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TREFORT ÁGOSTON.

— Született 1817. február 7. Meghalt 1888. augusztus 22. —

Abból a gyászból, mely Trefort halálával érte hazánkat, 
nekünk, a középiskola férfiainak, jutott a legfájdalmasabb 
rész. A legnemesebb érdekek közössége fűzte őt a hazához, 
a hazát ő hozzá, de legbensőbben bennünket kötött vele össze 
és szinte családiassá változtatta hozzá való viszonyunkat. Nagy 
köre volt munkásságának, éber gondjának, tevékeny szellemé
nek, de mi állottunk e kör közepén, a mi ügyünk tűnt fel 
előtte a hazai közműveltség legfőbbjének, melynek leginten- 
sivebb ápolását döntő jelentőségűnek ismerte föl. Mi hozzánk 
fordult legtöbbször majd buzdító, majd feddő szóval, aggodalom
mal buzdítván, szeretettel feddvén, mindannyiszor éreztetvén 
velünk a mi feladatunknak s az ő szeretetének teljességét. 
Igen magasan állott, szelleme tekintetével átkarolván hazánk 
egész culturáját, minden baját és szükségletét, de bennünket 
mindig meglátott magaslatáról, mi rólunk soha sem feled
kezett meg államférfim munkásságában. Ez nagyon jól esett 
nekünk s még jobban buzditott, mint konkrét intézkedései. 
Uj szellemet terjesztett köztünk: ügyünk méltóságának, munkánk 
becsének, lelkiismeretűnk felelősségének tudatát, mely át kezdte
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szellemíteni a tanárságot. Még nem állunk ott, hogy e czím: 
magyar középiskolai tanár úgy, csengjen, miüt illik s kell, 
de az ő, gondja folytán jobban hangzik, mint bármikor azelőtt. 
Örök hálával tartozunk ezért emlékének, mert ezt neki, sze
mélyének, egyéniségének köszönjük. Konkrét alkotásaiban 
munkatársai voltak, de konkrét alkotásait áthatotta az éltető 
szellem, mely neki volt sajátja. A nagy államférfim na'gyobb 
müveinél. Imponderabiliák áradnak ki leikéből, melyeknek 
útját s hatását maga sem ismeri, melyeknek munkáját s eredr 
ményét senki sem mérlegelheti pontosan, de a melyek befér
kőznek lelkűnkbe s átalakítják gondolkodásunk, érzésűnk 
módját. Ilyen államférfiu volt Trefort, ily imponderabiliák 
szőttek köztünk s közte benső kapcsokat. De tényleges alko
tásainak legnagyobb dicsősége is a középiskolához fűződik. 
Semmit sem fejezett be annyira, mint a középiskola reformját. 
A középiskolai törvény megalkotása hosszú vajúdás müve, biztató 
fejlődés kezdete. Valóságos kulturharczqt jósoltak meg ellen
felei, mielőtt létrejött, de Trefort oly tapintattal s energiával 
hajtotta végre, hogy áldásos kulturverseny támadt nyomában. 
A törvényhez méltóan sorakozik a gymnasiumi s reáliskolai 
tanterv s a megfelelő utasítások megállapítása, a tanárképzés 
reformja, s mindez alkotásokban ama szabad, folyton kutató, 
uj fejlődésnek utat engedő szellem, mely középiskolai ügyünket 
megmentette a merev doctrinarismus minden szélsőségétől. Jól 

.éreztük magúnkat Trefort vezetése alatt, nyugodtan, bízva s 
remélve jártunk utunkon. Most árván állunk ugyan, de él
vezzük Trefort működésének gyümölcsét, Trefort szelleme, 
intézményei, traditiói védelmét. A magyar középiskola nagy
korú, atyja halálát siratja, de szellemét meg fogja őrizni, 
valósítani és tovább fejleszteni.

** *
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Még nincs itt az ideje, hogy Trefortnak hozzá méltó irodalmi 
emléket állíthassunk. Minden egyéniség bonyodalmas szüleménye 
saját történetének; egyéni mivoltának korával, nevelésével, mun
kásságával való kölcsönhatásából ered. Maga e munkásság, főkép 
az államférfiúé nem kevésbbé szövevényes productum, melynek 
teljes megértéséhez nemcsak az egyéniséget, hanem történeti hely
zetét, munkássága természetét is számba kell venni. Mind e szálak 
szétbonyolítása csak a történeti fejlődés későbbi, magasabb pont
jából lehetséges. Nehéz feladat lesz, de Trefort életrajzírója kedvét 
fogja találni benne. Bármily magas mértékkel méri is majd az 
embert, bármennyi tévedést talál is működésében: sötét háttéren 
világos alak fog kidomborodni előtte, mely nem hiába élt. Mi csak 
ez élet külső vonásait jegyezzük föl, ama fogyatékos adatok alap
ján, melyek eddig nyilvánosságra jutottak. Legkasznavehetőbb amaz 
életrajzi vázlat, melyet Szász Károly*) irt, ki maga is soká mun
katársa volt a boldogult ministernek.

Biztató vonás Trefort életében, hogy korán fejlődött egyéni
sége, korán nyilvánult hivatása, korán vett irányt munkássága. 
Vagyonos szülőktől származván — apja franczia eredetű kedvelt 
orvos volt Homonnán, hol Ágost született — gondos nevelés
ben részesült s midőn 1831-ben szülei elhaltak a cholerában, Csáky 
Petronella grófnő, kinek házában Trefort atyját nagyon szerették, 
vállalta el gyámságát s kezelte örökségét. Eperjesen, S.-A.-Ujhelyen 
s Egerben tanult, a jogot Pesten végezte, s 1836-ban indult első 
nagy külföldi útjára. Már ekkor föltűnt rendkívüli fogékonysága, 
melylyel új benyomásokat keresett és szerzett, az a mohó vágya, 
hogy a könyvek világát a világ könyvével cserélhesse föl. Ezentúl 
is mindig utazott, közvetetlen megfigyelését kereste az életnek, eleven 
tapasztalatokkal éltette tanulmányait. Szelleme élte végéig friss 
maradt, ellensége a ködös elméleteknek, melyeknek nincs világos 
vonatkozásuk az életre. Trefort szerette s művelte a tudományokat 
nagyon járatos volt a nemzetgazdaságban, történetben s irodalmak
ban, rendkívül sokat olvasott, de sohasem közeledett a tudományok
hoz mint elméleti tudós, mindig inkább mint gyakorlati államférfiú.

*) Trefort Ágost. Élet- és jellemrajzi vázlat, irta Szász Károly. Pozsony, 
Stampfei. V. ü. ugyancsak Szász Károly czikkét Verédy K. Paedagogiai Encyclo- 
paediájában: Trefort Ágoston.

I.
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Egy nagy összefüggő munkát kezdett írni, az angol alkotmány tör
ténetét, melynek első fejezeteit 1848-ig befejezte, a mikor Pest 
város bombáztatása alkalmával minden holmijával együtt a lángok 
martalékaiéit; de a könyv tárgya is mutatja, hogy e munkásságá
ban is nem elméleti, hanem gyakorlati érdekek vezették. Mert 
Trefortban is, mint ama nagy kortársaiban, kikhez szegődött, 
domináló eszme a nemzet s hazája szorult helyzete volt, melynek 
akkor nem tudósokra, hanem államférfiakra volt szüksége. Ez volt 
középpontja az ő lelkének és kora lelkének is. Ez az egység adott 
egységet törekvésének, tanulmányainak, egész mivoltának. Magyar- 
országot más korszakokban is fiainak ama hatalmas érzése emelte 
föl a sülyedésből, melyet népünk egészséges politikai ösztönének 
neveznek, de a mely nem egyéb mint gyakorlati hazaszeretet s 
melyre sohasem volt nagyobb szükség mint a válságos negyvenes 
években, mikor már általánosan éreztük vesztünket, államépületünk 
roskatag voltát, de nem láttuk se az irányt se az eszközöket a 
kibontakozásra. Akkor legfőbb kötelessége volt minden arra hivatott
nak politikai fölvilágosodást terjeszteni elmaradt népünk közt, hogy 
a nagy sötétségben lássa az utat maga előtt. Ezt megértette Trefort 
s ennek a súlyos feladatnak mindennapi szolgálatába szegődött. 
Húsz éves volt, midőn első irodalmi kísérletét irta a Társalkodó 
1837. julius 5. számába Szent Lázár szigetéről Yelenczében. E czikk- 
ben *) a következő jellemző sorok vannak:

„Armenia hajdan független ország, később a kis-ázsiai tartományokkal 
hasonló sorsban részesült: egyik idegen uralkodó a másikat váltá föl. Népe az 
egész világon el vau szórva, de azért sem nemzetiségét, sem nyelvét nem veszté 
el. 1676-ban az Isten Örményországban egy szegény családot ép figyermekkel 
áldotta meg. Az ifjú Sebestyén igen korán rendkívüli elmetehetségeket tanú
sított ; a vallás titkai valának azon tárgyak, melyekben ő magát gyakorolta. 
Megismerkedvén azonban a honi történetekkel, népe aljas sorsát nem egyéb
nek, mint fiai meghasonlásának tulajdonítá . . . .  Népe szerencsétlen állapotá
nak másik okául az elszigetelést s a nyugatiaktól való elkülönzést tekintő.“

A pontok ott, a hol az örmények meghasonlásáról van szó, 
a szerzőtől származnak, hazájára gondol, mely szintén meg van 
hasonolva magában, elszigetelve áll, elkülönítve a nyugatiaktól. 
A húsz éves ifjú szerényen tartózkodik gondolatainak nyíltabb ki
fejezést adni, de így is politikai agitator nyilatkozik e sorokban, a ki

*) L. Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és politika köréből. 
Budapest 1882. 4. 1.
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nem formulákért lelkesedik, hanem egy elmaradt nép fokozatos 
fölemelésének hosszú munkájáért. Midőn 45 évvel később ez első 
dolgozatát az előbb idézett gyűjteményben kiadta, az előszóban 
ekkép emlékezik meg akkori lelki állapotáról:

„Miután úgy utaztam el, mint ábrándozó ifjú, ki azt hitte, hogy a magyar 
társadalomban nem fog maga számára helyet találni, ki az ország sorsa iránt 
is desperált és sok állami tényező létjogát nem értette, s a tényekkel alkudni 
nem tudott, úgy tértem vissza, mint józan fiatal ember, kiben a világ- és 
emberismeret a praktikus észt kifejlesztette, s ki azóta a legrosszabb viszonyok 
közt sem a maga, sem a haza sorsa fölött soha sem esett kétségbe“. (VIII. 1.)

Midőn visszatért hazájába, azonnal állami szolgálatba lépett, 
fogalmazó gyakornok lett a budai udvari kamaránál, de csak
hamar ott hagyta a hivatalt, melyben munkakört nem talált, s 
szabadon élt irodalmi tanulmányainak s társadalmi tevékenységé
nek. Itt is gyakorlati eszmével s tettel köszöntött be. A Társalkodó 
1838. decz. 22-iki számában czikket irt: „Nehány szó egy Pesten 
alapítandó művészeti egyesület ügyében“, melytől várja, hogy „az 
ország szellemi tekintetben ez által új irányt nyerne; az eszmék 
köre tágasbúlna; a munkásság egy új mezeje nyílnék; végre sok 
oly erő és szenvedély, mely most rendes ösvény nélkül ide s tova 
lézeng, föl fogná keresni a művészet hazáját, melyben az álmák oly 
szerencsésen megvalósulnak“. Nemsokára rá következett az egyesület 
programmja, melyet a többi közt gróf Dessewffy Aurél, báró Eötvös 
József, Jósika Miklós, Lukács Móricz aláírtak, s 1840-ben az egyesület 
már megkezdhette működését. Ugyanakkor megalapítja Eötvössel, 
Lukács Móriczczal és Szalay Lászlóval az első Budapesti Szemlét, 
melyből csak két kötet jelent meg, mindegyikben egy tartalmas 
értekezés Treforttól is, az elsőben: „Az anyagi érdekekről“, a 
másodikban: „A birhatási jogról Magyarországon“, mindegyik ama 
nagy eszmekörben mozogván, melyet Széchenyi indított meg s mely 
a társadalmi meg közgazdasági reform létrejöttében látta a haza 
üdvösségét. Midőn ezen s nehány történeti dolgozat alapján a m. t. 
Akadémia 1841-ben 1. tagjává választotta hasonló irányú dolgozattal: 
„A nemzeti gazdaságnak rendszereivel“ foglalta el székét s e szavak
kal fejezte be az értekezést:

„Óhajtandó.., hogy a kik hazánkban a nemzeti gazdaság tudományát 
meghonosítani fogják, a mesterek szavaira ne esküdjenek. Csak ha a magyar 
terrénumra állanak, fognak e tudománynak hatást kivívni a nemzeti életre, 
mert bármily magasztos is a tudomány, mint ilyen : a föczél mégis az élet, 
a tudomány asak hathatós eszköz az életnek nemesbítésére.“
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Ez maradt progranimja Trefort hosszú életének, melyet minis - 
térségé koráig irodalmi s társadalmi, későbbi gyakorlati utón, mint 
hazánk közműveltségének vezére iparkodott megvalósitani. Irodalmi 
munkáit 1881-ben kezdte összegyűjteni, a midőn az első kötet 
Emlékbeszédek és Tanulmányok czím alatt jelent meg, főkép a 
hatvanas években keletkezett emlékbeszédekkel (Tocqueville, Macaulay, 
Fallmerayer, Klauzál) s egyéb dolgozataival, melyek közt az a 
tartalmas 1873-ki beszéd is foglaltatik, melyben a közokt. budget 
tárgyalása alkalmával tanügyi programmját fejtegette. Ezt követte
1882-ben : Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és politika 
köréből, melyben régibb időkre nyúlt vissza s többnyire a negyvenes 
években irt tartalmas irodalmi, közgazdasági s politikai czikkeket 
közli. Kiválóak a franczia és angol történetről irt essay-к (Thierry, 
Macaulay, Thiers stb.), de itt találjuk azokat az érdekes beszédeket 
is, melyeket az 1881-iki választások után mondott. 1887-ben s 
1888-ban még két kötet következett: TJjabb emlékbeszédek és tanul
mányok, mind a nyolczvanas évekből, ama magvas emlékbeszédek 
Lukács Móricz, gróf Lónyay Menyhért, báró Eötvös József fölött, 
essay-к Mignet, Thiers, Guizot jellemzésére, értekezések a felsőház 
reformjáról, a középiskolákról, melyek becses adalékok nemcsak 
Trefort műveltségének, de korunk történetének, irányának jellem
zésére is — végűi pedig a csak nehány hónap előtt megjelent: 
Beszédek és levelek, melyek Trefort bámulatos sokoldalúságát, esz
mékben való bőségét, agitatorikus működését majdnem káprázatos 
világításban tüntetik föl. Hogy ezeken kívül számos dolgozata még 
lappanghat, mutatja, hogy a Pester Lloyd ép most közli egy 
memorandumát, melyben a kiegyezés előtt nézeteit a kiegyezésről fejte
geti. Irodalmi szempontból is mind becses művek ; gazdag tanulmány, 
sokoldalú tapasztalat s széleskörű világnézet élvezetes adományai; 
még becsesebbek azonban, ha abból a szempontból nézzük, mely
ből keletkeztek, mint eszközöket, melyekkel az államférfiú korára, 
népére akart hatni, melyekkel fogékonynyá akarta tenni művelő
désre, az élet nemesbítésére, a kor culturai föladatainak megoldá
sára. Trefort se tudós, se iró nem akart lenni. Midőn Kisebb dol
gozatok előszavában kéziratai elvesztét említi, hozzáteszi: „E fatum- 
szerű eseményben azon intést láttam, hogy nekem nem az irodalom 
a hivatásom, hogy én a cselekvés emberének születtem s azóta sok

II.
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keserű év drága tapasztalásai közt a végzet ezen intését híven 
követtem“. (XV. 1.).

Külső élete a negyvenes évek legjobbjainak typusát tiikröz- 
teti. Dolgozó társa volt Kossuth Pesti Hírlapjának s megmaradt e 
lapnál, midőn Ézalay László vette át s Eötvös, Lukács, Csengery. 
támdgatták. Az 1843/44-iki yirszággyűlésen Zólyom városának 
képviselője volt s tevékeny részt vett az országgyűlésnek főleg 
nemzetgazdasági Munkálataiban. 1847-ben nőül vette Rosty Ilonát, 
kinek idősb testvérét, Ágnest báró Eötvös József bírta nőül. Az 
1847/48-iki országgyűlésnek nem volt tagja, de midőn az első 
magyar ministerium megalakult, Trefortról nem feledkezhettek 
meg, mint államtitkár lépett be Klauzál minister, mellé a föld
művelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumba, egyszersmind 
a főváros V. kerülete megválasztotta képviselőjének a parlamentbe. 
A ministerium leköszönése után külföldre ment és csak 1850 vége 
felé tért haza. Csaba-Cstidön, Békésmegyében, neje birtokán tele
pedett meg s a mennyire e szomorú napokban lehetett, a közjegyek
nek élt. Megalkotta a békésmegyei gazdasági egyesületet, a kőrös- 
berettyói vízszabályozq-társaság élére lépett s midőn 1860-ban az 
alkotmányos élet hajnala föltámadt, a megye alispánjának válasz
totta. 1861-ben agyomai kerület képviselőjének választotta s 1865-ben 
is képviselte e kerületet. .Közben az .alföld-fiumei va,sut tervét 
gondolta ki s megkezdette építését, melyet később a magyar kor
mány fejezhetett be. Az országgyűlésen a Deák-párt egyik legtekin
télyesebb tagjainak ismerték el. Eötvös halála után 1871-ben 
Andrássy először őt kínálta meg a vallás- és közoktásügyi tárczá-
val, s midőn visszautasította, Gorove távozása után a közlekedési , .1
ministenumot ajánlották föl neki. Ez elől is kitért, de midőn Pauler az 
igarzságügyministeri tárczát vette át, újra csak’ Trefortot hívták meg 
vallás- és közokt. ministernek s 1872, szeptember 4-én kelt királyi 
leirattal ki is neveztetett Életének eddigi folyása praedestinálta e 
hivatalra, mertyre nálánál hivatott^bb férfiút nem találhattak. Kibeh 
egyesült oly széles műveltség annyi gyakorlati érzékkel, bő élet- 
tapasztalat friss munkaerővel s igazi államférfiúi készültség a leg
nagyobb fogékonysággal hazánk culturai szükségletei iránt? Mi sem 
jellemzi jobban Trefort hosszú ministeri működését, niipt az, hogy sem 
az ellenzék támadásai, sem a hosszú hivatalviselés természetes követ
kezményei nem bírták „elkoptatni“. ÁMása mindinkább megszilár
dult ; végűi a legnépszerűbb minister volt. Még jellemzőbb, hogy
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a közvélemény, legalább mint a hírlapokban nyilatkozott, még 
eddig nem birt számára utódot találni. Sok nevet emlegettek, kik
nek viselői utódjai lehetnek; egyet sem, kire a közvélemény ösztön- 
szerűleg kimondta volna, hogy utódja legyen.

III.

Trefort ministeri működésének beható méltatását külön tanul
mány számára tartjuk fenn. E megemlékezés szlik keretébe nem 
férne el még száraz felsorolása sem alkotásainak, melyeket pedig 
nem méltányolhatunk, ha hazánk összes iskolaügyi viszonyait miuis- 
tersége ülőtt és alatt nem fejtegetjük. A népoktatás és középiskolai 
oktatás terén a legfontosabb törvényeket alkotta, a melyek azon
ban csak szilárd talaját képezték annak, mit Trefort rendeletek, 
szabályzatok, intézmények s intézetek alakjában rájuk épített. A 
főiskolai tanulmányok terén is, a hová csak férhetett, reformált s 
teremtett. A mindenrangú s nemű iskolaépületek száma, melyek 
az ő ministersége alatt emelkedtek, ösztönzése vagy intézkedései 
folytán, százakra rúg. A szakoktatás megindítása a legalsóbb fokú 
ipariskolától a legfelsőbb művészeti oktatásig egészen az ő érdeme. 
Mennyi érzéke volt hazánk műemlékei iránt, legékesebben hirdeti 
nekünk a romjaiból föltámadó budai Mátyás-templom, egy a sok 
alkotásai közül. Midőn az akadémia Lónyay halála után elnökének 
választotta, jól tudta, hogy azt az embert helyezte a maga élére, 
mely az intézet kapcsolatát hazánk közműveltségével ismét ben
sőbbé teheti. S e mellett ez az universalis férfiú a cultusminister 
teendőit sem hanyagolta el s tárczájának e legszövevényesebb részé
ben is az államiság s haladás hű őre és vezére maradt.

Bámulatos életerő lakott benne, melyet a legnagyobb munka 
nem fárasztott, a legmegrendítőbb csapások nem bénítottak. Családi 
életében több ízben borzasztóan sújtotta a balsors ezt a jószivű, 
könyörületes embert. Korán vesztette el nemeslelkű nejéf; egyik lánya 
férje váratlanul halt meg; másik leányát szörnyű betegség pusz
tította ; öreg kora büszkesége, Ervin fia, Boszniában lelte halálát. . . 
Trefort mélyen meggörnyedt a bánatnak e terhe alatt, de csakhamar 
ismét fölegyenesedett.. élni akart munkájának, mindnyájunknak. 
Most mindnyájunknak halt meg, nagy szenvedések után, melyeket 
csak a halál gyógyíthatott. De műveltségünk történetében örökké 
élni fog alakja.
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Az országos középiskolai tanáregyesület 1888. júlins 5-én 
és 6-án Budapesten tartott XXII. nagygyűlése.

Első nap.
Elnök: Berecz Antal, jegyző: Brózik Károly.
Jelen volt miutegy 80 tag.
1. Az elnök a következő beszéddel nyitja meg a nagygyűlést:
Tisztelt tagtársak! Valahányszor egy-egy hosszú, sok gond és 

munka közt eltöltött iskolai év végére já r: mindannyiszor örömmel várom 
azt a perczet, melyben az egymás viszontlátására s ügyeink megbeszélé
sére egybegyült kedves kartársakkal ismét kezet szoríthatok s őket igaz 
s őszinte szívvel üdvözölhetem !

A mai napot azonban nemcsak e miatt vártam, hanem vártam 
különösen azért is, mert ma nyílik nekem először kedves alkalom arra, 
hogy azon nagy kitüntetésért, melylyel engem a t. egyesület a m. é. 
fiumei közgyűlésen tiszteletbeli taggá történt megválasztatásom által 
megtisztelt, köszönetét mondjak ! Midőn ezen köszönetemnek kifejezést 
adok, egyszersmind biztosítom a t. egyesületet, hogy ezen kitüntetésben 
kedves kartársaim szeretetének és ragaszkodásának zálogát látom s úgy 
érzem, hogy ez által az egyesület körül tett minden fáradozásom túlsá
gosan van megjutalmazva.

Egyúttal üdvözlöm Önöket t. tagtársak a jelen nagygyűlés kezdetén ! 
Ezen nagygyűlésünk megnyitása kedvező alkalmat nyújt nekem arra, 
hogy jelezzem azon haladást, mely középiskoláink fejlődésében folytonosan 
észlelhető. Az elmúlt évben is igen sok történt, mi ezen állításomat igazolja.

A k ö z o k t a t á s i  k o r m á n y  az elmúlt évben is több oly 
intézkedést tett, melyektől a középiskolai nevelés és oktatás niveaujának 
emelkedése bizton remélhető. Ilyen intézkedés az új tanári vizsgálati 
szabályzat, mely jóval nagyobb követeléssel lép fel a leendő középiskolai 
tanár irányában az eddiginél. A gyakorlat fogja azonban még csak meg
mutatni, hogy ezen szabályzat nem kiván-e túlságosan sokat, — elér
hetetlent s ennélfogva nem nyit-e tág kaput a jószivü elnézésnek?

Az iskolaorvosok alkalmazására, az egészségtan tanítására, a böl- 
csészetkari seminariumok szabályozására, a javító vizsgálatok szigorítására, 
a gymnasiumban a szabadkézi rajzolás tanításának rendezésére, sőt a 
tandíj emelésére vonatkozó ministeri intézkedések is mind olyanok, melyek 
a középiskolák fejlődését s emelkedését határozottan előmozdítják. Ugyan
ezt czélozzák mindazon üdvös intézkedések, melyek a középiskolák fel
ügyeletére, administratiójára, felszerelésére stb. vonatkoznak!

, i *
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A felekezeti és községi középiskolákat a»középiskolai törvény üdvös 
befolyása alatt nemes versenyben látjuk az államiakkal! S ennek köszön
hető. hogy a lialadág itt is lépten-nyomon észlelhető !

Maradás csak egyben van, t. i. a méltatlan kifakadásokban a 
tanárok ellen ! — Csak legközelebb kaptuk egyik napilapban a „paeda
gogus csizmadia“ elnevezést azon váddal, hogy ministerileg jóváhagyott 
kaptafánk van, melyre a fiatal lelkeket kifeszítjük; hogy a középiskola 
nem neveli az ifjakat sem az életnek, sem a tudománynak; nem ad 
nemzeti nevelést sem ! „Hogy a középiskolákban a magyar hazafiság 
lelkes lángja nem ég sem tanárokban, sem tanulókban, mint lobogott 
hajdan. Realizmus, naturalizmus, utilitarizmus uralkodnak, de legfőképeh 
a hanyagság!“

Nagyon kemény vád ez, t. tagt^rsak, mely egyik jeles napilapunk« 
hasábjain emeltetett ellenünk;! S nagy mulasztást követnék el, ha ezen 
vádnak legalább azon részét, mely a tanárok és a tanulók hazaíiságára 
vonatkozik, épen ezen helyről, melyet a t. tagtársak bizalmából elfoglalok, 
vissza nem utasítanám ! Teszem pedig ezt az összes magyar középiskolai 
tanárok nevében, kik velem együtt kezüket szivükre téve kinyilatkoztatják, 
hogy hazafiságunkat még csak legtávolabbról . sem engedjük kétségbe 
vonni s hogy tanítványainkban a hazafiságot, a hazaszeretetei felébresz
teni és ápolni a legszentebb kötelességünknek tartjuk ! ,

A vád másik részére vonatkozólag«pedig csak azt kérdezem: Hát 
a tanárok okai annak, hogy kaptafa szerint kénytelenek dolgozni? S ha 
a hanyagság uralkodik, nem hibás-e akkor a felügyelet ?

Ha önállóan gondolkodó, s jó meggyőződése szerint cselekvő, 
magában bízó, saját erejére támaszkodó, nemes ambitióyal versenygő 
középiskolai tanári testületeket akarunk: akkor a tanárokra ne csak 
kötelességeket rójunk a tömérdek rendszabály által, melyből nézetem 
szerint most« már épen elég van, hatiem biztosítsinik számukra jogokat 
is 'és rendezzük a tanári állást egy szolgálati'pragmatica életb’e léptetése 
á lta l! Ezt egyesületünk niár évek óta kérelmezi, sürgeti, de még eddig 
szóbeli Ígéreten kívül egyéb választ nem kapott. Ily pragmatica nélkül 
pedig a tanár csak az előszabott kaptafa szeriilt dolgozhat s kénytelen 
mindent fejbólintással fogadni, ha csak hosszú és nehéz következmények
kel nem akar szembe szállni !

E mellett a tanárok , gyakorlati kiképzésére sokkal nagyobb súlyt 
kellene fektetni! Aztán meg évtizedek óta várjuk ama magasabb intéz
kedéseket, melyek a tanárokat lelkes versenyre, a tudományban és a 
tanítás művészetében való emelkedésre buzdítanák, melyek folytán ön-
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érzetök és külső tekintélyűk is emeltetnék s munkájok értékének a 
társadalom által nagyobb elismerés biztosíttatnék ! Igaz ugyan, hogy első 
sorban a tanárnak magának kell iparkodnia minden irányú kitűnősége 
által a kellő tekintélyt megszerezni, de az is bizonyos, hogy a mi viszo
nyaink közt a tanári osztály tekintélyét külső eszközökkel is emelni 
kellene ! A mi pedig igazán lelket öntene a magyar középiskolai tanárokba, 
az a tanárok iránti jó közvélemény ébresztése s fáradságos munkájokat 
megillető elismerés megadása volna; s ezen irányban közoktatási kor
mányunknak kellene jó példával legelői járni ! Akkor aztán nagyobb 
lenne minden irányban a buzgóság, meg a siker is és nem lennének a 
tanárok oly sikertelenségek miatt, melyek nem az ő hibájokból erednek, 
méltatlan megtámadásoknak kitéve, a melyek bizonyára a legkevésbbé 
alkalmasak a tanári tekintély emelésére 1

Vannak azonban még egyéb fontos kérdések, melyek minket leg
közelebbről érdekelnek s melyek eldöntését s illetőleg megoldását tőlünk 
kitelhetőleg elősegítenünk kell! Ily kérdések nézetem szerint:

1. Az orsz. közoktatási tanácsnak s a jelenleg dívó tankönyv- 
bírálati s illetőleg engedélyezési rendszernek újjá szervezése.

2. Az évi záróvizsgálatok ügye.
3. Az önképzőkörök rendezése.' ,
4. Az előkészítő osztályok kérdése.
5. A középiskolai tanulók szünidei kirándulásának kérdése.
6. A felekezeti és községi középiskolai tanárok nyugdíj-ügye.
7. A középiskolai tanárok kölcsönös segélyszövetkezete.
8. Az állami tanárok lakásbérének a helyi viszonyoknak megfelelőbb 

rendezése.
’ Az egyik kérdés, t. i. a Segélyszövetkezet kérdése már ma napi 

rendre kerül, a többire nézve pedig legalább a tárgyalásokat kívánnám 
már a jelen alkalommal megindítani.

Ezek után XXII-dik rendes nagygyűlésünket ezennel megnyitom!
2. Az elnök bemutatja dr. K lam arik János min. osztálytaná

csost mint a nm. vall. és közokt, ministerium képviselőjét (Éljenzés).
Dr. Klamarik János: A minister úr a ííagygyülésnek üdvözletét 

küldi. 0  excellentiája figyelemmel kiséri az egyesület működését; ez 
alkalommal is sikert kivan hozzá. A maga részéről is csatlakozik 
a minister óhajához. — Az egyesület működése — miként ezen köz
gyűlés programmja is mutatja — mindig intensivebbé válik; a tagok 
buzgalma évről-évre növekszik; szoros összefüggésben van ez a közép
iskolai tanügy általános fejlődésével. A mióta a középiskolai törvény

■
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érvényben van, illetőleg a mióta megalkottatott azon alap, a melyen 
a középiskolák ügye tovább fejleszthető, a haladás kétségbevonhatatlan. 
Igaz, hogy még most is sok a teendő ; némely helyen gyengébb a műkö
dés, másutt nagyok az anyagi bajok; mindamellett a fejlődés folytonos. 
Ez okból a tanárok nagyobb részének igazságot kíván szolgáltatni, midőn a 
számos felhangzó panaszszal szemben kijelenti, hogy ezen panaszok a régi 
idők panaszainak felelevenítése, visszhangja. Ennek igazolásául felemlíti, 
hogy a főigazgatók jelentéseikben a tanárok emelkedő buzgóságáról tesznek 
tanúságot. Ezzel szemben ugyan valaki azt mondhatná, hogy a főigazgatók 
csak azért dicsérik a tanárokat, mert maguknak is részt akarnak venni a 
haladásból. Nem fér azonban gyanú a kormány-képviselőknek, illetőleg a 
főiskolák tanárainak jelentéseihez, a melyek évről-évre mindig kedvezőbbek. 
Ilynemű haladás mellett a panaszok kétségkívül el fognak hallgatni és elis
merés fog helyűkbe lépni. Hogy azonban ez megtörténjék, első sorban a 
tanáregyesület tagjainak kell lankadatlan buzgalmat kifejteniük; hisz a 
haladás munkájának egy nagy része az ő vállukon nyugszik. Az érdekelt 
tényezők együtt működése a magyar középiskolákat oly színvonalra fogja 
emelni, a melyen a külföld hasonló iskoláival méltán versenyre kelhetnek. 
Kívánja tehát, hogy a tanárok működését mindenkor, most is a kívánt siker 
kisérje ! (Éljenzés).

3. A főtitkár fölolvassa jelentését:
Tisztelt közgyűlés ! Egy éve, hogy az egyesületünk történetében 

örökké emlékezetes fiumei nagygyűlést megtartottuk. Amott fiumei lelkes 
tagtársaink a komoly munka mellett nemes élvezeteket nyújtó kirándu
lásokra vezettek, megmutatták szép városukat és környékét, elvezettek 
idegen országba, hogy a múlt, emlékeiben és a jelen művészi kincseiben 
oly gazdag Yelencze szépségeiben gyönyörködhessünk: itt uraim csak 
komoly munka vár reánk. Mi annyi üdülést nyújtó szórakozásban nem 
részesíthetjük önöket, annyi sok szép és önöknek új dolgot nem mutat
hatunk : csak arra kérhetjük, szíveskedjenek tárgyalásainkat érdeklődéssel 
kisérni, mondják ki minden kérdésben szabadon vélemény őket, igyekez
zenek véleményük nyilvánításával közös törekvéseink czéljához, hazánk 
középisk. tanügyének fejlesztéséhez közelebb hozni és ha munkánkat 
bevégeztük, és önök visszatérnek házi tűzhelyeikhez, mondják meg otthon 
kartársaiknak, hogy itt sem eliquet, sem mindent elnyomni törekvő és 
csak a maguk egyéniségének érvényesítésére törekvő strébereket nem 
találtak, hanem igen is találtak oly férfiakat, a kik a közös munkálko
dásban mindenkit szívesen maguk körébe fogadnak és a kiknek nincs 
más czéljok, mint az orsz. középisk. tanáregyesületet mennél inkább felvirá
goztatni !

Évi jelentésemet a körök munkálkodásának vázolásával kezdem. A 
körök ez évi munkálkodása — kötelességemnek tartom ezt constatálni —



I 'll И щ яяш яяштшшшшиишшшi■ ■ щтшM M H M H HHHHM i НИМ

13

hanyatlást mutat. Új kör csak egy — a zsolnai — alakult; vele az 
engedélyezett körök száma 20-ra emelkedett ; ezek közül életjelt nem 
adott magáról: a zombori, a nagybányai és az eperjesi. A zomboriról 
ugyanezt mondottam már a múlt évi jelentésemben i s : néhai Radics 
György idejében a zombori kör egyike volt a jelentékenyebbek
nek ; Radics György elhalálozása óta a zombori kör néma maradt. 
Jelentését hozzám csak 10 kör küldötte be. Évi közgyűlésüket részint a 
hozzám beküldött, részint a közlönyünkben megjelent tudósítások szerint 
megtartották: Beszterczebánya, Brassó, Csurgó,Kecskemét,Mármaros-Sziget, 
Selmeczbánya, Sümegit, Szabadka, Szepes, Trsztena, Ungvár, Zsolna. 
Csak is ezeknek működéséről tehetek a t. nagygyűlésnek jelentést.

Először is örömmel constatálom, hogy a népszerű felolvasások és 
ezzel a közönség közelebb hozatala a tanárvilághoz, terjedelemben nyert. 
Fiume, Brassó, M.-Sziget és Ungvár tartottak népszerű felolvasásokat ; 
fiumei tagtársainkat azon kitüntetés érte, hogy egyik estélyöket fenséges 
protectorunk, József főherczeg és az egyesület tiszt, tagja, Zichy Ágost 
ő excellentiája is szerencséltették magas látogatásukkal; M.-Sziget és 
Brassó is dicsérik a közönség figyelmét; az utóbbi kénytelen tágasabb 
helyiségről gondoskodni, hogy nagy számú hallgatóit befogadhassa; az 
ungváriaknak még nem sikerült hasonló érdeklődést felkelteni. Meg vagyok 
győződve, hogy ez nem ungvári tagtársainkon múlt ; a közönség közönyét 
egyszerre megtörni nem lehet; de a kitartás talán ott is czélhoz fog 
vezetni. Nehéz és első pillanatra báladatlannak látszó feladatot vállal
nak azon tagtársaink, a kik kisebb vidéki városokban népszerű, fel
olvasások tartására vállalkoznak; nagy nehézségekkel is kell bizonyára 
küzködniök; de ha egyszer sikerült a közönség érdeklődését felkölteniök, 
hálára kötelezik le maguknak' úgy a magyar culturát, mint különösen a 
tanárvilágot.

A múlt évi nagygyűlés kitűzte kérdések élénk megbeszélések anya
gául szolgáltak a körökben. A segély-egyesületek és a tanuló ifjúság színház- 
látogatásának kérdése foglalkoztatott legtöbb kört, a hozzám érkezett 
jelentések szerint nyolczat; az elsővel foglalkozott Szabadka, Beszterczebánya, 
M.-Sziget, Selmeczbánya, Zsolna, Ungvár,Csurgó és Szepes. Aválasztmány látván 
a körök érdeklődését a kérdés iránt, a mostani nagygyűlésünk programm- 
jába felvette. A lőcsei kör előadója lesz szíves munkálatát az uraknak 
beterjeszteni; az itt lefolyó tárgyalás lesz hivatva az eszme megvalósí
tásához vezető további teendőket megállapítani.

Az ifjúság színház-látogatásának kérdése Kecskemétet, Besztercze- 
bányát, M.-Szigetet, Selmeczbányát, Zsolnát, Ungvárt és Sümeghet foglal
koztatta, A körök — nagyon helyesen — a színház látogatásától az ifjúságot 
teljesen elzárni nem kívánják, azonban kellő és üdvös ellenőrzés alá 
vetni. Ezzel a kérdés elvi oldala el van döntve. A tárgyalás folyamán 
a körökben felemlített eszközök teljesen tájékoztatók; egyforma eljárást 
e tekintetben aligha követhetnénk; az ország különböző részeiben a 
helyzet oly különböző, hogy az eszközök megválogatására is föltétien 
befolyást gyakorolnak.
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Az előkészítő osztály kérdése hat körben volt tárgyalás anyaga: 
Beszterczebánya (el. Jurkovich), Fiume (el. Pizzetti), M.-Sziget (el. Sáfrány), 
Selmeczbánya (el. Osztroluczky), Trsztena (el. KoVálik) és Zsolna (el. Vas) 
foglalkoztak vele. A körök nagyobb része az előkészítő osztály felállítását 
szükségesnek ta rtja ; a közoktatási kormány a dolog elvi részét el is 
döntötte, felállítván — miként Közlönyünk utolsó számában is olvasták
— Pancsován az első előkészítő osztályt.

Az utasítások kiadása következtében a rajztanításból támadt hiány 
pótlására eszközöket ajánlottak a szabadkai, a mármarosszigeti, a selmecz- 
bányai, a zsolnai és a sümeghi kör.

Az önképző körök fentartását tanári köreink nagyobb része kívánja 
‘ azon czélszerü módosítással azonban, hogy azok ne kizárólag vers- vagy 

novella-irásra buzdítsák a tanulókat, hanem a komolyabb munkához is 
szoktassák, illetőleg iskolai tanulmányaik kiegészítésére szolgáljanak.

Mikép lehetne pótolni a mostani czélra alig vezető módszeres 
conferentiákat ? e kérdést vetette fel a múlt évben a sümeghi kör; 
Beszterczebánya, Fiume, Selmeczbánya, Csurgó és Zsolna feleltek meg rá. 
Az agitatió. a mely az eddig fennállott methodikus conferentiák ellen folyt, 
megtette hatását; a közoktatásügyi kormány — mondhatnám soron kívül
— mielőtt az új rendtartást kiadta volna, a methodikus conferentiákat,’ 
a czélszerübb állandó tanmenet elkészíttetésével reformálta.

Legkevesebben foglalkoztak köréink közül Theisz Gyula tagtársunk
nak a múlt. nagygyűlésen felolvasott értekezésével. A nyelvtanítás kér
désének fontossága miként régebben úgy möst is rendkívül foglalkoztatja 
paedagogusainkat. A választmány ez okból a nyelvi és irodalmi oktatást, 
azonkívül a német nyelvi oktatást is kitűzte a napi rendre. Hiszszük, 
hogy ezen felolvasások, valamint a hozzájok* fűződő viták az érdeklődést 
élénkebbé és a nyelvi tanítást sikeresebbé fogják tenni.

A tevékenyebb körök azonban nem elégedtek meg a nagygyűlés 
kitűzte tételek tárgyalásával, lianem azokon kívül egyes paedagogiai és 
társadalmi kérdéseket is megvitattak. Ezek közül a következők vannak 
nálam bejelentve:

A házi nevelés főteendői (Trsztena ; el. Dortsák Gyula). A chemia 
és physika köréből mutatványos előadás (Trsztena; el. Hikl József). 
A legrégibb latin nyelvemlék (Trsztena; el. dr. Kpválik János). A görög 
jog és törvénykezés fejlődése (Trsztena; el. Bugala Gyula). Korunk némely 
kórtünetei (Ungvár; el. Wilcsek János). A magyar igeidők viszonyáról 
(Ungvár; el. Csomár István). Az ó-egyptomi növények (Kecskemét; el. 
Hanusz István). Leonhard egységes középisk. rendszere (Kecskemét ; el. 
Szombathy István). A geogr. fokhálók (Kecskemét; el. Habina Jápos). 
Beszterczebányán Gerevich ismertette König Analysisét és értekezett 
a felmenő láncztörtekről; u. o. Spitkó Lajos Maywald görög nyelvtanát, és 
az egységes középiskola kérdését ismertette ; Marcsiss János a gymnasium 
nagy látogatottságának okait kutatta; Fiúméban Fest Aladár a földrajzi 
oktatásról szólt • a gymnasiumban ; Selmeczbányán Yojtás Mátyás 
a fényűzésről átalában érkezett; Zindl Béla egy ókori képatlasz össze-



állításáról szólt; a becsületérzés fejlesztése az ifjúságban Zsolnát, Ungvárt 
foglalkoztatta; egy anonym följelentést a helytartó tanácsnál 1825-ből 
Csáka Károly tett felolvasása tárgyává.

A jövő évre megválasztotta tisztviselőit 9 kör.
Uj alapszabályaink értelmében ez évben visszaállítottuk a budapesti 

szakosztályokat; a szakosztályok tárgyalásaiban a tagok élénk részt vet
tek ; a tapasztalás azt mutatta, hogy az alapszabályokban megetetett 
változtatás szükséges volt. A választmánynak különben törekvése lesz, 
hogy a budapesti szakosztályok ugyanazon kérdéseket tárgyalják, a melye
ket a köröknek a nagygyűlés tűz ki az .okból, hogy á budapesti tagtár
sak is ugyanazon tárgyakról mondjanak véleményt, a mi többi tagűár- 
sainkat foglalkoztatja. ,

És most áttérek a választmány működésére.
A választmány teendőinek elintézése végett 10 rendes 'és 3 rend

kívüli ülést tartott. Az administratióval járó rendes munkálkodáson kívül 
a választmányt a következő dolgok foglalkoztatták: a) a múlt évi nagy-, 
gyűlés határozatainak végrehajtása; b) a müszótár ügye í c) a segélyző 
a lap ;.d) a polgári iskolai tanáregyesületnek egy indítványa. •

Mindezen dolgok nagyobbára folyó ügyekké váltak már, mert a múlt 
évek örökségei. Ilyen különösen a segélyző alap, a müszótár ügye. A 
segélyző alap, a melyről külön jelentést lesz szerencsénk beterjeszteni, 
ez évben csak az évi járulékokból és a tőkék kamatjaiból kapott jöve
delmet. A jótékony czélokra adakozó közönség a különböző egyesületek 
és különösen a jó szív által annyira igénybe volt véve, hogy egy szű- 
kebb körű, mondhatnám a társadalom csak egy osztályának szolgáló 
egyesület felhívása iránt, kétségtelenül közönyös maradt volna. A segélyző 
bizottság azért a tőke gyarapítására czélzó actiót ez évben nem 
indíthatott meg s azt a jövőre halasztotta; csakis arra szorítkozott, hogy 
az okvetetlenül szükséges kiadásokon kívül minden jövedelmet meg
takarítson.

A müszótárunk ügye lassan halad előre, ámbár nehány szaknak* 
műszavai már össze vannak állítva; részint a pénzhiány, részint a munka 
nehézsége akadályozza a szótár-Jciadás megkezdését.

A múlt évi nagygyűlés határozatai értelmében a vallás- és közok
tatásügyi ministerium utján a titkár úr szerkesztette folyamodványban 
kérte a választmány a közlekedésügyi minister urat, hogy a nem állami 
tanároknak eddig nyújtott utazási kedvezményt a jövőben is adja meg. 
A kérvény sorsa még nincs eldöntve; sajnos azonban a ma követett 

,rendszer mellett1 kevés is a kilátás arra, hogy kedvező elintézést nyerjen.
A tanszerekre vonatkozó határozatra a jegyzőkönyv beterjesztése 

alkalmából a nmgú ministerium figyelme felhivatott. •
A brassói kör indítványára hozott határozat értelmében a választ

mány egy 7 tagú bizottságot küldött ki, s1 ennek feladatává tette", hogy 
az egyesület kiadta ifjúsági olvasmány-jegyzéket revideálja és kiegészítse. A 
bizottság* széles alapon kezdte meg működését: a kiadókat felszólította, 
hogy a kiadásukban megjelent* ifjúsági olvasmányokat küldjék be neki;
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czélja volt a beküldött könyvek megbírálása s ennek alapján egy oly 
jegyzék összeállítása, a melyben a könyv czímén kívül annak rövid mél
tatása is benfoglaltatnék. Áz ily széles alapon megkezdett munkásság 
befejezése egy év alatt nem volt elérhető ; ez az oka, t. nagygyűlés, hogy 
a kész munkálatot már ez alkalommal még nem terjeszthetjük be.

A polg. isk. tanáregyesület februári átiratában szólított fel. bennün
ket arra, hogy a minister úrnak egy rendelete ellen a középisk. tanárok 
érdekében kérelmezzünk. A minister úr tudvalevőleg a budai paedago- 
giumban népisk. tanítókból tanítóképző intézeti tanárokat kíván nevelni. 
Polgári iskolai collegáink attól tartottak, hogy e rendelet folytán a 
középiskolákra képesített tanár egy pályáról, a tanítóképző intézeti 
tanárságból kiszorul; azonbap mivel a minister úr az új képzést rend
kívül szűk keretben kívánja végrehajtatni, másrészt meg méltányos is, 
hogy a tanítóképző intézeteknél mindig legyen egy tanár, a ki a ben- 
lakást és az ellátást kezelje, ehhez pedig külön gyakorlat kell, választ
mányunk nem teljesítette polg isk. collegáink jkivánságát.

Ezekkel röviden beszámoltam önöknek ez évi eljárásunkról. Meg
győződhetnek uraim, hogy az egyesület most, valamint a legközelebbi 
években mellőzvén a tanügyi administratio hatáskörébe tartozó kérdé
seket, figyelmét kiváltképen a paedagogiai és didaktikai problémák meg
oldására, az egyesület anyagi erejének gyarapítására fordítja és oda 
igyekszik, hogy társadalmi úton valami oly intézményt -hozzon létre, a 
mely a tanárok özvegyeinek és árváinak jövőjét legalább némileg bizto
sítani képes legyen. A t. tagtársak jóváhagyásától függ, vájjon ugyanezen 
utat kövessük a jövőben is vagy sem ?

A jelentés tudomásul szolgált.
4. A pénztáros fölolvassa évi jelentését:
Tisztelt közgyűlés! A lefolyt egyesületi évben az összes bevétel 

volt 4822 frt 50 kr, az összes kiadás pedig 4686 frt 54 kr, ezen évet 
tehát 135 frt 96 kr pénztári maradékkal zárjuk be az előirányzott 
434 frt 61 kr helyett.

Az 1886/7-diki egyesületi év végén volt a rendes tagok száma 
1135, az 1887/8-diki évben belépett 3@ új tag, kilépett azonban 37 
tag, és meghalt 13 tag, s így a tagok jelenlegi létszáma 1121 ; a tagok 
számában tehát 14 főnyi apadás mutatkozik.

Ez évi tagdíjat fizetett összesen csak 849 tag, azaz 75.4% az 
előirányzott 80% helyett, tagdíjhátralékokból befolyt 401 frt az elő
irányzott 600 frt helyett, Ennek következtében a tagdíj hátralékok ösz- 
szege nagy mértékben szaporodott; a Közlöny utolsó füzetében közölt 
névsor szerint:

az 188%-diki tagdíjjal még hátralékban van 94 tag
„ l8 8 6/7 „ „ B „ 151 tag és
„ 1887/8 „ „ \  V, „ 289 tag, mi ösz-

sz'esen 534 tagdíjat és mindegyiket 4 írtjával számítva összesen’: 2136 
frtot tesz; azonkívül a névsorban csillaggal jelölt 58 tagnak tartozása 
régibb tagdíjakban még 626 frt; az egyesületnek követelése tagdíj-
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hátralékokban tehát ma már 2762 f i t ! Nehogy az egyesület pénzhiány 
miatt működésében meg legyen akasztva, okvetetlen szükséges, hogy ezek a 
hátralékos évi díjak mielőbb befolyjanak.

Az idei Közlöny 45 íves az előirányzott 43 ív helyett, a Közlöny
nek össz'es költsége 3047 frt 67 kr, az előirányzott 2973 frt helyett; a 
választmány, tekintettel a pénztár helyzetére, gondosan őrködött a fölött, 
.hogy az ■ előirányzat többi tételei pontosan megtartassanak.

A következőben bemutatom a folyó egyesületi évről kiállított és az 
összes bevételeket és kiadásokat részletesen kitüntető számadást, melyet 
a múlt évi közgyűlés által kiküldött bizottság megvizsgált és mindenben 
helyesnek talált. (L. 18. L)

Ezzel kapcsolatban Tiber Ágost, a seg-élyző-alap ellenőre, je len
tést tesz a segélyző-bizottság működéséről és beterjeszti a követ
kező k im uta tást: ,(L. 19. és 20. 1.)

Mind a pénztárosnak mind a segélyző alap ellenőrének jelen- * 
tését a-nagygyűlés tudomásul vette és nekik ez évi működésükért 
köszönetét mondott.

5. A jegyzőkönyv hitelesítésével megbizatott dr. Dékány Iiáfael 
és dr. Szemük István.

6. A számvizsgálatot jövő évre Vadász József, dr. Szalkay 
Gyula, dr. Fischer Miklós, dr. Vida Károly, dr. Bogyó Samu és 
György Lajos fogják teljesíteni.

7. Dr. VidaK. olvassa értekezését a tanárok társadalmi állásáról.*)
A tárgyhoz szólották:

. Dr. Fischer Miklós (Igló): Tisztelt tagtársák ! Engedjék meg, hogy 
a tisztelt felolvasó úr imént elhangzott szavaira röviden és csupán álta
lánosságban reflectáljak. Csupán általánosságban, mert nem akarok kiter
jeszkedni a tanári állás niveauja emeléséhez vezető azon eszközökre s 
azok bírálatára, melyeket a felolvasó úr említett s melyeknek megvitatása 
szótlan megengedése lenne annak, hogy hazánk középiskolai tanártestü
lete körében léteznek oly tagok is, kik enyhébben ítélik meg növendé
keik ismeretét vagy erkölcsi magaviseletét csak azért, mert az illetők 
családjuk körében laknak, vagy általuk akár a gymnasium fantárgyaiban, 
akár pedig egyéb tantárgyakban nyernek" magán úton oktatást. Hazánk 
tanárainak reputatiója nem engedi, hogy e tárgygyal itt behatóbban fog
lalkozzam ; csupán sajnálkozásomnak kell kifejezést adnom, hogy, midőn 
a középiskolai tanárok társadalmi állásáról az országos tanáregyesület 
congressusáu szólunk, a valóságnak meg nem -felelő, tehát csak föltételes 
ítéleteket, lehetséges tényekre vonatkozó állításokat hangoztatnak, melyek 
korántsem alkalmasak arra, hogy akár a tanári állás méltóságának, akár 
pedig a középiskolai tanügynek hasznára váljanak. Avagy, hogy csupán 
az utóbbit jelezzem, hiszi-e a felolvasó úr, hogy akkor lesz-e a tehetős, 
az intelligens' szüle gyermekének testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséről 
jobban megnyugtatva, ha tanítását az iskolán kívül valamely fejletlen

*) Egész terjedelmében a közgyűlési előadások közt 34. 1. 
Tanáregyesületi Közlöny. XXII.



Az országos középiskolai tanáregyesület bevételeinek és kiadásainak részletes kimutatása az 1887/8-iki évről.

B e v é t e l e k :
«;------------a---------------- i---------------------------------

frt ki*.
•

K i a d á s o k :
»

írt kr.

1 Az 188e/,-ki pénztári maradékból.................. 75 ei ’ 1 Az 1887/8-ki Közlöny költségei:9 Bartal Antal alapító tag úrtól, alapítványának Nyomdaköltség...................... frt 1658.51*
kamatja 188’/e-ra .......................................... lu — írói d íjak ............................... „ 744.46

3 Tagdíjak és előfizetések................................. 4434 ,39 Szerkesztői tiszteletdíj .........  „ 400.—
4 Hirdetési és melléklési dijak . ...................... 159 30 Ujságbélyeg és expeditió..........  244.70 3047 67
5 Megtérített pöstaköltség................................... 42 07 1 2 Az 1886/,-ki közgyűlés költsége...................... 49 04ö Kamatok az alapítványok és értékpapírok után 101 13 3 Egyéb nyomdaköltség..................................... 106 49"

\ 4 Postaköltségek................................................. 87 43
\ 5 A főtitkárnak tiszteletdíja........... ................. 200 —

\ 6 A titkárnak tiszteletdíja................................. 50 —
\ i 7 Főtitkári kiadások...........................  frt 26.97

\ Titkári kiadások........................ „ 5.—
\ Szerkesztői kiadások................. „ 18.09

\ Pénztárnoki kiadások................... , 17.79 67 85
\ 8 A könyvkereskedőnek..................................... 93 —

\ 9 A Tanári Társalgó Körnek............................. 500
\ 10 2 db 20frankos aranynak ára.......................... 20 20

\ 11 Diszokmányok elkészítése............................. . 93 —

\ 12 Vegyes kiadások............................................. 3 56
\ 13 4  pénztárnoknak tiszteletdíja 4608 69 írtról 8% 368 30

• \ 14 Pénztári maradék az 1888/0-ki évre............... 135 96

Összesen. . . . 4822 50: Összesen............. 4822 50
Budapest, 1888. július 3-án. ' i M a y e r  J ó z s e f ,

pénztáros.

A számadásokat megvizsgálván és egyes tételeit az eredeti okmányokkal összehasonlítván, azokat teljes rendben levőnek talál
tuk. Az értékek (készpénz, értékpapírok és azokról szóló elismervények) előttünk bemutattattak. Budapest, 1888. július 4-én.

Az 1887-iki évben megtartott közgyűlés által kiküldött számvizsgáló bizottság nevében :
Suppan Vilmos. , T öm ör Ferencz. Violich Károly. Bermüller Ferencz.



Az egyesület vagyona az 1887/8-iki év végén.
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frt kr

1 Papi Balogh Péter úr alapítványának névértéke 100 _
2 Szab. kir. Pest város alapítványa.. 100 —

3 A magyar nevelési társaság alapítványa 100 —

4 Dr. Haynald Lajos biboros-érsek úr alapítványa 100 —

5 Néhai Ipolyi Arnold nagyváradi püspök úr alapítványa 100 —

6 Néhai Görög Imre úr alapítványa (12078. sor. 10. sz. —

magyar vasúti kölcsön-kötvény) 152 —

7 Tartalékalap........................................... 2080 —

8 Kirándulási alap ................. 400
9 Bútorok értéke.......................... 50 —

10 Pénztári maradék az 18S8/9-ki évre 135 „96
11 A segélyző alapnak vagyona a XVII. kimutatás szerint 6623 40

összesen... 9941 36
' Budapest, 1888. július 3-an. Mayer József,

pénztárnok,,

XVII. kimutatás az országos tanáregyesületi segélyzö-alapról.
B e v é t e l e k : frt kr.

A XVI. kimutatás szerint.............................................. 1374 64
Bartal Antal alapító úrtól 1887/g-ra................................. 24 _
A m.-szigeti tanári körtől................................................ 5 --.

■ Évi járulékokban befolyt * ) ............................................ 63 —

5. A mull évi velenczeí kirándulásról fenmaradt összegből 116 66
A „Tanári Társalgó Kör“-től kölcsöntörlesztésre......... 100 —

Kölcsöntörlesztésre befolyt.............................................. 11 —

Kisebb bevétel............................................... .“. ..............
A magyar földhitelintézettől az 1887. decz. 31-én ki-

. 2 26-

mutatott tökeegyenleg..................................................
10. A magyarföldhitelintézettől a f. é. június 2-án kimutatott

62 20

.egyenleg .(kamat)....................................................... :. 78 19
Az 1500 frt 6%-os papirjáradék fél évi kamatja......... 37 50
Kamat a takarékpénztártól..............................................
Kamat a „Tanári Társalgó Kör“-től (1886. május 1-től

53 62

1888. május 1-ig)........................................................... 84 - 38
Összesen. . .

K i a d á s o k :
2012 45

1888. február 17-én vett 5%-os magyar papirjáradék 
á 83-60 ....... , ................................ ............  frt 1270-05

Segélyezésekre, részben kölcsönre fordíttatott „ 105-— 1375 05
Marad készpénzben. .. 637 40

*) Fizettek: 10 t'rtot dr. Lutter Nándor; — 5 frtot dr. Kármán Mór, 
Köpesdy Sándor; — 4 frtot dr. Dékány Kafael; — 3 frtot dr. Axmann Béla, 
Ávéd Jákó. Lutter János, Nagel Bernát, Téglás Gábor; — 2 frtot Asbóth Oszkár, Névy 
László; — 1 ftot Bayer József, Bernriiller Ferencz, Czeiner József, Dömöter Gedeon, 
Duma György, Gyurmán Andor, dr. Heinrich Károly, Hettlinger József, 
dr. Jancsó Benedek, dr. Koch Antal, dr. Koós Gábor, dr. Lechner László, 
Mialovich Mór, Nikolits Ignácz, Proli Antal, Rybár István, Sándy Gyula, Simon 
Péter, Thewrewk Árpád, Volf György. -
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A segélyzö alap vagyona az 1887/8-dik év végén.
frt kr. i

41/s%-os magyar földhitelintézeti záloglevelekben............... 3300 I
5%-os magyar papirjáradékban..........................г................ 1500 —
2 drb Tiszavidéki sorsjegy á 125 f r t ................................. 250 —

A „Tanári Társalgó Kör“ tartozása..................................... 600 — f
Készpénzben.................... „...................................................... 637 40
Magán kötelezvénvekben....................................................... 336 — 1

Összesen *)... 6623 40
А XVI. kimutatás szerint............................. ,....................... 5832 30
Tehát 1887. július 3-ika óta a gyarapodás.......................... • «91 10 j

*) Ezen összegből 1476 frt alapítvány. — Az értékpapírok a Magyar 
Földhitelintézetnél vannak letétben.

Budapest, 1888. július 3-án. _ Mayer József,
p én ztárn o k .

Ezen számadást megvizsgálván és egyes tételeit az eredeti okmányokkal 
összehasonlítván, továbbá az értéket számba vévén, mindent teljesen rendben 
levőnek találtunk.

Budapesten-, 1888. évi július hó 4-én.
Az 1887-iki évben tartott közgyűlés által kiküldött számvizsgáló bizottság

nevében:
Suppan Vilmos. Tömör Ferencz. Violich Károly. 

Bermüller Ferencz.

Az alapítványok jegyzéke.

frt* kr.

Bartal Antal igazgató úr alapítványa....................................... 150
Berecz Antal elnök úr alapítványa.......................................... 100 —

f  Kruesz Chrysostom pannonhalmi főapát úr alapítványa......... 100 —

f  Weisz B. F. kir. tanácsos úr alapítványa................................. 100 —

f  Simon Vincze csornai prépost úr alapítványa.......................... 100 —
A losonczi áll. gymnasium! tanári karnak alapítványa........... 100 —
Mayer József kir. igazgató úr alapítványa............................. ICO -
Augyelits German szerb patriarcha úr alapítványa................. 100 —
Dr. Kuncz Adolf csornai prépost úr alapítványa.......  ......... 100 —

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium alapítványa.. 500 —
Szabó lgnácz egri főgymn. tanár úr lOO.frtos alapítványának

I. részlete............................................................................... 25 — 1
Összesen... 1475 — 1
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értelmű iskolatársára, ha nevelését egy ismeretlen — a miveltségnek 
ki tudja milyen fokán álló családra bízza, melynek törekvése elnézés által 
a kosztos fiuk mennél nagyobb számát, tehát a pénzkeresés mennél ked
vezőbb föltételeit biztosítani magának; — vagy pedig akkor, ha gyerme
két egy tanár müveit családja körében tudja, egy tanférfiu szakavatott 
vezetése alatt, ki alapos megfigyelés után, megösmervén az ifjú psycho- 
logiai egyéniségét, morális irányát, hajlamait — az oktatásban és neve
lésben — alkalmazkodván annak egyéniségéhez — a folytonos érintke
zésben — már saját érdekében is lelki és erkölcsi . egyéniségének ■ egész 
súlyával, tekintélyével úgy igyekszik eljárni, hogy a szülőket meg
nyugtassa és az eredményért teljes felelősséget vállalhasson. Sajnálatomnak 
kell kifejezést adnom, hogy e helyen a szülők részéről átküldött aján
dékok és a classificatió megállapításánál a tanárnak igazságos bírálása 
iránti viszony, valamint hogy azon kérdés: minők legyenek a tanár tár
sadalmi föllépésének formái, felemlíttettek, mert e körülmény arra a való
ságnak meg nem felelő következtetésre .jogosítja fel a hallgatót, hogy e 
felemlítéseknek szüksége többé-kevésbbé fenforgott. A középiskolai tanítás 
feladata: fejlesztő hatás az ifjú összes lelki tehetségeire, az elmére, a 
szívre és az akaratra. Feladata, az értelmi erőnek oly fokú kifejtése, 
hogy a tanuló önálló Ítélésre szert tegyen, mely őt első sorban az egye
temi tanulmányokra, azután pedig bármely tudományos foglalkozásra és 
munkásságra képesíti. Feladata, kifejtése az ifjú lelkében rejlő erkölcsi 
csiráknak; felélesztése az önállóan felismert és megítélt ideálok iránti 
lelkesedésnek, és képzése ezen a biztosan lerakott alapon az élet reális 
viszonyai között az önálló egyéniségnek, az erkölcsi jellemnek és a hazá
ját szerető, kötelességét teljesítő honfinak. Ha ez a czél, ha az iskola, 
a. tanári kar e czél elérésére szolgáló eszköz, ha úgy az anyagi mint a 
szellemi világban általános követelmény, hogy. az eszköz a czélnak meg
felelő legyen, s az ifjú mindenkor és mindenben a tanárjában látja a 
mintaképet, melyet meg kell valósítania: akkor kell, hogy a tanár egyé
niségének hivatalbeli és 'közéleti működésének jellemvonásai legyenek: a 
aocpía, ávSpsía, lYXpdreia, aco'fpoaóvvj és StxaioaúvT]. Ezen lelki 
tulajdonságok biztosítják szellemi önállóságát, ezeknek kifolyása a magavi
seletben az, a mit a görögök eurhytbmiának, a rómaiak pedig részletezve 
decorum, modestia és liberalitasnak neveztek. A szellemi önállóság tuda
tában a férfi soha senki előtt sem fogja magát feszélyezve érezni; s 
azon férfinál, ki ismeretei és tudománya által elismerést, ki a nemesre 
irányuló szívbeli és a jóra irányuló akaratbeli tulajdonságai által köz
tiszteletet vívott ki magának, társadalmi .formáinak valamely hiánya nem 
fog feltűnni, vagy ha fel is tűnik, nem fog kárára mérlegeltetek — E 
követelményeknek megfelel általában a magyarhoni középiskolai tanári 
k a r ; — ez a közvélemény; ez meggyőződése a magas kormánynak is, a 
mint arról középiskolai tanügyünk'legkimagaslóbb szakférfiúnak, a jelen
levő dr. Klamarik János minist, osztálytanácsos úr ő nagyságának sza
vaiból értesülni szerencsések valónk. — A mily természetes dolog, bogy 
egy, több ezer tagból álló testületben lehetnek és vannak is kivételek,
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ép oly természetellenes, ha azokból az egész testületre nézve kárhoztató 
Ítéletet hozunk. Ha a tanár hivatalában a hozzá kötött várakozásoknak 
és jogos követelményeknek megfelelően működik, csak kötelességét telje
síti ; de hivatala 'ezen kötelességein kívül vannak még hivatásának egyéb 
követelményei, működésének egy másik tere is, nem az iskola szűk falain 
belül, hanem künn a közéletben, a társadalomban. „Legyenek a tanárok, 
mondja Vandrák András, a kiderített igazságnak hazafiui indulata, buzgó 
terjesztői necsak a tudások, hanem a nép között; ne egyedül iratok által, 
hanem élő szóval is, mint oktatók és példaadók.“ Mély igazság rejlik e 
szavakban ! A tudomány gyümölcsözzék a közéletnek saját közvetetten kör
nyezetünk, majd népünk és édes hazánk javára. Tág tér nyílik itt 
a tudomány férfiainak: hazai irodalmunk termékeinek, a természettudo
mányok a közélettel kapcsolatban álló vívmányainak ismertetésével tanít
hatunk, oktathatunk, nevelhetünk, felvilágosíthatunk, nemesíthetünk, buzdít
hatunk nemcsak a kathedráról, hanem az életben, az irodalom, a napi sajtó 
utján, a felolvasó asztalnál, közművelődési és jótékonyczélú egyesületeink 
kebelében. Mint erkölcsi testület tagjai ilyen humánus irányban érvénye
sítsék magukat a társadalomban a tanárok, főleg jelenleg, mikor ezen túl 
realistikus, materialistikus, kincset és élvezetet hajhászó korszakban oly 
annyira hanyatlott az ember szellemi világát nemesítő ideálok iránti lel
kesedés. Legyen minden tagja a tanári testületnek serény munkása, esetleg 
hathatós tényezője, és a szaktudományaiban szerzett tágasabb ismereteinél 

'és mélyebb belátásánál fogva tanácsadója a különféle törekvéseknek hazánk 
culturális mozgalmaiban. Akkor teljesíti kötelességeit valóban és teljesen 
nemcsak feljebbvalóival, hanem a társadalommal szemben is, mely e tevé
kenységet őszinte elismeréssel és hálával hálálja meg. Ez azon tér tisztelt 
uraim, a melyen működve tiszteletet és becsülést -szerezhetünk a tanári 
karnak; ezen és nem több» a felolvasó úr által említett kicsinyes eszköz
zel emelhetjük a tanárok társadalmi állásának niveauját. Engedje még 
meg a t. nagygyűlés, hogy becses figyelmét röviden egy, a felvetett kér
déssel szoros kapcsolatban álló körülményre irányítsam. *A felekezeti és 
községi középiskolai tanárok e napokban fognak a fővárosban gyűlést 
tartani, melynek tárgya azon eszközök és módozatok megvitatása lesz, 
melyek a fizetés minimumának és a kötelezett tanóraszám maximumának 
megállapításához vezetni hivatvák. Tény, hogy sok felekezeti tanár fize
tése nem felel meg a tanári állás méltóságának, hogy nincsen kellő 
arányban a végzett munkával; tény, hogy sok tanár a túlterhelés miatt 
nem szerepelhet a közéletben úgy, a hogy azt tenni óhajtaná. A midőn 
tehát e körülményt felhozom éa indítványozom, hogy a nagygyűlés a fele
kezeti tanárok e törekvését erkölcsi támogatásában részesítse, egy eszközt 
említek, mely hivatva lesz a tanári kar polgári állása niveaujának eme-, 
léséhez hozzájárulni. - -

Bodnár Zsigmond (Budapest) 'szerint az egyénnek tekintélye a 
társadalomban szellemi, erkölcsi és anyagi tehetségeitől függ. Nekünk 
tanároknak anyagi viszonyaink — fizetésünk nem lévén nagyon fényes — 
szerények ; rendesen összeköttetéseink sem nagyon szélesek. Ezekhez járul,
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hogy a tanár nem számíthat előléptetésre mint pl. a kath. világi pap vagy 
a bíró, katona stb. Mindezen okoknál fogva a középiskolai tanárnak nagy, 
döntő tekintélye a társadalomban aligha lehet. Mindamellett a szóló, tekintve 
a fővárosi viszonyokat, meg van elégedve. Azon budapesti tanárok, a kik 
dolgozgatnak, a kik kötelességöket pontosan teljesítik, elég tiszteletben 
részesülnek. Ezért Vida felolvasásának igazi czéljául nem tekinthető 
egyéb,' mint az, hogy a tanárok anyagi helyzetének javítását kívánta volna 
sürgetni. Erre pedig mostanában kevés a kilátás."A moralizálás, a mely- 
lyel л  felolvasó élt, nem emel; ez helyén van ott, hol nagy az elbiza
kodottság ; ez esetben igen jó lehűtő szerül szolgálhat. A tanároknál csak 
attól függ a tekintély, a mitől másoknál: ha a tanár tudós, tiszteletben 
áll, mert 'a tudóst becsülik; ha nemes charakterü, hasonló megbecsülte- 
tésben részesül; végre ha kitűnő anyagi helyzetben van, ez fog neki a 
társadalomban súlyt kölcsönözni. «

Kohlbauer Ferencz (Székely-Udvarhely) szerint a felolvasó és az 
utóbbi 'felszólaló közti vélemény különbség onnan ered, hogy az előbbi a 
testületet, Bodnár Zs. pedig az egyént állítja előtérbe-A szóló köszönetét 
mond a felolvasónak, ámbár nézete szerint az értekezés egyes pontjait 
behatóbban kellett volna megbeszélni. Különösen arra hívja fel a figyel
met, hogy egyes családokban nincs meg az érzék, hogy a tanárt, a 

Jure gyermeküket bízzák, megbecsülnék. A szállásadást illetőleg ne mond
junk szigorú bírálatot; a kosztos gazdák nagyobb része nem alkalmas 
arra, hogy a gyermekek nevelését rájok lehetne bízni; nem csoda tehát, 
ha a szülők a tanárok házait keresik fel. Nem is fog ez megszűnni addig, 
míg az együttlakás rendszere jobban ki nem fejlődik.

Dr. Káplánt/ Antal (Szabadka) magáévá teszi az értekező nézeteit. 
Mivel a tanárnak anyagi erejénél fogva nagyobb tekintélyre szert soha 
sem tehet, hangsúlyozza, hogy ez csak a szellemi erővel vihető keresztül, 
még a kisebb városokban is. Ez okból fontosnak tartja a felolvasások 
ügyének felkarolását. Nem járul azon nézethez, a mely szerint a hibák 
élhallgatandtüc; ezeknek felemlítése a javulást biztosítja. Mivel a tanár 
értéke a társadalomban személyiségétől függ, igyekezzék erkölcsi értékét 
éreztetni. Legyen igazságos, legyen jó-indulatu, és tekintse legfőbb jutal
mául, hogy ő is egyik jelentékeny tényezője azon haladásnak, a mely a 
magyarokat a nyugati nemzetek mellé emeli.

Dr. Vida Károly mindenki meggyőződését tiszteli, Bodnárét is; meg
jegyzi azonban, hogy ő nem akart moralizálni, valamint senkit sem sérteni.

A nagygyűlés köszönetét mond az értekezőnek.
8. Ezután dr. Alexander Bernát felolvassa értekezését a kül

földi tanügyi mozgalmakról, dr. Bemho Kálmán pedig a tanárok 
között alakítandó segély-szövetkezetről.*)

Az idő előre haladta miatt az utóbbi tárgy felett megindí
tandó vita más napra halasztatik.

*) Mindkét értekezés egész terjedelmében a közgyűlési előadások közt
48. és 60. 1.



Második пар.

1. Az ülés megnyitása után a nagygyűlés köszönetét mondott 
a magy. tud Akadémiának, hogy heti üléstermét átengedte, a köz
lekedő vállalatoknak pedig az engedélyezett kedvezményekért.

2. Ezután megindult a vita dr. Demkó Kálmán felolvasása
felett,

Dr. Fischer Miklós (Igló): A szepesi tanári kör indítványa keresztül
vitele esetén hivatva van az állami tanárok nyugdíj törvényének • azon 
hiányát orvosolni, hogy a nyugdíj élvezésének joga az állami szolgálatban 
töltött évek bizonyos minimumához van kötve. Támogatni a fiatal tanárt 
és családját akkor, a mikor ez valamely szerencsétlenség következtében 
hivatala teendőit teljesíteni nem képes; támogatni a fiatalon elhalt tanár 
özvgyét és kiskorú gyermekeit akkor, a mikor az állam — ragaszkod
ván a törvény szigorú betűihez •— nem gyámolíthatia; támogatni akkor, 
a mikor a tanár házassága rövid ideje alatt övéinek jövőjét önerejéből 
még nem biztosíthatta : ez czélja-a javaslatnak. A családi életben a férjre, 
apára háramló morális kötelességek egyikének teljesítése, vagy e teljesítés 
megkönnyítése a tendencziája; azért részesítsük mi is morális támogatás
ban s mert nemes czéljánál és véleményem szerint gyakorlati értékénél 
fogva megérdemli, hogy a közgyűlés vele behatóan foglalkozzék, azértr 
ha, a mint reményiem, a congressus elvileg elfogadja a javaslatot — az 
elv praktikus keresztülvitelének módozataiban talán feltűnt, felmutatott 
nehézségek vagy plane képtelenségek miatt ne ejtsük el az alapot, ha
nem foglalkozzunk gyakorlati keresztülvitele eszközeivel, föltételeivel, mert 
ha sikerült e kérdést helyesen megoldanunk, akkor a nyugdíj-törvény egy 
hiányán segítettünk ; — ha pedig nem sikerül, akkor is tisztelt uraim 
nem kevesebbet értünk el, mint azt, hogy a kormánynak figyelmét e 
hiányra irányítottuk. Hogy a javaslatot elvileg miért pártolom, jeleztem 
már előbb. Pártolom, mert megszünteti a nyugdíj-törvény egyik hiányát; 
pártolom, mert megkönnyíti egy, mivel a házasság első * éveibe eső, 
tehát nehéz morális kötelességnek : az özvegy és árvák jövője biztosításának 
teljesítését. Most pedig, ha az elaboratum számadása? szerint az özvegy
nek és gyermekeknek e segélyszövetkezet részéről évenként nyújtandó 
összegek nagyságát tekintem — akkor, mindig azon föltevés mellett, hogy 
a javaslat számítása helyes, pártolandónak tartom azon anyagi előnyök 
miatt is, melyeket e szövetkezet tagjainak a csekély tagsági díj befizetése 
mellett is nyújt. Hogy szavaim helyes volta kiderüljön, s hogy a köz
gyűlés figyelmét sokáig ne fáraszszam, röviden a felo.lvasó úrtól hallott 
számadatokat az egyesült északamerikai államoknak egyik itt Európá
ban is igen elterjedt életbiztosító társaság számadataival akarom 
összehasonlítani. Tervezett segélyegyesületünk évi tagsági díja 10 írtban 
állapíttatik meg és már a 2-ik évben az elhalt fiatal tanár árvái egyen- 
kint 15 frtot —  tehát, átlag két árvája 30 frtot — az özvegygyei együtt 
pedig 60 frtot nyernek. Öt év múlva egy árvának 17 frt, két árvának 
35 frt, az özvegygyei együtt 70 frt; tíz év múlva egy árvának 20,
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kettőnek 40 és az özvegygyei együtt 80 írt biz^osíttatik mint évenkinti 
segély. Mindezen számok csak a minimális értéket reprezentálják, mely 
jóval nagyobbra is nő, ha valóknak bizonyulnak be azon segédforrások, 
melyekről a javaslat említést tesz. Ha valamely tanár a fent említett 
társaságnál biztosítja életét valamely halálesetben az örökösöknek kifize
tendő összegre, akkor kora szerint, melyben belép, különféle magasságú 
évenkinti díjat kénytelen fizetni. így például 1000 forintnyi biztosított 
összegnél a 25 éves tanár 21, a 30 éves 24,’ a 35 éves 28 és a 40 
éves. 33 frtot fizet. Tervezett egyesületünknél tehát egy 25 éves 
tanár 10 év alatt 100 frtot fizet be, az életbiztosító-társaságnál 210 frtot. 
Itt két árvája évenkint összesen 40 frtot, az özvegygyei együtt 80 frtot 
kap. amott egyszer mindenkorra 1000 frtot, vagy, a mi egyre megy, 40 frtot 
kamat fejében. Ezen segély-egyesületnél tehát — fél akkora, vagy esetleg 
még nagyobb eredmény éretik el, a mi a segélyezést illeti. E mellett nem 
szabad szem elől tévesztenünk azt a körülményt sem, hogy míg itt az 
első évben nyujtatik a segély, addig ott csupán három évi díj lefizetése 
után, tehát három év leforgása múlva s ezen körülmény szintén egyik 
előnye a tervezett segély-szövetkezetnek, mért bis dat, qui cito dat. 
Még szembetűnőbb a különbség, ha magasabbnak veszszük a belépő 
tanárnak korát, 35 éves tanár itt 10 év alatt 100 frtot, ott 280 frtot, 
40 éves itt szintén 100 frtot, ott 339 frtot kénytelen befizetni. Igaz, 
hogy az a tény, hogy bizt. társaság egyszerre fizeti le az 1000 frtot, 
annak kamatait a hátramaradottak mindig élvezhetik, az életbiztosító 
társaság mpllett szól, de ha meggondoljuk, hogy minden apa akkor 
óhajtja árváinak jövőjét, existentiáját biztosítottnak látni, a mikor azok 
még keresetre képtelenek, hogy csekély 10 forintnyi befizetés által igen 
sokat érhetünk el, hogy e mellett bármely életbiztosító társaságot is 
vehetünk igénybe : akkor e tekintetben is pártolandónak fog feltűnni e 
tervezett segélyszövetkezet. Ennyit * akartam általánosságban felemlíteni; 
az elaboratum végén felhozott s annak tartalmát in nucleo tartalmazó 
pontokra vonatkozólag bátorkodom még egynéhány megjegyzést koczkáz- 
tatni, a mihez a tisztelt közgyűlés nagyrabecsült figyelmét kérem. Ezerben 
állapítja meg a tagok approximativ számát a javaslat. Vájjon meg fog-e 
felelni e szám a valóságnak, bajos volna most megmondani, s vájjon mire 
állapítja a tisztelt felolvasó úr e számot, nem tudom, mert nem vettem 
ki a felolvasott szövegből. Eleintén véleményem szerint kevés tagja lesz, 
mert közel álló gondolat, hogy csak azok fognak belépni, a kiknek, kis
korú gyermekekkel bírván, a segélyszövetkezetre szükségük van, később 
mivel a nősülő tanárok mind belépnek, successive gyarapodni fog a 
tagok száma. A javaslat azon reményének ad kifejezést, hogy a kor
mány erkölcsileg és anyagilag támogatni fogja a szövetkezetét. Ez az én 
reményem, sőt meggyőződésem is, hogy e ren\ény megvalósul, ka sikerül 
meggyőznünk a kormányt ezen. terv praktikus voltáról, életrevalóságáról. 
Sqkat tett, tesz és fog tenni a kormány a tanárok érdekében — tehát 
jelen esetben sem fogja megtagadni támogatását, egyrészt mert itt a 
nyugdíj-törvény hiányáról van szó, mert ily nemű támogatás, ha egyéb



állami hivatalnokok hasonló irányú egyesületeinek évi jelentéseit tekintjük, 
nem praecedens eset, másrészt és itt mint protestáns tanár saját állás* 
pontomra^ helyezkedem, mert a jótéteményben nemcsak az állami tanárok 
fognának részülni, kiknek van nyugdíj-törvényük, hanem mint az orsz. 
tanáregyesület tagjai a felekezeti danárok is, kik úgy mint azok szolgálják 
az államot, nevelvén annak ifjúságát és pedig a legtöbb esetben a növen
dékek nagy száma és a dotatió csekély volta miatt sokkal nehezebb 
körülmények között, kiknek nyugdíjáról az állam eddig még nem gon
doskodhatott, és kiknek jövője igen sok esetben a felekezeti nyugdíj-ügy 
rendezetlen *volta, vagy a pénzalapok elégtelensége miatt — egészen 
bizonytalan. A javaslat azon pontjával azonban egyet nem érthetek, mely 
indítványozza, hogy a tandíjnak a kezelő javára eső százaléka egészben 
vagy részben e szövetkezet javára fordíttassék és a tandíj-kezelés a tanári 
karban mint kötelező functió végeztessék. Nem pártolhatom e pontot, 
mert a mi az állami intézeteket illeti, a tandíj-kezeléssel •járó javadal
mazás csak azon esetben volna eltörölhető, ha a szövetkezetbe .való belé
pés minden tanárra nézve kötelező lenne, a mi lehetetlenséget involvál, 
a tanári' kar egy néhány tágjának ideiglenes előnye miatt pedig a többit 
állandóan megkárosítani s e mellett az elébb végzett munkát egész ter
jedelmében követelni — igazságtalanság, tehát jelen esetben szintén 
lehetetlenség. Nem akarom említeni, hogy a tandíj-kezelés váltakozó és 
kötelező voltának keresztülvitele mily káros hatású lenne, hiszen nem 
kell igazolnom, hogy nem minden tudós professor alkalmas szórakozott
sága miatt, a pénzkezelésre, s Jhogy folytonos váltakozás a, kezelésben 
szinte lehetetlenné teszi a gyakorlottság megszerzését, mely a pénzmani- 
pulatiónál oly felette fontos. A mi a protestáns tanárokat illeti, 
szintén nehézségekre akadunk a javaslat e pontjának keresztülvitelénél. 
Az állami intézetek tandíj-százalékából befizetett összeg kellő arányban 
be volna fizetendő a protestáns iskolák fentartó hatóságai által is. 
Tekintve a protestáns iskolák anyagi helyzetét, ez nem igen lesz keresz
tülvihető, főleg jelenleg nem, midőn -— a mint reményijük, és remé
nyünk a vallás- és közoktatásügyi minister űr ő nagyméltóságának 
a parlamentben kiejtett szavain, tehát a lehető legbiztosabb alapon nyug
szik, — midőn a közel jövőben a felekezeti tanárok nyugdíjtörvénye 
életbe * lesz léptetve s a midőn épen . e miatt a felekezeti középiskolák 
fentartó hatóságai anyagilag igénybe lesznek véve. Igen helyes, hogy a 
szövetkezetbe való belépés nem kötelező, de kötelező a bennmaradás; 
csakhogy itt meg volna állapítandó, hogy e kötelezettség hány évre ter
jed, mert ha kimondattok azt, hogy a tagsági. díjaknak fizetése csaj* a 
nyugdíjba való lépéssel, vagy a tanári pálya elhagyásával szűnnék meg, 
akkor véleményem szerint nem igen volna tagja a szövetkezetnek. Egyéb 
megjegyzéseim, hogy pl., mi történjék a befizetett összeggel, ha a 
tanár gyermekei meghalnak, vagy hogy .kicsoda és mily alapon fogja 
meghatározni, hogy mily hosszú ideig élvezzék az árvák a segélyt, stb. 
fontos kérdésekre utalnak, de mint a gyakorlati keresztülvitel módozatai, 
nem képezhetik az általános eszmecsere tárgyát. Összefoglalva a fejtegetett
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gondolatokat, indítványozom a segélyszövetkezet elvi elfogadását, valamint 
azt is, hogy ha a jelen közgyűlés a gyakorlati keresztülvitel módozataiban 
nem állapodhatnék meg, a javaslat a Közlöny útján a köröknek adassák 
ki, melyeknek feladata lesz az ügy beható tárgyalása és bírálata után 
positiv javaslatokat, vagy legalább határozott véleményt felterjeszteni, 
mely felterjesztések fogják a későbbi eljárás kiinduló alapját képezni.

Bogyó Samu (Budapest): Tisztelt közgyűlés! Azt hiszem, hogy 
általános véleményt mondok azzal, ha a szepesi körnek és különösen 
előadó Demkó úrnak köszönetét fejezek ki azon nagy buzgalomért és 
fáradságért, melyet a tanári segélyszövetkezet létrehozásában kifejt. 
Mert tényleg egy szövetkezet létesítése igen üdvös volna és sok tanár 
családjánál enyhítené a nyomort. A tisztelt előadó úr szives volt nekem 
a tervezetet rövid időre bepillantás végett átadni és így azon szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy magához a tervhez a t. közgyűlés kegyes enge- 
delmével hozzá s'zólhaíok. A tervezet szerint, ha a szövetkezetbe 1000 
tag belép és- fizet évenként 10 irtot, akkor elhalálozás esetén árvái 
(átlag 2 árvát véve alapul) a szövetkezet fönnállásának első 23 évén belül 30 
írt, ezentúl pedig 5tí frt évi segélyben részesülhetnek 12 éven át és 30 év 
múlva az egyesület 122,000 frtot bírna. így elmondva, mindenesetre szép 
és meglepő az eredmény; de ha a szájnítást megvizsgáljuk, csak futó 
áttekintés mellett is észrevehetjük, hogy hibás alapon történt. A tervezet 
föltételezi, hogy a tanárok közül csak ezren lépnek be a szövetkezetbe. 
Nem valószinü-e, hogy nem a fiatalabbak, hanem a korosabbak, kiknek 
inkább érdelcökben van, fognak belépni és így a 2 % elhalálozás valószí
nűtlen ? De föltéve, hogy az első belépők száma úgy alakul, hogy az 
elhalálozás nem haladja meg a 2%-ot, és föltéve, de meg nem engedve, 
hogy a szövetkezetből elhalt egyének számát az újonnan kinevezett egyé
nek. mint azt a tervezet föltételezi, kiegészítik, a Megmaradt tagok korá
val nem szaporodik e a halandósági 2 % ? Most vagy 5 évvel visszafelé 
és 5 évvel előre a halálozási % igen kevéssel tér el a -tói, de tekin
tetbe véve, hogy a jelenleg működő tanároknak féle középkorú és fele még 
a középkornál is fiatalabb, a halandósági °/0 mindenesetre növekedni fog. 
Halálesetre szóló biztosítási számításnál egyik alapföltétel, hogy a koráb
ban elhalt egyének által nem fizetett díj "pótolva van a nagyobb kort elért 
egyének által fizetett díjjal. Tegyük föl a legkedvezőbb esetet, hogy t. i. 
minden szövetkezeti tag 25 even teljesített fizetést és csak azután veszik 
örökösei a segélynek hasznát. 25 éven. teljesített 10 frtos járadéknak 
értéke 4% évi kamat mellett a 25 év letelte után 433 frt 12 kr., mig ahhoz, 
hogy valaki 12 éven át egy 2-szer 28 frtos járadékot élvezhessen, egy 
555 frt 48 krnyi főkére van szükség. Honnan fedeztetik ezen hiány ? A keve
sebb ideig fizető tagok díjaiból ? Vagy a 25 évnél több ideig fizető 
tagok díjaiból? Hiszen ezek száma egyrészt csekély, de másrészt a saját 
örököseik által élvezendő díj fedezésére is 30 éven át kell fizetniük. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy jelen szövetkezetnek olyan tagjai nem 
lennének, kik fizetnek, de akárminő okból családjaik nem élveznék a 
segélyt. De tekintsünk el ettől, tegyük fel. hogy a belépő 1000 tag úgy



alakul, hogy a halálozás nem haladja meg a 2%-ot ;  tegyük fel, hogy az 
elhalt egyének helyébe az újonnan kinevezett tanárok lépnek, úgy hogy 
az 1000 tag mindig teljes; tegyük fel, hogy a halálozás a tanároknál 
mindig kedvező lesz; kérdezem, mi szolgál biztosítékul annak a fizető 
tagnak, hogy az az 1000 tag nemcsak meglesz, hanem fizet is? Kérdezem 
továbbá, hogy a ' tervezet szerint 'a  család által élvezendő 56* frt oly 
összeg e, mely az illető család helyzetén változtat valamit ? Én azt hiszem, 
hogy nem ! Nézetem szerint szövetkezetei létre hozni lehet, de oly szövet
kezetei létre hozni, a mely a tanár családján tényleg segítsen és melynek 
a befizetendő díjai még se legyenek terhesek, ilyet, létre hozni, mondom, 
külső segély nélkül nem lehet. Honnan, minő és mennyi külső segélyt 
lehet venni, arra a tiszt, előadó úr rámutat. Mindenesetre érdemes, hogy 
a választmány tanulmány tárgyává tegye. És csak is a külső segély 
megállapítása után lehet rendes statistikai adatok alapján a tagok által 
fizetendő díj és élvezendő összeg nagyságát megállapítani. Igaz, hogy ez 
által az egész egy kis halasztást szenvedne, de a dolog épenséggel nem 
oly égető, hogy minden előkészület nélkül belerohanjunk.

Dr. Веке Manó (Budapest) : A szepesi kör tervezetének math, 
fogyatékosságát már Bogyó S. mutatta ki. A szóló egy másik hiányára 
mutat. A tervezet a számítás alapjául 1000 tagot vesz fel; kik fognak 
azonban a szövetkezetbe lépni ? Azok, a kiknek nyugdíjáról a törvény 
gondoskodott? — nem; azon felekezeti tanárok, a kiknek saját nyugdíj- 
szövetkezetük van? — Szintén nem. Fenmaradnak tehát azon fiatal tanárok, 
kik a törvény értelmében még nem tarthatnak igényt nyugdíjra és azon 
felekezeti tanárok, a kik semmiféle szövetkezetnek nem tagjai; de ez 
utóbbiaknak nem segélyszövetkezetre, hanem nyugdíjra van szükségük. 
Szerencsére a ministeriumban kidolgozták már a javaslatot, a mely 
hivatva van a felekezeti tanároknak is nyugdíjt biztosítani. A szóban forgó 
fiatal tanárok között pedig aligha fog 1000 akadni, a ki a szövetkezetbe 
belépne. Ezek száma olyan kevés, hogy bajaikon a fennálló és könnyen 
kibővíthető segéfyző alap eléggé segíthet, De egy más' hiányt is lát a szóló 
a tervezetben; igazságtalanság ugyanis, hogy az idős ember épen úgy 
csak 10 frtot fizessen, mint a fiatal; holott mindegyik egyforma java
dalmazásban fog részesülni. A szóló nézete szerint a szepesi kör elismerést 
érdemel a tervezet kidolgozásáért; a tervezet keresztülvitele előtt azon
ban meg kellene tudakolni, hogy hányán hajlandók a szövetkezetbe belépni.

Kohlbauer Ferencs (Székely-Udvarhely) ugyanazon nézetben van 
mint az előtte szólók. Azonkívül egy körülményre kívánja a nagygyűlés 
figyelmét felhívni és ez az: hogyan fog évenként a 10 frt beszedetni? 
Ha a 4 frtos tagdíjak is csak oly nehezen folynak be, femélhető-e, hogy 
a 10 frtosak pontosan be lesznek hajthatók? A tervezet végrehajtásának 
ez is egyik nehézsége.

Dr. Demkó Kálmán válaszol az ellenvetésekre. A tervezet kidolgo
zására az birta rá, a mi az egyesületet már 8 év óta foglalkoztatja s a 
mit Névy László először pendített meg a Közlönyben. Nézete szerint az 
állami szolgálatban álló tanárnak sem biztosít a törvény oly nagy nyug-
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uijat, nogy azért a szövetkezetbe be ne léphetne. Azokkal szemben, a 
kik a tervezet math, hiányait hangoztatták, hivatkozik más hasonló szövet
kezetekre, a postatisztek szövetkezetére és egy erdélyi egyesületre. A kivi
tel részletei még lehetnek megbeszélés tárgyai, de az eszmét még egyszer 
ajánlja a nagygyűlés figyelmébe és a szepesi kör nevében csak azt kéri, 
nyomassa ki az egyesület atervezetet, intézzen kérdést a tanárokhoz a belépés 
iránt; ha pedig nagyobb számmal jelentkeznének a belépők, tegye meg a szükséges 
előleges intézkedéseket; a kivitel részleteinek megbeszélését jtedig tűzze 
ki a köröknek feladatául.

Az elnök összefoglalván a felhozott nézeteket, felteszi a kérdéseket, 
a melyek alapján a nagygyűlés e tárgyban a következőképen határoz :

A szepesi kör kidolgozta tervezet ki fog nyomatni; a kinyo
mott tervezet minden tanári testületnek megküldendő é$ minden 
tanári testület a tervezet alapján a szövetségbe való belépésre fel
hívandó ; ha a belépők elég számmal jelentkeznek, a kivitel rész
letei is kidolgozandók és a jövő nagygyűlésnek jóváhagyás végett 
betérj esztendők.

Б. A főtitkár beterjeszti a körök indítványait:
a) A trsztenai kör indítványozza, hogy a helyettes tanári 

minőségben eltöltött évek a rendes tanárrá való kineveztetés ese
tében a véglegesítésnél beszámíttassanak.

])r. Kármán Mór és Kohlbauer Ferencz felszólalása után 
a nagygyűlés, tekintettel arra, hogy a szolgálati szabályzat kiadása 
úgy is sürgettetni fog és az indítvány keresztülvitelének semmi 
praktikus jelentősége sem volna — az indítványt nem fogadja el.

b) A trsztenai kör indítványozza: „Küldjön ki a választmány 
bizottságot a középiskolai ifjúsági könyvtárak tanulmányozására. 
E bizottság azután állapítsa meg a beszerzendő könyvek jegyzékét 
osztályonként, nemkülönben dolgozzon ki javaslatot az ifjúsági 
könyvtárnak egyöntetű s lehetőleg legczélszerübb kezelése iránt. 
Megokolás: Az ifjúsági könyvtárak szervezése és helyes kezelése 
összefügg a középiskolák legbensőbb tanügyi állapotának kérdésével. 
Az ifjúsági könyvtárak nélkül a tanulók összmunkásságára úgy
szólván utalni sem lehet. Czélirányos kihasználásuk nélkül a taní
tás sok esetben meddő marad, élettelenné válhatik, az ismeretek 
ki nem bővíthetők s alig állandósíthatok. A tanulókban az egyes 
tanulmányok iránt fejledező különösebb, erősebb érdeklődésnek 
csakis az ifjúsági könyvtárak nyújthatnak táplálékot. Sőt fegyel
mezési tekintetben is fontosak az ifjúsági könyvtárak. A nemes és 
tanulságos szórakozás megkedveltetésére, az időrabló barangolástól 
való elszoktatásra igen alkalmas eszközt képeznek.“

A nagygyűlés, mivel a választmány kebelében már van oly 
bizottság, mely az ifjúsági könyvtárak részére alkalmas könyvek 
jegyzékének összeállításával foglalkozik — az indítványt elfogadja.

c) A selmeczbányai kör rosszalja, hogy a tankönyveknek, külö
nösen a nyelvtankönyveknek uj kiadásánál lényegbe nem vágó
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módosítások tétetnek, a melyek mindazáltal a régi kiadások hasz
nálhatóságát alterálják.

A nagygyűlés az ilyen eljárást szintén rosszalja.
d) A zsolnai kör indítványozza, hogy a tanárok gyermekei, 

ha legalább elégséges előmenetelt tanúsítanak, a tandíj fizetése alól 
mentessenek fel.

A nagygyűlés az indítványt elfogadja.
4. Azmelnök indítványára kimondja továbbá a nagygyűlés:
a) a szolgálati pragmatika kiadása a taniigy és a tanárok 

érdekében rendkívül kívánatos, sőt szükséges;
b) a közoktatási tanács jelen szervezetében nem felel meg 

teljesen czéljának; több középisk. tanárnak kellene benne helyet 
találni; helytelen, hogy csak valamely tanári testület által benyúj
tott tankönyv engedélyezhető, hogy a tankönyvek olyan férfiaknak 
is adatnak ki bírálatra, a kik hasonló tankönyvet maguk is Írtak, 
és végre,^hogy a tankönyv engedélyezését megadó vagy elvető 
határozat hozatalánál a bírálók nincsenek mindnyájan jelen ;

c) az évi záró vizsgálatoknak jelenleg fennálló rendszere sem 
a tanárokat, sem a szülőket nem elégíti ki;

d) a középiskolai tanulók nyári kitelepítésének eszméje üdvös, 
az eszme megvalósítása kívánatos ;

e) a tanárok lakbérének szabályozása a helyi viszonyokhoz 
mérten, fölötte kívánatos ;

f)  a felekezeti és községi tanárok nyugdíjazási ügye mielőbb 
szabályozandó^

g) az ön képző körök és az előkészítő osztály kérdése további 
megbeszélés végett a köröknek kiadandó.

5. A pénztáros bemutatja a jövőévi költségelőirányzatot. (L. 81.1.)
A nagygyűlés ez előirányzatot magáévá teszi.
6. A főtitkár bemutatja dr. Erödi Béla fiumei főgymn. igaz

gató levelét, a melyben tudatja, hogy az egyesületnek múlt évi 
határozata értelmében küldött 20 frankos arany Kudan Ruffo ÍV. 
és Popst Miklós VIT. oszt. tanulóknak adatott ki.

7. Az elnök bemutatja Mármaros-Sziget közönségének átiratát, 
a melyben az egyesületet jövő évi nagygyűlésének megtartása 
végett a saját körébe meghívja.

A nagygyűlés a meghívást köszönettel fogadja; jövő évben a 
nagygyűlést M.-Szigeten kivánja megtartani.

S. Az elnök ezután a szavazatszedő bizottság tagjaivá kine
vezi dr. Dékány liafaelt, Burián Jánost, Kohlbauer Ferenczet s a 
főtitkárt és az ülést % órára felfüggeszti.

Az ülést újból Hofer К. nyitja meg ; jegyző Szerelemhegyi Tivadar.
9. Dr: Osengeri János olvassa-értekezését „a nyelvi és irodalmi 

oktatásról.“ *)

*) L. a közgyűlési előadások közt 73. 1.
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Az országos középiskolai tanáregyesületnek 1888/9. évi költségvetési előirányzata.

Bevétel Kiadás
frt kr. frt kr.

1 Az ISS’/g-iki évi pénztári maradékból közgyűlési
határozat szerint................................................ 115 96

2 1121 tagdíj á 4 frt =  4484 frt. a melyből befoly
80% (kerekszámban).......................................... *3600 —

3 130 előfizető ä 4 frt.............................................. 520 —

4 Kamatok, az alapítványok jövedelmei, hirdetési
díjak stb......................... • .................................. 200 —

5 2762 frt tagdíjhátralékból talán csak befoly . . . . 700 —

6 Az 188s/9. Közlöny költségei (1500 példányban)
Nyomdaköltség 43 ív á 31 frt . . . .  frt 1333—
Boríték és fűzés.............................  „ 235—
írói díjak........................................ * „ 800—
Szerkesztőnek...................................... 400. —
Expediálás.......................................' „• 240.— 3008 —

7 A főtitkárnak tiszteletdíja................................... 200 —
8 A titkárnak tiszteletdíja....................................... 50 —
9 Tárgymutató 1868—1887 költségének részben való

fedezése . ...* ...................................................... 150 —
10 Az egyesületi helyiségek bérletéért .. frt 500.—

Fűtés, világítás és kiszolgálás.........  _ 300.— “ 800 —
11 Szaklapokra és könyvekre................................... 200 —
12 Ügyviteli kiadások................................................ 120 —
13 Előre nem látott kiadások................................... 200 —

14 A pénztárnoknak jutaléka................................... 380 —
5135 '96 5108 ___

Valószínű maradék... • 27 96
Összesen. . . 5135 96 ; 5135 96

Budapest, 1888. július 5-én.
A választmány megbízásából: M a y e r  J ó z s e f ,

egyes, péiíjstárnok.

Szólásra senki sem lévén feljegyezve, a nagygyűlés a felol
vasónak köszönetét mond.

10. Volf György olvassa értekezését „A német nyelvi oktatás
ról“ *).

Szólásra senki sem jelentkezett; a felolvasónak a nagygyűlés 
köszönetét mondott.

11. Ezután az elnök a saját és a választmány nevében köszö
netét mond a nagygyűlésnek eddigi bizalmáért és tisztét leteszi.

12. Korelnökül megválasztatott dr. Szombatiig Ignácz.
A korelnök felkéri a szavazatszedő bizottság egyik tagját, 

Kohlbauer Ferenczet, adja tudtul a nagygyűlésnek a választás 
eredményét.

' )  L. ;í közgyűlési előadások közt 80 1.
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Beadatott összesen 53 szavazat. Megválasztattak három évre:
Elnökké : Berecz Antal (-52 szavazattal);
alelnökökké: Hofer Károly (52), Köpesdy Sándor (51);
szerkesztővé: Volf György (51).
A budapesti választmány tagjaivá lettek: Alexander Bernát 

dr. (43), Bermüller Ferencz (53), Csengeri János (52), Dékány 
Rafael dr. (46). Дете László (53), Felsmann József (42), Ferenczy 
József dr. (43), Ghyczy Géza dr. (19), Hankó Vilmos dr. (53), 
Harrach József (45), Károly Gy. Hugó dr. (51), Kármán Mór dr. 
(41), Lévay Imre (52), László Mihály (38), Molnár Sándor (48), 
Müller József (52), Névy László (50), Paszlavszky József (52), 
Pozder Károly dr. (50), Riedl Frigyes dr. (53), Schmidt Ágoston 
dr. (52), Schuch József (42), Sebestyén Gyula (53), Suppan Vilmos 
(53), Szarvas Gábor (43), Szemák István dr. (49), Thewrewk Emil 
dr. (45), Tiber Ágost (52), Tornor Ferencz (43), Vámossy Mihály 
(47). Szavazatot nyertek még: Bánóczi József dr. (1), Bodnár 
Zsigmond (2), Cherven Flórig dr. (9), Deseő Béla dr. (1), Doma- 
novszky Endre (2), Duma György (14), Fialowski Lajos dr. (5), 
Fináczy Ernő dr. (8), Gyomlay Gyula dr. (4), Jáncsó Benedek dr. 
(13), Kriesch Mihály (5), Lechner László dr. (14), Lintner Lajos (1), 
Márki Sándor dr. (4), Mialovich Mór (L), Schnabl Róbert dr. (5), 
Szalkay Gyula dr. (1), Szilasi Móricz (5), Töreky Gábor (14), 
Yárady Antal dr. (1), Violich Károly (1), Wohlrab Flóris dr. (14), 
Wutz-Albert dr.‘(l).

A vidéki választmány tagjai lettek:
a) A körök jelöltjei közül: Beszterczebányáról Spitkó Lajos; — 

Brassóból Rombauer Emil, Orbán Ferencz és Hoffmann Frigyes 
dr.; — Csurgóról Vidd Károly dr,-, — Eperjesről Sclilott Gyula; 
Fiúméból Erödi Béla dr. és Gribovszky Jenő dr.; — Kaposvárról 
Lenner Em il; — Kecskemétről Szombatiig István dr. és Erdélyi 
Károly dr?; М.-Szigetről Feld Vilmos és Kardos Károly; — Nagy
bányáról Szunter Nándor; — Nagy-Kálióról Schurina István; — 
Pozsonyból Pirchaia Imre és Markusovszky Sámuel; — Selmecz- 
bányáról Jezsovics Károly ; — Sümegbről Adám lván; — Szabad
káról Haverda Mátyás és Tones Gusztáv; — Szepesből Roth 
Samu dr., Zimann János és Danilovics János; — Trsztenáról 
Dortsák Gyula; — Újvidékről Franki István és Bruck Ferencz; 
— Ungvárról Zoltsálc János és Fankovich Sándor; Zsolnáról 
Málatinszky János.

b) A közgyűlés jelöltjei 'közül: Kuncz Elek (Arad 52), Szenczy 
Győző (Baja, 52), Dunay Ferencz (Beszterczebánya, 51), Géresi 
Kálmán (Debreczen, 52), Téglás Gábor (Déva, 52), Szabó lgnácz 
(Eger, 51), Szőke Endre (Fehértemplom, 51), A véd Jákó (Gyula- 
Fehérvár, 51), Futó Mihály (Hód-Mező-Vásárbely, 52), Lucz lgnácz 
dr. (Kassa, 52), Nátafalussy Kornél (Kassa, 51), Vajda Gyula dr. 
(Kolozsvár, 52), Kiss Sándor (kér. akad. igazg. Kolozsvár, 51),*
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Schröder Károly (Körmöczbánya, 51), György Lajos (Losoncz, 49), 
Marikovszlcy Menyhért (M.-Sziget, 51), Paal Gyula (Maros-Vásár
hely, 51), Polgár György (Miskolcz, 51), Váró Ferencz (Nagy- 
Enyed, 52), Veress Ignácz (Nagy-Szeben, 52), Petrovics Ferencz 
(Nagy-Várad, 52), Kélcuss Vidor (Nagy-Várad, 48), Vidovich 
Bonaventura (Nagy-Várad, 52), Kottái Virgil dr. (Nagy-Várad, 51), 
Baltsay István (Rimaszombat, 49), Wagcnhoffer Titusz (Sopron, 
51), Helielein Károly (Szatmár, 51), Pap József (Szeged, 51), 
Freky Alfonz dr. (Székes-Fehérvár, 51), Pfeiffer Antal (Temes
vár, 51).

13. A szavazás eredményének kihirdetése után Berecz Antal 
foglalja el az elnöki széket. Köszönetét mond a korelnöknek műkö
déséért, köszönetét mond a saját és tiszttársai nevében a nagy
gyűlésnek a beléjök helyezett bizalomért. ígéri, hogy teendőiket 
erejükhöz képest pontosan fogják teljesíteni; minden módon azon 
lesznek, hogy az egyesületet továbbra is teljes erejében fentartsák 
és felvirágoztassák; mindezekhez azonban az egyesületi tagok 
buzgó támogatása szükséges. Ezt kéri kiválóképen.

Ezután az orsz. középisk. tanáregyesület XXII. nagygyűlését 
berekeszti.

Közli Brózik Károly, főtitkár.

Tanáregyesületi Közlöny. XXII. 3
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KÖZGYŰLÉSI ELŐADÁSOK.

A középiskolai tanárok társadalmi állása. *)
Tisztelt közgyűlés! mélyen t. kartársak! Tanáregyesületünk 

már korábban hozta ama bölcs határozatot, hogy a közgyűlési fel
olvasások tárgyuknál fogva általános érdeknek legyenek. Én ehhez 
ragaszkodtam s úgy hiszem, hogy „A középisk. tanárok társadalmi 
állása“ czimen oly terjedelmes és úgyszólván napi kérdést sikerül 
felvetnem, melyben először igazán magunkról magunknak s másodszor 
a közönségnek, a társadalomnak is szólhatunk. Nem annyira azt 
fogom tárgyalni, bogy milyen most a mi társadalmi helyzetünk, 
hanem inkább azt, hogy milyeneknek kell lennünk, ha méltó helyünket 
el akarjuk foglalni a társadalomban. E tárgy természetéből követ
kezik oly mellékkérdések felmerülése is, melyek mélyen belenyúlnak 
a tanári állás gépezetébe s így tanügy-politikánkat is érintik; véle
ményemet ezekről is el fogom mondani, habár csak „Félrepillan- 
tások“ alakjában is, mint egykoron a tanári állás lelkes védője 
Greguss Gyula**). Meg vagyok róla győződve, hogy mindazt, mit e 
mellékkérdéssel kapcsolatban is fogok mondani, itt és másutt mindenki 
az ügyszeretet kifolyásának tekintendi s a tárgyilagos, komoly és 
férfias szót senki sem fogja egy sorba helyezni a felületes nyegle
séggel.

A tárgyat általánosságban dolgoztam fel s így észrevételeim 
nagyrészt a külföldre is vonatkoznak, de kétségtelen, hogy lelki 
szemeim előtt inkább a hazai viszonyok lebegtek. Kötelességem 
megemlíteni azt, hogy felolvasásomban mintegy visszatükrözve legyen 
a mai kor felfogása a tanári állásról: hazánk, Ausztria és a Német 
birodalom számos kiváló tanféríiáuak véleményével ismerkedtem meg, 
nemkülönben figyelembe vettem az e nemben megjelent értekezéseket is.

T. közgyűlés! a múlt és jelen iskolaügye között igen nagy 
különbség van ; míg a múltban a tanférfiak küzdelmeibe a közönség 
és társadalom egyáltalán nem avatkoztak, mert a tanulás joga is 
kiváltság volt az egyes magasabb társadalmi osztályokra nézve s 
így az iskola nem is az élet czéljaira szolgált, iskola és társadalom 
erősen szétválasztott fogalmak voltak, a tanár, mint a tudomány 
képviselője, a theoriák vaskos köteteivel tömött szűk czellájából 
alig lépett ki valaha, nem ismerte az életet, a társadalmat, viszont 
ez nem ismerte őt; a világ kereke azonban nagyot fordult azóta, a 
tanulás nemcsak egyes osztályoknak nem joga, hanem általánosan

*) Tárgyaltatott júl. b-én. L. a közgyűlésről szóló főtitkári tudósítás 
illető pontját 17. 1. '

**) Greguss Gy. összegyűjtött értekezései. Budapest, 1876.
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kötelező, bizonyos műveltséget mindenkinek el kell sajátítania s a 
magasabb műveltségből is, melynek lépcsője a középiskola, bárki 
is részt vehet, iskola és társadalom együvétartozó fogalmakká 
lettek, az iskola az életnek nevel s a társadalom oly élénk figye
lemmel kiséri az iskola-ügyet, hogy' annak fejlődésébe bele is szól 
,s követelésekkel lép fel és nemcsak, az érdekli többé, bogy milyen 
iegyen az iskola, hanem főként az, hogy kik és mik azok. kikre 
fiainak nevelésé és oktatása bízatott. Kijutott tehát a tanár az élet 
küzdő terére, hol neki is, mint a társadalom mindenik tagjának, 
egy előtte addig ismeretlen harczot keresztül kell küzdenie, a melyet 
bevégeznie másként nem szabad, mint dicsőséggel, babérkoszorúval 
homlokán !

E küzdelem a müveit külföldön, úgy látszik, már befejezéshez 
közeledik s előreláthatólag a tanférfiak teljes győzelmével fog vég
ződni. Nálunk még a küzdelem erős, mert társadalmi életünk 
más alapon fejlődött, mint a külföldé s a tanári osztályt, mint 
legfiatalabbat nehezen fogadja magába: „Az akadémiai képzettséggel 
biró osztályok közt — írja Spitkó Lajos kartársunk Közlönyünk ez 
évi januári füzetében — a tanári osztály ugyanis a legfiatalabb, osztály
részét még eddig inkább csak vérmes remények teszik s nem 
támaszkodbatik oly traditiókra, melyek alapjául szolgálhatnának az 
őt megillető külső tekintélynek. Majdnem azt lehet mondani, hogy 
a magyar tanári osztály, jóllehet tanulmány, képzettség,'belső érték 
és jellem dolgában egy osztálynak sem enged, még mindig a szigorú 
kategóriákba osztott hivatalos és nem hivatalos társadalom keretén 
kívül esik Még folytonos és többnyire eredménytelen harczot kell 
vívnia oly jogokért, melyekbe más osztályok mintegy beleszületnek“. 
És ebben, Spitkó kartársunknak teljesen igazat adhatunk, mert, ha 
újabban tapasztalhatjuk is, hogy a velünk egyenlő képzettségű, de 
régi társad, osztályok, bár sokszor kelletlenül is, de mégis magukkal 
egyenlő ranguaknak tartanak, a köznép, mely mindenekelőtt bírót 
és ügyvédet, utánok lelkészt és orvost ismer és tisztel, a tanárral 
már nem tudja mit csináljon, mert előtte ismeretlen. De hát végre 
is majd megismernek s azt hiszem jelenben egyikünknek sem fáj 
a feje amiatt, hogy ha az ügyvédet vagy bírót elébe ültetik. Sokkal 
fontosabb ennél az, hogy mely tényezők hát azok, melyekkel mint 
fegyverekkel az élet küzdelmei között szilárdan megállhatunk s a 
társadalomban magunknak tisztelt nevet és helyet biztosíthatunk 
ma és a jövőben. Énnek megbeszélésére nekünk igen nagy szüksé
günk van ma, midőn hivatalos és társadalmi körök mind sűrűbben 
kezdenek velünk foglalkozni, egyszer képzettségünket, másszor mű
veltségünket veszik éles bírálat alá s „nulla dies sine linea“ majd
nem naponként alaposan kikapunk, vagyis közszólás szerint, igen 
„ránk jár a szekér rúdja“. Ha az iskola nem felel meg az élet 
czéljainak, ha a tanítás eredménye nem kielégítő, ki az oka? ugyan- 
ugyan ki volna más, mint a tanár, az a szerencsétlen állású egyén,

3*



36

kinek munkáját mindenki érteni véli s kire hála jeléül követ dobhat 
hivatott és nem hivatott egyaránt! Tanuló koromból emlékezem, hogy 
az osztályunkban mindig volt egy „bűnbak“, bármi rendetlenség, hiba 
történt az osztályban, mindig Péter volt a tettes s mert hiba volt 
mindig, szegény Péter naponként és pedig rendesen kikapta a 
magáét, még pedig nemcsak a tanítónktól, hanem tőlünk is. Hazánk 
egyik legtekintélyesebb, legszorgalmasabb, szerény és képzett osztálya 
a tanári osztály. T. közgyűlés! a mi Péterünk bűnbak szerepére 
jutott, még a budapesti tud. egyet, lelépő rectora is beszámoló 
beszédjében a szakbeli egyoldalúságra a középiskolai tanárokon 
kívül más példát nem talált s isten tudja napi lapjaink egy része 
mikor nem fogja tanügyi vezérczikkét így kezdeni: a középiskolai 
tanárok általában nem ütik meg a mértéket, a középiskolai tanárok 
képzettsége igen hiányos, a középiskolai tanárok műveltsége sok 
kívánni, valót hagy fenn stb. stb. s jól esik nekünk, ha napi lapjaink 
részéről egy kis meleg hangot hallunk s eleven érdeklődést veszünk 
észre mint ezt az „Egyetértés4 s a „Pesti Napló“ mai számaiban 
láthatjuk.

Ily viszonyok között tehát komolyan fontolóra kell venni 
ügyünket tárgyaljuk higgadtan, férfiasán és önérzettel azon pontokat, 
melyeknek szigorú megtartásától függ tekintélyünk az iskolában és 
felsőbbségeink előtt, mert végre is ez képezi alapját és első lépcsőjét 
annak a magaslatnak, melyre a társadalomban fel kell emelkednünk; 
fejtegessük ama tényezőket, melyek által a tanár a társadalomba 
beléphet s ott használhat, mutassuk ki hogy minden egyes tanárnak 
erkölcsi kötelessége nemcsak saját énjére, hanem az összesre vagyis 
a tanári osztályra való tekintettel oly magatartást tanúsítani, mely 
ifjúnak és felnőttnek egyaránt például szolgálhat, mert tudnunk 
kell azt, hogy a közvélemény a dolgok mélyére nem hatol s a 
kárhoztató ítélet kimondásában nem fukarkodik, s a mily könnyen 
megbélyegzi az egyest, majd a testületet szűkebb körben, éppen 
oly könnyen vet követ az egész osztályra tágabb körben. Hát 
ha még alaposan sebezhető valamely osztály egyeseiben, egyszerű 
következtetés alapján mennyire bizonyosabban ráteríthető a vizes 
lepedő, hogy e naiv közszólással éljek, az egész osztályra!

Egy kis város van arra Erdély, szélén a Meszes hegy tövében 
s ebben egy régi gymnasium, tanított benne a régi rendszer szerint 
négy tanár ést több u. n. juratus osztálytanító; vágyaink netovábbját 
képezte az, hogy feljussunk az V-ik osztályba, hol már e négy 
tanár, kiknek tisztes alakja most is élénken előttem áll, kezdett 
tanítani. A humanus bánásmódnak, a megtestesült becsületességnek, 
a kifogástalan jellemnek és hazafiságnak élő példái voltak ők, kiken 
szeretette), ragaszkodással csüngött az ifjúság. A városban ők 
voltak úgyszólván az első emberek, közbecsiilésben, szeretetben 
és tiszteletben álltak ők mindenki előtt. Ez intézet kebelén nőttem 
fel, ismertem a viszonyokat a legszélesebb értelemben, de nem
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emlékezem, hogy valaha egymással, vagy a városban valakivel 
nem hogy czivakodtak volna, de csak hogy ellentétbe is jöttek volna : 
a város közönségével mindig a legbarátságosabb viszonyban éltek, 
a város ügyeinek intézésében résztvettek, a várossal a szó nemes 
értelmében összeforrtak, de ez nem is volt csoda, mert mindenikőjiik 
30 — 40, sőt több évig nevelte és oktatta a város és vidéke fiait. 
Forró szeretettel és ragaszkodással voltam hozzájuk mindig tanuló
koromban is ugyanezzel adózom most is a megholtak emlékének s 
tiszteletet küldök a még élőknek!

Engedjék meg t. kartársaim, hogy most, midőn éppen arról 
szándékozom értekezni, hogy milyen magatartást kell tanúsítania 
a tanárnak, ha a társadalomban méltó helyét el akarja foglalni, 
gondolataimmal visszaszálljak a múltba s felújíthassam emlékemben 
kedves tanáraimat, mestereimet, kiknek maguktartását oly tiszteletre 
méltónak találtam gyermek és ifjú éveimben, hogy ma tanári pályámon 
programmal fogadhattam el 1

A tanár, mint fentebb említém, kétségen kívül a legnyugodtabb, 
legszorgalmasabb és legszelídebb elemekből kerül ki s mint ilyen bizo
nyára a legalkalmasabb is azon íijuság vezetésére, mely majdan 
a haza, a társadalom intelligentiáját fogja képezni; úgy gondolom 
tehát, hogy, bár első sorban az iskolában van helye és kötelessége, 
mindazonáltal az államnak ő is polgára, a társadalomnak ő is, még 
pedig nagy szellemi tőkével rendelkező tagja, mit használnia és 
értékesítenie az állam és társadalom javára nemcsak joga, de köte
lessége is ; fenn kell tehát tartania a jó viszonyt az általa teremtett 
művelt társadalommal s egyéni jó tulajdonainál fogva, a hol szükséges, 
mérsékelnie a csapkodó hullámokat s a hol kell buzdítani a lanyha 
elemeket. így keletkeznek érintkező pontok a tanár és szülők, az 
iskola és társadalom között. Ha a régi felfogás szerint, a tanárnak 
csak az iskolában volna helye, akkor iskola és társadalom ép oly 
kevéssé érténék meg egymást, mint az elmúlt századokban, mikor 
tanár és társadalom egymással nem törődtek, egymástól elzárkóztak 
s egyik a másik fölé helyezte magát, ügy hiszem, nem csalódom, ha 
a múlt idők hagyománya foszlányainak jelzem ama nem éppen bizalmas 
viszonyt, mely másutt is, de főként nálunk mutatkozik tanár és 
társadalom között s azt a többé-kevésbbé kicsinylő,magatartást, mely 
a tanári állás iránt észlelhető. Tapasztalat szerint e jelek mindinkább 
enyészőben vannak, de mégis úgy látszik, mintha a társadalmi élet 
mozgalmaiban nem szívesen látnák a tanárt s legfölebb csak akkor 
és ott simul hozzá a közönség, midőn és a hol el nem kerülheti, 
de szívesen elfeledkezik róla. Ez bizonyára nem egészséges viszony. 
Azt szeretném én t. közgyűlés, hogy a tanár a társadalomban ne 
csak tűrt, hanem kedvelt egyén legyen, a társadalmi élet lüktetéseiben 
ne csak passiv, hanem activ szerepet is vigyen, minek azonban jelen
tékeny feltételei vannak, melyek, mint tényezők, részint egyéniek 
s megszerzésük minden tanárnak hatalmában áll, részint olyan
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termégzetliek, melyek az egyénen kívül esnek s megadásukat az 
államtól, a társadalomtól várjuk.

Az egyéni jó tulajdonságok és kötelességek között első helyen 
domborodik ki a hazafiság, a mi különben e haza minden polgárá
nak legszentebb kötelessége. Ne legyen e hazában soha tanár, ki 
a szó nemes értelmében bazafiu ne volna; mert nem kétszer, hanem 
sokszorosan bűnös az, ki a,gondjaira bízott ifjúság leikébe a nemzet 
érzületét mélyen sértő eszméket csepegtet; de bűnös az is, ki a 
hazafiság eszméje iránt közpnyös s a helyett, bogy a bonszeretet 
nemes csiráit plántálgatná, kiveszni hagyja azokat. S ha valahol 
vészes fellegek mutatkoznak, zúduljon fel ellene a tanárság, mert 
azt csak nem lehet megtűrnünk, hogy tiszta búzánk között konkoly 
is találjon termő ta lajt! Kis, de fejlődésben levő nemzet vagyunk 
s ezért, hogy fokozatosan erősödjünk, necsak a tudomány elemeivel, 
hanem bizonyos nemzeti önérzettel bocsássuk ifjainkat az életbe. A 
nagyjaink emlékére tartott ünnepélyek a mellett, hogy a kegyelet 
és hála érzetét erősítik, erre a czélra is szolgálnak s ezekből 
győződik meg magyar társadalmunk arról, hogy az intézetek tanárai 
az ő véréből és húsából valók. Oly eset, minő Arany János koszorús 
költőnk halála alkalmával történt — a lapok közlése szerint, midőn 
egy magyar gymnasiumban az ifjúság a gymn. épületre ki akarta 
tűzni a gyászlobogót s az igazgató ezt egyenesen betiltotta, a mi 
jó hírnevünkre s becsültetésünkre semmiképen sem szolgálhat; 
mert mit várhat a nemzet az oly tanártól, ki mély gyászában nem 
osztozik s ki vandal kezekkel tépi ki fiainak leikéből a legszebb 
virágokat!

Az ügybuzgóság és pontosság mindjárt a hazafiság után követ
keznek, miket szintén megkívánunk minden hivatalnoktól, de 
annyival inkább követelnünk kell a tanártól, ki egyszersmind példaadója 
tanítványainak. De ne csak akkor buzgólkodjék, mikor hivatalos 
felebbvalójánák szeme rajta van, hanem minden időben, hogy tudja 
meg azt mindenki, miszerint a tgnár nem robotos, ki napszámban 
dolgozik, hanem egy megbízható, czélja elérésére öntudatosan 
működő s nélkülözhetetlen intelligens egyén. így szerzi meg a tanár 
a társadalomban a becstiltetést s megjelenése által tiszteletet paran
csol mindenütt, de különösen tanítványai előtt, kik megtanulhatják 
tőle, hogy mindazt, a mi szép és jó, önmagáért kell cselekednünk 
s a bűnt nem azért kerülnünk, mert a törvény tiltja, hanem azért, 
mivel lelkünk azt sugalja ; ellenkező esetben pedig biztosak lehetünk 
arról, hogy a tanulók épp oly pontossággal dobják el maguktól 
könyvüket, ha elfordultunk tőlük, a mily pontatlanul mentünk be 
óránkra a hivatalos látogatás után. Ezen szempontból nem vagyok 
barátja a látogatást követő r szent heverdel“ napnak sem.

De a tanárnak ezek mellett következetesnek, igazságosnak és 
függetlennek kell lennie, bíró ő a szó valódi értelmében, kinek 
működését, tetteit, eljárását egy egéáz ifjúság s egy nagy közönség
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kiséri figyelemmel; legyen előtte ismeretlen a részrehajlás és őrizze 
meg minden legkisebb szennytől azt a diplomát, melyért nemes 
ambitióval küzdött és fáradott oly sok időn keresztül; ne a diploma 
védje őt, hanem szerezzen ő annak reputatiót. A mely tanárról azt 
viszik hírül tanítványai a szülői házba, hogy tetteiben és eljárásában 
mindig a szeretet és igazságosság az irányadók, bizonyos, hogy az 
ilyennek társadalmi gyengeségeit, esetleg ferdeségeit szívesebben 
is elnézik. Önmaga és az állás tisztessége iránt való kötelessége 
minden tanárnak, kerülni még a látszatát is unnak, mintha ö nem 
volna vagy nem lehetne igazságos. És ezzel elérkeztem felolvasásom 
azon részéhez, melyhez, nézetem szerint, a legtöbb érintkező pont 
csoportosul a tanár és társadalom között a szülők utján, miért engedje 
meg a t. közgyűlés, hogy ama jelenségeket, melyek ide sorolhatók 
s a melyek a tanár társadalmi tekintélyét a leghatározottabban 
veszélyeztethetik, kissé bővébben tárgyaljam, méltóztassék elhinni, 
a reá fordított idő kárba veszni nem fog.

Nem egyszer, hanem többször volt már szó közgyűlésünkön, a 
tanárok által való magánoktatásról, didaktikai hátrányait magam 
is fejtegettem. Ha jól emlékezem, az osztrák közokt. minister a múlt 
évben végezett vele s rendeleti úton megtiltotta a tanároknak, 
nemcsak magánoktatását a saját intézetükben ifjaknak, hanem 
szállásra vagy kosztra fogadását is és ily módon még a lehetősége 
is kizáratott a magántanitásnak. Mi még csak félúton vagyunk, mert 
ministerünk eltiltotta ugyan a magántanítást, de meghagyta a kosztra 
vagy szállásra fogadást; a felekezeti intézetek egy részénél pedig 
még általános szokás. Óhajtanunk kell, hogy ez a mellékfoglalkozás 
mihamarabb teljesen megszűnjék, mert bármiként gondolkozzanak 
is az ellenkező véleményűek, az bizonyos, hogy ez a tanár iskolai 
és társadalmi tekintélyére csak káros lehet; ha eltekintünk is attól, 
hogy a taníttató szülékkel és a tanártársakkal sokszor támadhat 
súrlódás miatta, nem tűnhetik fel igazságos bíróként a tanulók és 
a világ szemében; akár végzi a magantanítást lelkiismeretesen, 
akár nem s valójában Ítéljen azért igazságosan, az árnyéka mindig 
meglesz e működésnek, mert nincs ember, de a közmondás szerint 
még szent sincs, kinek maga felé ne hajlanék a keze. S ha talán 
vállalkoznék valaki e szomorú ügy védelmezésére, előbb gondoljon 
ama botrányos hírlapi támadásokra, melyeket a közönség ez tigy 
miatt alig egy-két évvel ezelőtt, egy hazánk észak-nyugati részében 
levő gymnasium tanártestülete ellen intézett. És mi panaszkodunk 
sügyély társadalmi tekintélyünk miatt ? ! Legyünk kérlelhetetlenek ez 
kgceyel szemben, a szegénység nem mentség ott, a hol egy ifjú társa
dalmi osztály tekintélyéről van szó, mondja ki a közgyűlés kárhoztató 
Ítéletét s ha ez nem használna, hívjuk fel figyelmét reá a közokt. 
kormánynak, jelenlevő t. küldötte által; mert azt csak nem lehet 
elnézni, hogy míg a többség már régen félbehagyta ez obscurus 
foglalkozást, addig a kisebbség folyton koczkáztassa a nehezen 
kivívott eredményt.
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De nem fejezhetem be ez ügyre vonatkozó észrevételeimet a 
nélkül, hogy, habár pár szóval is, ennek megengedett részére, t. i. 
a más intésetek tanulóinak magántanitására, ki ne terjeszkedjem. 
Minden engedmény csak addig tarthat, míg azzal vissza nem élnek, 
már pedig ez ügyre nézve, alig ha így nem áll a dolog s itt főként 
a nagy városok s különösen fővárosunk, Budapest, veendők figye
lembe, hol nagy a kereset, de nagy a kinálat is. Nem részletezem 
a dolgot, de annyit mégis mondhatok, hogy a tanári czímmel itt a 
fővárosban sok visszaélés történik, tanárok és nem tanárok — 
mindig tisztelet a kivételeknek — egymásra Hezitálnak, mintha csak 
a 25-kros bazárban kinálgatnák értéktelen áruikat. Hogy a fővárosi 
tanárságnak ez nem szolgál dicsőségére, csak az nem látja be, ki 
állásából is „Geschäft“-et csinál.

Ide tartozik a tanulótartás ügye is. Meg vagyok róla győződve, 
hogy a tanárt e kétségtelenül jogosult mellékkeresetre is a szegénység 
vezette; nem lehet tagadni, hogy különösen kis városokban, hol 
csekély az intelligens szállásadó elem, úgy a tanulókra mint 
szüleikre nézve nevelési szempontból ez határozott előny, azonban 
szimptomái sok tekintetben egyeznek a magántanításéval, sokszor 
szolgáltat okot tanár és szülő között szóváltásra, a minek pedig nem 
szabad történnie, még pedig többször egyenetlenségre a tanártársak 
között; mindezekért, valamint azért is, hogy a tanuló ne lássa pongyolában 
tanárát, a mellékkereset ezen nemét is megszüntetendőnek vélem, 
mihelyt a tanár helyzete annyira javulni fog, hogy erre rászorulva 
nem lesz. Ezt kívánja az iskola és a jó testületi szellem érdeke.

És végre beszéljünk az ajándékok kérdéséről is, jobb ha mi 
beszélünk róla, mint ha más. Előre kijelentem azt, hogy csak a meg
ajándékozást értem, vagyis azt a hálanyilvánulatot, midőn a szülők 
ezzel fiaik érdemtelen előmenetelét nem czélozzák, s nem értek 
pénzbeli vagy más nagyobb értékű ajándékot, a mi már megveszte
getés számba mehetne, különben sem szabad feltételeznünk, hogy 
találkoznék állásának méltóságáról ily mélyen megfeledkező tanár 
s ha mégis engedne valaki az ördög csábításainak, közmegvetés 
kíséretében, tanári czimének elvesztésével kergettessók ki az erény 
s a tudomány szentélyéből oly kíméletlenül, mint a hogy Jézus 
kergette ki a kufárokat a templomból! Mit ér a tudomány önérzet 
és erkölcsi erő nélkül ? s mit használ az, ha tölcsérrel tölti is a 
a tudományt valamely tanár tanítványai fejébe, ha egyúttal az 
erkölcsi romlás csiráit is közé vegyíti! táglelkiiséggel ifjúságot 
nevelni a legnagyobb bűn, az intézetre nézve pedig erkölcsi halál, 
melyből a feltámadásra egy emberöltő becsületes munkája is alig 
elégséges!

Apró kedveskedéseket értek tehát, melyek valóban sokszor az 
igazi hálának nyilvánulásai, de megérkezésük ideje által annál többször 
magukkal hozzák a czélzatosság érthető jeleit. Ez a kérdés látszatra 
nézve jelentéktelen, de higyje el azt nekem mindenki, hogy a mily
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kicsinyesnek tűnik ez fel, éppen annyira fontos és kényes a tanárra 
nézve s a szülőkkel, illetve a társadalommal való érintkezésében, a 
legnehezebben megoldható feladat, a tanári tekintélyt és önérzetet 
megtartani úgy, hogy általa mást ne sértsünk, a tapintatosság ne 
továbbja kell hozzá, kivált ha olyan a közfelfogás, mint nálunk, hogy 
a tanárnak mindenki ajándékozhat. Nézetem szerint a tanárnak sem 
alsóbb rendűtől, sem a vele egyenlő rangútól, annál kevésbbé a 
felette állóktól ajándékot elfogadni még akkor sem lehet, ha úgy 
jár, mint N. N. tanár, ki egy kis város szóvivő emberétől a különben 
is czélzatos időben küldött hordó bort visszautasította s már másnap 
a kis város közönsége másról sem beszélt, mint N. N. neveletlenségéről, 
mert ilyenkor a szülő szokott az erdő felől állani s szidja a tanárt, 
a ki még azt meri róla feltételezni, mintha ő vesztegetni akart volna. 
Bár mélyen sért, valahányszor a tanár neveletlen s műveletlensé- 
géről hallok vagy olvasok, de megvallom, sokkal szívesebben tűr
hetjük, ha ilyen ok miatt neveletlennek tartanak, mintha ellenkező 
esetben egy-egy u. n. jól sikerült vicznek szolgáltatunk anyagot, 
melvlyel ugyanazon egyén fog mulattatni férfi korában, kihez egykoron 
nemes és nagylelküek valánk !

A mondottak alapján én az ajándék elfogadását a tanárra 
nézve határozottan derogálónak tartom s hogy egyes tanárok úgy 
ne járjanak, mint N. N., az ajándék-ügy gyei szemben testületileg 
kell állást foglalni; így egyesek meg lesznek kiméivé a támadástól 
az el nem fogadás miatt s a közönség lassankint megszokja azt, hogy 
a tanári állással az ajándék elfogadása összeférhetetlen.

Megengedem, hogy e kérdéshez sok szó fér s éppen azért 
nem ért egyet velem mindenki, hallottam magam is ilyenféle nézetet 
„ha bolond valaki és ajándékozgat, ám tegye, de azért nem szük
séges a tanárnak függetlenségét feláldoznia,“ ámde én azt nemcsak 
a tanári állással, hanem a tanári jellemmel sem ta r to m  összeegyeztet- 
hetőnek s f van bátorságom kijelenteni, hogy ezen ügyről előbbi 
időben magam is másként gondolkoztam s hittem és hiszem ma is, 
hogy a tanár ezért megtarthatja önállóságát; de már annyira idea
lista nem vagyok, hogy azt higyjem, miszerint az ajándékozó szülők 
legnagyobb része érdemül róvja fel nekem, ha azért fiukkal szemben 
az igazság és szigor kellő mértékét alkalmazom. Sok ága-boga van 
ennek a kényes kérdésnek, a példák olyanok, melyek mindenütt 
egyforma jellegűek, nincs miért ilyeneket czitálnom. Én ma már e 
tekintetben tiszta képét látom a világnak, 9 évi tanári s ebből 5 
évi igazgatói működésem oly sok fényes példát nyújtott nekem, 
hogy azokból eléggé megtanulhattam, miszerint az érdek és érdek, 
„az egyik kéz a másikat mossa“ elv az iskoláztatásnál is kezdi 
befurni magát,, mindazonáltal meggyőződésemet fentartom s habár 
tudom is azt, hogy az élet küzdelmei sokkal nagyobb hullámokat 
vernek a társadalmi életben, mintsem azokat az idealismus olajával 
lecsendesíteni lehetne, mégis szemeim előtt e hullámok felett a tanári
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állás oly ideális magasságban lebeg, honnan annyira alászállania 
nem szabad, hogy most vagy bármikor az • érdekközösség piszkos 
és slilyedő hajójának vontatására vállalkozzék !

Hanem t. kartársak, midőn a tanár társadalmi tekintélyének 
alapköveit az iskolában ily módon leraktuk, nem szabad felednünk, 
hogy ő nemcsak az iskola közvetítésével érintkezik a társadalommal, 
hanem abban maga is megjelenik. Bírnia kell tehát oly tulajdonsá
gokkal, melyek alapján a megfelelő művelt osztályok őt befogad
hatják, nemcsak, hanem örömmel látják körükben. Szóval a társadalmi 
műveltség, a társadalmi illem és szokások, mint szokták mondani, a 
kis ujjábán legyenek s másoknak jó példával e tekintetben is ő 
járjon elől. Bizonyos „routine“-t még az alsóbb osztályoktól is meg
várunk, mennyivel inkább megkívánhatjuk ezt a tanári osztály tagjaitól. 
Csalatkoznék azonban bárki is, ha azt hinné, hogy midőn ezt han
goztatom, a tanártól én a társadalmi ferde szokások elsajátítását 
kívánnám, melyek a művelt embert sokszor az oktalan állatok közé 
rántják le. Conventionalis mosoly és hajlongás nem a művelt, önér
zetes emberek, — tehát nem is a tanárok, — hanem a „lakájok“, 
udvari inasok és pitfczérek kötelessége, kiknek urukkal szemben 
véleményük nem lehet. Értem tehát ismét azon egyéni jó tulajdon
ságokat, melyek a társaságban bárkit kedveltté tehetnek. Röviden 
összefoglalva, csekély nézetem szerint, ezek a következők : szerénység 
mindenek felett; ha társaságban van, ne fitogtassa tudományát s csak 
akkor adjon felvilágosítást, ha erre egyenesen felszólítják; kihívó 
magatartást ne tanúsítson s a kellő tiszteletet adja meg mindenkinek, 
de hasonlót is várjon ; felebbvalóival szemben illő udvariasságot 
tanúsítson, de ez ne történjék az ‘önérzet rovására; a nyíltság és 
őszinteség oly nemes tulajdonságok, melyek mindenki előtt tiszteletet 
parancsolnak ; a szótartás és következetesség előtt még ellenségeink 
is meghajolnak s tisztelni fogják bennünk azt, ha senkit nem 
gyalázurik és becsmérlünk s különösen javunkra fogják számítani, 
ha házi (iskolai) ügyes-bajos dolgainkat dobra nem ütjük s piaczra 
nem viszsztik, mert a szószátyárkodást nem szereti mindenki; aszülőkkel 
való érintkezésben legyen a tanár mindig nyugodt, de ne kimért 
s még kihívás esetén se veszítse el higgadtságát; ne rágalmazza 
tanártársait, ne kisebbítse saját kartársait és intézetét, de ne tegye 
azt más intézetekkel s azok tanáraival szemben se ; erős testületi 
szellem éljen ő benne, mely védelmére kél a megtámadottnak, a 
társulás szelleme lengje át egész lényét, keresse a jó társaságot s 
a barátságot, el ne zárkózzék, hogy önzőnek ne tarthassák, vegyen 
részt társadalmi egyesületekben s buzgólkodjék, munkálkodjék 
azoknak javára is, de oly pontossággal és kitartással, hogy dicsé
rettel említhessék, miszerint tanár keze van a dologban, és végre 
arra nézve, hogy a társadalomban úgy jelenhessünk meg mint 
tekintélyes társadalmi osztály, feltétlen kelléknek tartom minden 
rendű és rangú tanárnak egy nagy egyesületbe való olvadását, mert
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szavunknak és nézeteinknek sem felfelé, sem lefelé érvényt különben 
nem szerezhetünk; ha állami és felekezeti tanárok erőiket szétfor
gácsolva egymásra farkasszemet néznek, egymást kicsinyük és 
lenézik szóban és Írásban, bizony-bizony lenéz a társadalom is 
bennünket s az lesz az eredmény, mit értekezésem elején említettem, 
hogy a műveletlenség és csekély képzettség folytonos emlegetésével 
kékre verik a hátát állami és felekezeti tanárnak egyaránt! Dicsé
retére válik orsz. középisk. tanáregyesületünknek, de leginkább 
vezetőinek, hogy mindig az ellenségeskedések és ellentétek kiegyen
lítésére törekedett s az egyesek túlkapásait soha magáévá nem tette.

Az egyesülés társadalmi jelentőségéről szólva nem hagyhatom 
említés nélkül, hogy e tekintetben még sok a kívánni való nálunk. A 
társadalommal való testületi érintkezést ugyan teljesítik a vidéki 
körök ; de a fősulyt mégis az orsz. tdnáregyesűletr« kell helyeznünk, 
melyben számra ugyan volnánk elegen, mintegy 1120-an ; de mit 
ér ez, ha évi közgyűléseinken ritkán jelenik meg belőle 100, még 
akkor is, midőn itt a fővárosban, hol több száz tagja van egyesü
letünknek, tartjuk gyűlésünket s azon tanférfiak, kiktől bizonyos 
irány- és útmutatást várhatnánk, a középiskolai tanárokból előléptetett 
főigazgatók — ha csak képben nem — s az egyet, tanárok, soha 
meg nem jelennek, pedig gondolom, a középiskolai ügyek nagyon 
is összevágnak a főigazgatói munkakörrel s nem esnek oly messze 
az egyetemi oktatásügytől, mint Makó Jeruzsálemtől. Hat éve, hogy 
járom gyűléseinket, de ha számítani kezdem a főigazgatók és egyet, 
tanárok számát, a kolozsvári gyűlés kivételével, egyszer sem tudok 
tovább haladni egyik felé sem az 1 vagy 2-nél. Pedig közokt. mi- 
nisteriumunk részéről megvan a jó példa — köszönet is érte — 
mert évenként tisztelhetjük egy vagy két küldöttét.

S ezekután t. közgyűlés rátérek értekezésem második s 
egyszersmind rövidebb részére, melyben azon tényezőkről fogok 
szólani, mik már egyáltalán nem a tanártól függenek.

Ilyen mindjárt a szegénység, mely tulajdonság annyira hozzá
tartozik a „tanár“ fogalomhoz, mint az édes a czukor, a fehér 
a hó vagy hattyú fogalmához s csak annyiban túr kivételt, a 
mennyiben van keserű czukor is, meg újabban fekete hattyú is. A 
társadalom ma éppen úgy kezdi az embert a tőkepénzesnél, mint 
régebben a bárónál ; a "társadalom s mondjuk ki nyíltan, valamely 
város, megye s végre az állám ügyeire is nagyobb közvetetlen befolyása 
van a gazdag mészárosnak vagy fakereskedőnek, mint a csak szellemi 
tőkével rendelkező szegény tanárnak. Igen sok tanári testület vau 
nálunk, melynek egy tagja sincs pl. a városi képviselő testületben 
s olyan még több, mely a megyegyűlésen képviselve nincs, ország 
gyűlési képviselő meg egyáltalán nem is lehet, még ha oda emelné 
is a köztisztelet, ha csak állását végleg ott nem hagyja. S minden 
szegénysége daczára az áldozatkészség nemes vonását tőle megtagadni 
nem lehet; hányszor áldoz ő csendben a közjóra tehetségéhez
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képest addig, míg avas tárczáját egyszer sem veszi elő a zsugori 
tőkepénzes. Ez azonban mind nem számit s nyilvános elismerés 
sem jár érte. Nem is várjuk. De azt igenis megvárhatjuk, hogy 
ha az' állam, fentartótestületek és a társadalom megkívánják tőlünk 
a tanári rátermettséget, a tisztességes társadalmi életmódot, a leg
tisztább jellemet és erkölcsöt s mindezt jogosan, adják meg nekünk 
ezeknek alapját, a tisztességes díjazást, adják meg nekünk a nyugodt 
életet, hogy ne kelljen a mindennapi élet terheivel küzködnünk; 
mert míg ez egyfelől a tanítás sikerességének is alapfeltétele, addig 
másfelől a tanári osztály külső tekintélyének is nélkülözhetetlen 
kelléke. Az adósságok és a gondok terhe alatt nyögő tanár ugyan 
mikép felelhetne meg jól kötelességeinek s emelt fővel hogyan 
jelenhetnék meg a társadalomban ? Nem lehet ma hazánkban oly 
elfogult müveit ember, ki be ne látná, hogy a tanár munkája nincs 
kellően méltányolva, s kérdem, jól van-e ez így s maradhat-e ez 
állapot sokáig? míg egyesek, testületek az állam és az egész társa
dalom napról-napra újabb és- nagyobb követelményekkel lépnek fel 
az iskolával s a tanárral szemben, addig a tanári állás javítására 
czélzó törekvések, fehér hollóként ritkán jelentkeznek. Nem látják 
be, hogy csekély képzettséget kívánó magánállások mennyivel 
tisztességesebb dijazásuak, de a hasonló akadémiai képzettséggel bíró 
más osztályok, ügyvédek, bírák, orvosok, nemcsak hogy nagyobb 
jövedelemmel rendelkeznek, hanem sokkal több kilátásuk van az 
emelkedésre. Azonban a tanár mostani állását viszonyítva a régi 
időkéhez, a haladást be kell látnunk, bár éz a kor kívánalmaival 
lépést nem tartott. Ez időszerűit legjobban vannak ellátva az állami 
intézetek tanárai, mert a viszonylagos legnagyobb fizetést kapják, 
t. i. 1200 frtot, 200 frt lakbért és 100 frt ötödéves pótlékot, s a 
községi tanárok közül tudtommal a zentaiak, miért Zenta városát 
csak dicséret illetheti; a budapest-városi tanárok fizetést illetőleg 
csak ezután említhetők, mert tudvalevőleg az új fizetési szabályzat 
szerint a főváros az első három évben össze vissza 1000 frtot fizet 
évenként, a miből itt megélni szerintem nem lehet s eltekintve 
ennek didaktikai hátrányaitól, ez a három év éppen elégséges arra, 
hogy ennek nyomorúságait többé ki ne hevérhesse a tanár. Talán 
nem lesz felesleges, ha e helyen némi összehasonlítást teszünk a 
fizetésre vonatkozólag a miénk s a porosz, illetőleg a németországi 
tanároké között. Poroszországtól a tanügy terén kétségen kívül sok 
jót tanultunk, hanem a fizetés ügyről hogy—hogy nem egészen meg
feledkeztünk. A porosz királyságban s az egész német birodalomban 
a császár és király által 1872. ápr. 20-án szentesített u. n. Normal- 
Etat*) az irányadó, még pedig nemcsak az állami intézetek (közép
iskolák), hanem más jellegű intézetek tanárainak fizetésére nézve 
is, kik általában tisztviselői czimmel bírnak. Megjegyzem, hogy a
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*) Statistisches Jahrbuch. 1888.
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fizetési rendszer a miénktől eltér annyiban, hogy nem ötödéves 
pótlékot nyújt, hanem a szolgálati időn kívül, különösen figyelembe 
vétetnek a tanár szorgalma, buzgósága és képességei, úgyszintén 
figyelembe veszi a szabályzat a nagy és kis város viszonyait s a 
kis városból a nagyobbá való átlépés határozott emelkedéssel van 
összekötve. A kik a vidéken érdemeket szereztek, a nagyobb városokba 
neveztetnek ki, így pl. a berlini összes középiskolák igazgatói között 
alig van olyan, ki pályáját (igazgatói) ne a vidéken kezdte volna 
s képességét ne ott bizonyította volna be.

A „Normal-Etat4* szerint tehát a középiskolai igazgatók fizetése 
Berlinben 6600 márka, mint alapfizetés; az 50 ezernél több lakossal 
biró városokban pedig 5100—60ÜU, más városokban 4500—5400 márka 
s így a mienkhez képest oly magas, miről nálunk még az állami 
középiskolák igazgatói is alig álmodhatnak, hát ilyen maganiféle 
felek, intézeti igazgató.

A r. tanárok fizetése Berlinben általában 3600 márka, de 
emelkedhetik 51ÓO-ig, más helyeken 3150 in. s emelkedhetik 
4500 m.-ig. Ez bizony pium desiderium lehet csak akár állami, 
akár felek, tanárnak nálunk.

Az igazgatók Ill ik osztályba tartoznak s így az 1873. máj. 
12-iki törv. értelmében Berlinben 900 márkával fizethetik a lakást, 
vidéken a szolgálati évekhez mérten 360—660 m.-ig emelkedhetik; 
a tanároknak, kik a IV-ik oszt.-ba számíttatnak, Berlinben 540 m. 
s a vidéken a szóig, időhöz mérten 180—432 m. lakáspénzük van, 
utazásoknál és áthelyezéseknél azigazgátókalIL, a tanárok a IV. oszt 
illetményt kapják. Azt pedig, hogy az 1873. márcz. 27-iki törv 
szabályozása óta, rendszeres nyugdíjuk van, említenem is alig kell. 
A szomszéd Ausztriában valamivel gyengébbek a viszonyok, mint 
onnan kapott értesüléseim bizonyítják, de mindenesetre jobbak a 
mieinknél.

És most t. közgyűlés! mit szóljunk a, felek, és községi tanárok 
fizetése ügyéhez. Sok, de nagyon sok mondani valóm volna ez 
ügyhöz, de nem akarom a t. kartársak b. türelmét tüzpróbára tenni 
s azért csak a leglényegesebbekre szorítkozom. A jóakaratu törek
vést úgy a felekezetektől, mint a községektől megvonni nem lehet, 
de a múlt idők mulasztásait egyhamar minden igyekezet daczára 
sem tudják helyre pótolni. Ref. intézeteink tanárainak fizetése átlagban 
mindent összevéve, ma is 1000—liOO frt között váltakozik, de 
ez nem zárja ki a 800 frtnyi díjazás lehetőségét; az unitárius tanárok 
fizetése 800 frt körül ingadozik átlagban s az ág. ev. tanároké 
pedig b—900 frt között s némely községi felek, tanároké maximumban 
700 frt; legjobban díjaztatnak a görög keletiek. S e gyarló fizetéshez 
gondoljuk hozzá, hogy nyugdíjuk vagy nincs, vagy rendezetlen s 
a szomorú kép minden részletével előttünk áll. S mind ennek 
daczára a közokt. ministerium, illetőleg az állam által kilátásba 
helyezett segélylyel szemben itt-ott bizonyos kicsinyes féltékenység
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mutatkozik, mintha bizony az államot nálunk nem magyar hazának 
neveznék. S csodálkozhatunk-e azon, ha a felek, és közs. tanárok 
zöme, érezve az idők súlyát, e tűrhetetlen állapotok megváltoztatása 
érdekében legújabban egy mozgalmat indított meg; úgyhiszem t. 
közgyűlés! a mi orsz. tanáregyesületünk, miut testület, valamint 
eddig nem, úgy most sem vonja meg támogatását ettől a mozga
lomtól, mert meggyőződésem szerint, nekünk is,' kik talán nem 
vagyunk első sorban érdekelve, erkölcsi kötelességünk minden rendű 
és rangú kartársaink támogatása.

Az anyagi javadalmazásnál azonban még több súlyt fektetek 
arra a megbeesültetésre, melyben a felsőbb hatóságoknak kell r,észe- 
siteniök a tanárt. A felsőbb hatóságoknak is érdekében áll az, hogy a 
tanférfiak a tanügy terén képességeiket érvényesítsék s e tekintetben 
hivatkozóin ismét azon országokra, melyektől mi sokat tanultunk s 
a melyekben a tanügy jóval magasabban áll, mint nálunk. A szom
széd Ausztriában*) pl. a középisk. tanárok a legfelsőbb tauhatóságokban, 
az iskolafelügyelő-hatóságokban — Schulaufsichts-Behörden — részt 
vesznek. így az egyes tartományi — iskolai tanácsoknak — k. k. 
Landes-Schulräthe 1/3-a mindig középisk. tanár. Az iskola-
látogatók majdnem kivétel nélkül tanárok, pl. Alsó-Ausztriában. 
Bécset is ideszámítva, van 25 iskolalátogató (polg. és középisk.) 
valamennyi középisk. tanár vagy polg. isk. tanító; ugyancsak A.- 
Ausztria tartományi isk. tanácsában két középisk. s több egyet, 
tanár van; Tirolban 22 iskolalátogató között — Bezirks-Schulin- 
spector — 4 középisk. 4 képezdei tanár s több polg isk. igazgató, 
vagy tapasztalt népisk. tanító van ; Csehország — Prágával együtt — 
92 kerületében 22 középisk. tanár van, a többi képezdei tanár, 
polg. vagy népisk. tanító s nehány lelkész; Kráina tart. isk. taná
csában 10 tagból 4, a trieszt-görczi stb.-ben 18 közül 5, a csehországiban 
23 közül 7 tanártag van. Még jobbau érvényesíthetek magukat 
Poroszországban, illetőleg a német birodalomban, hol a legfelső tan
hatóságban — Reichs-Schulkommission — mely az egész birodalom 
egységes tanmenetére vigyáz, 6 tag közül 2 középisk. tanár; a 
„Wissenschaftliche Prüfungs-Kommission zu Berlin“ 20 tagja kevés 
kivétellel gymn. és reálisk. tanár, a „Wissenschaftliche Prüfungs
kommission zu Königsberg für Ost- und Westpreussen“ 11 r. és 5 
rendk. tagja elnökével együtt középisk. tanár.

A mi pedig a társadalmi kitüntetéseket illeti, Ausztriában és 
Németországban is, bőven kijut részük belőlük a középisk. tanároknak. 
Nálunk ez a legnagyobb ritkaságok közé tartozik; én ugyan nem vagyok 
barátja a különös kitüntetéseknek, de ha ez a társadalmi szokás, 
ugyan miért kellene ez alul a tanárokat kivenni ? hiszen éppen 
nálunk kellene a tanári osztály külső tekintélyét hivatalosan is 
emelni, hol a társadalomban új osztály mostani alakjában. E helyett

*) Jahrbuch des höheren Unterrichtswesens in Oesterreich 1887—8.



azonban azt találjuk, hogy még ott sincs számára hely, hol tehet
ségeit magasabb fokon kifejthetné, t. i. az orsz közokt. tanácsban 
s még népiskola látogató sincs közülünk talán egy sem, pedig a 
helyi viszonyok ebben nem akadályoznának mindenütt.

S midőn arról van szó t. közgyűlés, hogy a tanári osztály 
külső tekintélyét hivatalos úton is emelni kell, nem hagyhatom 
említés nélkül az alárendeltség — subordinate — kérdését sem, 
mely mostani szervezetünk mellett túlságosan kezd reánk nehezedni; 
pedig a müveit társadalom szemében ez aligha szolgál előnyünkre, 
didaktikai hátrányai ide nem tartoznak. Ennek a túlságos aláren
deltségnek első káros következménye a nagymérvű áthelyezések, 
melyek a felek, és községi középiskoláknál ismeretlenek s a meny
nyire betekinthetek a tanári állás szövevényébe, nincs is belőle 
semmi káruk. Tudom én azt nagyon jól, hogy a tanár is húsból és 
vérből van, tehát indulatai neki is vannak, de jóakarattal ezeket 
fékezni, csendesíteni lehet; ha pedig valaki teljesen összeférhetetlen, 
éppen úgy elbocsátandó, mint az, a ki gyarló képzettségénél fogva 
nem alkalmas a tanári pályára, de semmiképen sem lehet üdvös, 
ha egy ilyen ember sorra intfcziálja a tanári testületeket s itt is, ott 
is megrontja a jó szellemet tanártársak, valamint a testület és a 
város közönsége között. A közönség pedig a sűrű vándorlás által 
idegeneknek tekinti a tanárokat s néhol tréfás megjegyzésekkel emle
geti a ,,tanári straf-állomásokat“. Elismerem azt, hogy néha elke
rülhetetlen az áthelyezés, főként didaktikai szempontból, hánem 
ennek is nézetem szerint mennél ritkábban kellene történnie s az 

>előléptetés jellegével birnia, úgy miként Németországban.
És t. kartársak ! ugyan ennek a merev centrálisadénak ferde 

kinövése az, hogy az igazgató irodafönökké lett s hogy Bombauer' 
Emil kartársammal szóljak, a tanárok „az alantasok s minél keve
sebb bennök az önállóság, az egyéni meggyőződés, annál jobb, 
mert annál simábban jár majd az óramű“. Ez helyes nem lehet, 
de tartós sem lehet, mert a czél nem az, hogy vélemény nélküli s 
gondolkodáshoz nem szokott férfiak vezessék az ifjúságot, hanem 
önérzetes tanerők, kiktől tanulhatnak az ifjak. Nem annyira a rend
szer hibája ez, mint egyesek túlbuzgóságának vagy hatalmi vágyának 
következménye; vagy nem ilyennek tekinthetőé az, midőn az 
igazgató kivonja magát tanártársai köréből s talán nem is szóval, 
hanem írásban érintkezik a „tanár urakkal“. Természetesén ez csak 
kivétel, de elég bizonyíték arra néfcve, hogy a rendszert, még ha 
jó is, mennyire rosszá’lehet tenni, s hogy ez ily módon folytatva 
lassanként szolgaiságot szül, csak egy példát említek: úgy 4—5 
évvel ezelőtt éppen így gyűléseztünk s hg jól emlékezem az aradi 
kartársak indítványát tárgyaltuk, midőn egyszerre egy mellettem 
levő fiatal tanár odaszól szomszédjához „úgy szeretnék hozzá szólani 
a kérdéshez, de ott áll az igazgatóm“. Ezt a fiatal embert sem 
akkor nem ismertem, sem most nem ismerem, de örömömre szolgál,
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hogy rém igazgatóját sem ismertem meg. Mélyen meghatott ez ügy 
akkor is és most is fájdalommal tölti el lelkemet, valahányszor 
rágondolok.

De nem fejtegetem tovább, talán már is visszaéltem kartársaim 
bizalmával, hanem köszönetét mondok a szí vés türelemért s köszö- 
netemet nyilvánítom mindazon hazai és külföldi kartársaknak, kik 
e tárgyban becses véleményüket velem közölték s befejezem érte
kezésemet Greguss Gyulának ezelőtt 20 évvel e tárgyban írt szép 
szavaival: „S, ugyan mi édesgeti a szellemi tőkét? Semmi sem 
annyira, mint a megbecsülés ; megbecsüljük pedig azáltal, ha oly 
polczra helyezzük, a hol tisztességben, anyagi és szellemi tekintetben 
szabadon, önállóan érvényesítheti magát. . . De az állás megbecsülése, 
a mint érintéin, nemcsak az anyagi téren, hanem abban is nyilat
kozik, hogy a függetlenségben kitelhetőleg bőven részesítjük Ennek 
foganatosítását annál inkább kívánhatjuk, mert anyagi segédforrá
sok nem kellenek hozzá, csak az szükséges, hogy azok, kik e 
részben intézkedni hivatva vannak, belássák, hogy .a megbecsülés 
a tanárok önérzetét táplálva egyúttal a munkára való kedvüket is 
szítaná, erejüket gyarapítaná, lelkes, lelkiismeretes munkásságra 
buzdítaná. A kire a kiskorúak vezérletét bízzuk, azt a nagykorúság 
teljes jogával és terhével kell megajándékozni; a kinek hivatása 
szabad, férfias nemzedéket nevelni, az mindenek előtt önmagát 
érezze szabad férfiúnak“ s én ehhez hozzá teszem, hogy mindezt 
meg is- érdemelje!

(Csurgó.) . Dr. Vida Károly.

Középiskolai mozgalmak. )
A ki a középiskolai ügy mai állásáról áttekintést akar magá

nak szerezni, annyi különböző irányú nézettel, törekvéssel s mozga
lommal találja magát szemben, hogy nemcsak eleve le kell mondania 
minden teljességről, hanem bizonyos zavart s megdöbbenést is érez 
a hangok e csudálatos zűrzavarában. Aggodalomba kell hogy ejtse, 
hogy az emberi művelődés e fontos és alapvető kérdésében oly 
rendkívüli eltérések s még mindig élesebbé váló ellentétek mutat
koznak. S bizonyára helyesen cselekszik, ha, mielőtt e nézetek 
érdemébe bocsátkozik, előbb e nézetelágazások szülő okait iparkodik 
kifürkészni. A források, melyekből származnak, tán becsük meg
ítélésére is megtanítanak, s ha a véleménykülönbségek legelső ere
detét megtaláljuk, a vita érdemét is jobban meg fogjuk érteni.

A középiskolai ügy körül felmerült diíferentiákat semmi esetre 
sem magyarázhatjuk az emberi nézeteltérések rendes és közönséges 
okaiból. Más szellemi szemmel nézi mindegyikünk a világot, mert *)

*) Olvastatott júl. 5-én. L. a közgyűlési tudósítás illető pontját 23. 1.
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különbözők elménk természeti adományai, különböző ez adományok 
művelése, különbözők a szempontok, melyekből megítéljük a dolgo
kat. Ez eléggé magyarázza, miért értjük meg egymást oly nehezen 
az életben; de általánosságban nem teszi érthetővé, miért nem tudunk 
a középiskolai kérdésben némi egyetértésre jutni. A czélt egyformán 
valljuk majdnem egész Európában : az egyetemes műveltség alapjait 
akarjuk a középiskolában a tanulókkal közvetíteni. E mellett azon
ban, bizonyos hasonlóságot nem tagadva, oly különbözők a közép
iskolai szervezetek nemcsak Európában, hanem majdnem minden 
egyes országban magában is, hogy a czél egysége pusztán névle
gessé, egészen illusoriussá válik. De hagyján a fennálló szervezeteket: 
ezeket nem egy ész alkotta, történetileg keletkeztek, különböző előzmé
nyekből, különböző szükségletekhez alkalmazkodva, különféleségük 
oly természetes, mint maguké a népeké, nyelveiké, szokásaiké, egyéb 
intézményeiké. De majdnem mindenütt egyformán elégedetlenek a 
fennálló szervezetekkel s az eltérések mérhetetlen száma az elégedet
lenségből fakad. Ez elégedetlenség szülte a gymnasium mellett a többi 
középiskola-fajtákat, az összes középiskolák tervén mindenütt léte
sített reformok szakadatlan lánczát s a felmerült reformtervek belát
hatatlan sokaságát. Honnét a hajlandóság e divergentiákra ? A 
tanügy széles mezején sehol egyebütt nem tapasztaljuk ily mértékben. 
A nép- és főiskolák is eléggé különböznek mindenütt, de sem 
ekkora eltéréseket nem mutatnak, sem oly lázas reformtervezésre 
nem adtak alkalmat. Könnyít azt mondani, hogy a népiskola az 
ismereteknek egy minimumát a tanulók száma maximumának szol
gáltatja, míg a főiskola megfordítva, az ismeretek maximumát a 
tanulók száma egy minimumával közvetíti, az ismeretek legelső ele
meinek vagy pedig teljes rendszerének tanítása a dolog természeténél 
fogva nem különbözhetik annyira egymástól, mint ama középfokú 
tanítás, melynek nincsenek természetes határai, nincs meghatározott 
területe, nincsenek biztos utjai sem; mely oly határozatlan mint az 
általános műveltség fogalma, mely még a törvényekben is, mint a 
középiskolai tanítás czélja szerepel. — Mind nagyon igaz s még 
sem elégít ki teljesen. Miért nincsen a középfokú tanításnak az a 
meghatározott természete, melyet annyian, annyira fáradozva keres
nek? Előbbi feleletünk csak constatálja, de nem magyarázza e 
hiányt.

Nem is akarunk e magyarázat minden részletébe mélyedni, 
egyetlen egy, nézetünk szerint főkörülmény említésére szorítkozunk. 
Az olyan határozatlanság, minőre a középiskolai kérdésben akadtunk, 
mindenütt tapasztalható, hol elménk az oksági tapasztalatok rend
kívül bonyodalmas szövevényével találkozik.

Minden elmélet oksági kapcsolatok felismerésén alapul, minden 
gyakorlat felismert oksági kapcsolatok alkalmazását czélozza. Mentül 
bonyolultabb a kapcsolat, annál később bírunk nyomára jutni, annál 
bizonytalanabb a reá irányuló gyakorlat. Mily ingadozó még ma is
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a testi élet ismerete s mily tétovázó a rajta alapuló orvosi gyakorlat! 
Ezzel karöltve jár a tudományok jellegének félreismerése, főleg a 
gyakorlat embereinél. A legtöbb physiologus skeptikus, igen sok orvos 
ellenben olyjbiztosságot tettet s később érez is, mint ha gyógyító szereinek 
rejtélyes utjain maga járt volna. Még súlyosabbá teszi a complicatiót, 
ha nem csak oksági kapcsolatok felismeréséről van szó s a felismer
tek gyakorlati ismétléséről vagy alkalmazásáról, hanem az oksági 
kapcsolatoknak egészen önkényesen meghatározott czélok szolgála
tába szegődtetéséről. S mindez megvan a neveléstanban s a legfoko- 
zottabb mértékben a középiskolai kérdésben. Nem egy egyénről van 
itt szó, hanem ezek ezreiről; nem a testről, hanem a testi és lelki 
életről; nem ennek puszta megismeréséről, hanem irányzásáról, veze
téséről, neveléséről oly czélok felé, melyeket nem állapíthatunk meg 
egészen határozottan s melyeket különfélekép határozunk meg. S 
mennél nagyobb a bizonytalanság, annál nagyobb szokott lenni a 
kritika hiánya. Módszerekről, szervezetekről, intézményekről mi 
tanárok is oly biztossággal szoktunk szólni, mintha nem is sejtenők, 
hogy lépten-nyomon az ismeretlennek nagy birodalmába tévedünk. 
A gyermekből embert akarunk nevelni, de sem a testi s lelki élet 
törvényeit tudományos értelemben nem ismerjük eléggé, sem ama 
hatásokat, melyeket nevelő eszközeink, tanításunk, iskoláink szerve
zete, millió úton s módon a gyermekre gyakorolnak. Ha arra a 
hévre gondolok, melylyel a nevelés terén is egyes jelszavakhoz 
ragaszkodnak, egyes szervezeteket s módszereket hirdetnek egyedül 
boldogítóknak, szinte a babonahit jut eszembe, melylyel tudás
vágyunkat ott, hol józan kielégítést nem találhat, meg szoktuk része
gíteni. Az a sok reformtervezés, mely a középiskolai kérdés terén 
mutatkozik, tudatlanságunk s tapogatózásunk kiáltó bizonyítéka s 
üdvös sikert tőle csak akkor várhatnánk, ha a kellő kritikával 
párosulna, ha oly biztos lépésben haladna, mint a mily lassú mér
tékben gyarapodnak tényleges ismereteink és tapasztalataink. A ter
mészettudományban már rég leráztuk ama speculativ philosophia 
jármát, mely elibe vágott a tudásnak, a neveléstanban még virágzik 
a pliilosophiai phrasis, mely kívánságokat és sejtéseket tesz a való 
helyébe.

Ha a középiskolai neveléstudomány bizonytalansága szüli a 
középiskolai ügy bizonytalan állását, főleg két szempont különféle- 
sége osztja két csoportra a különböző nézeteket. Egy oksági kapcso
latot vagy az ok vagy az okozat szempontjából nézhetek. Az okból 
következtethetek a leendő okozatra, az okozatból megítélhetem a 
közreműködött okok mivoltát. A kik a középiskolai nevelést okoza
tából ítélik meg, az élet emberei, a sociologusok, államférfiak, 
egyetend tanárok, elégedetlenek az eredménynyel: ezek képezik a 
panaszosok táborát, kik a középiskolai nevelés megváltoztatását sürge
tik. Ezek szózatára kél munkára a tervezők nagy serege, kik tan
terveket kovácsolnak, óra-áttekintéseket szabdalnak, új szervezeteket
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gondolnak ki, melyek biztosan czélhoz fognak vezetni s a  panaszo 
kát elnémítani. Számos év óta megengedtetett nekem, bőgj' e helyen 
figyelemmel kísérjem a tényleges alkotásokon kívül a panaszosok 
és tervezők táborát s minthogy az idén nevezetesebb új alkotások
ról nem lehet szó, ezek köréből ragadok ki egy-egy jelenséget, 
mely talán kiválóan alkalmas valamely becsesebb tanulság levő 
nására.

I.

A főbb dolgokra nézve, a középiskolai kérdés nemzetközi; 
ezt a panaszok egyetemes voltából is láthatjuk. Minden országnak 
megvannak a neki sajátos bajai, valamennyinek egy általános 
középiskolai betegsége, melynek hasonlókép elterjedt általános okok
ból kell származnia. Ránk nézve is ez a legfontosabb, mert egye
bekben csak a különbségek gondos mérlegelése mellett tanulhatunk 
a-külföldtől s könnyen a meddő, sőt káros utánzás veszélyébe kerülünk.

Legaggodalmasabbnak s egyszersmind legjogosultabbnak tartom 
az erkölcsi képzésre vonatkozó panaszokat. A formalismus és bureau- 
cratismus elterjedése mindinkább kivetkőzteti a középiskolákat erkölcsi 
nevelő intézetek jellegéből. A tanterv intellectualis feladatai s nehéz
ségei háttérbe szorítják ama nagyobb feladatot, hogy tanítással s 
példával, fegyelemmel s az intézet össz-szellemével a tanuló egész 
lelkét, jellemét formáljuk. A patriarchalis viszony intézet és tanuló 
közt szűnő félben van és minden viszásságával együtt eltűnik az 
intézetek jellemképző ereje is. Tudom, hogy nem volt meg ezelőtt 
sem mindenütt, nem is szűnt meg mindenütt, a hol megvolt, de 
mégis úgy tapasztalom, hogy ridegebbé válik iskolai életünk, szol
gálja a paragraphust, nem szolgálja az erkölcsi életet, daczára a 
vallástanítás fokozott mértékének. Ehhez hasonló panaszokat hallatnak 
külföldön. Burdach Németországban panaszkodik, hogy a mostani 
gymnasiumi oktatás képzi az értelmet és Ítéletet, a kritikát és tán 
az ízlést is, bővíti a szellemi látáshatárt, fokozza a benyomások be
fogadó erejét, ébreszti az összes gondolkodó működést, de a leg
több esetben érintetlenül s kifejtetlentil hagyja az ember másik 
felét, a lelki, érzelmi, erkölcsi részt. Vegyük ehhez a folyton foko
zódó panaszokat korunk szakadozottságáról s elvadulásáról, az 
erkölcsiség 8 idealismus hanyatlásáról, a lelkesedés eltűnéséről, a 
fiatalság blasirtságáról, a tisztelet és pietás hiányáról épp a művel
tebb körökben, s lehetetlen aggodalommal nem néznünk a jövő elé. 
Vájjon nem követünk el nagy mulasztást, midőn folyton tantervekről s 
tantárgyakról, módszerekről s fogásokról vitatkozunk s észre nem 
veszsziik, hogy közben az ifjúság erkölcsi vezetése siklik ki kezeink 
közül ? Hol követünk el hibát, miben változtassuk meg eljárásunkat ?

Nem lehetek egy véleményen azokkal, kik a tényeket részben 
elismerik, de a hibát a szülőkre, a társadalomra hárítják. Nem 
tagadom e tényezők hatását, de nem látom, hogy eléggé küzdünk
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ellene s megteszszük a magunk kötelességét. Való igaz, hogy a 
társadalmi élet módja megváltozott s gyakran vészes hatással van 
az ifjúságra. Az ifjúság idejének csekély részét tölti az iskolában, 
mely nem tehet mindent jóvá, a mit otthon elrontanak. Többször 
megvitattuk egyesületünkben s köreinkben, hogy mikép hassunk 
a szülőkre, mi módon hozzuk közelebbi viszonyba a családot az 
iskolához. Kevés feladatunk vetekedhetik ezzel fontosságban, csak
hogy többet vitatjuk, mintsem végrehajtanék s még így is a fel
adatnak csak kisebbik felét végezzük. Sem a társadalmat, sem a 
családi életet megváltoztatni nem áll hatalmunkban, de az iskola 
falai közt a mi birodalmunk terjed el, ez egészen a mienk, s ha 
itt az erkölcsi erőnek minden rendelkezésünkre álló eszközével 
tudnánk élni, az eddiginél nagyobb hatást gyakorolnánk az ifjú erkölcsi 
életére is. Megvallom, saját magunkban keresem a főhibát; nem 
vagyunk mindig hathatós ideáljai az ifjú léleknek. Nincs mindig 
érzékünk feladatunk e részei iránt. A tanárképzést sem vezetik ez 
irányban. A tanárképzésben is az intellectuális föladatok nyomnak el 
minden egyebet s a hogy minket neveltek, a mire a mi képzésünkben 
helyezték a fősúlyt, abban a szellemben járunk el azután mi is. 
Vészes egyoldalúság kell hogy terjedjen iskolánkban. A tanításban 
határozottan túlsúlyban vannak és kell hogy legyenek az intellec
tuális föladatok; a mely tanuló ezekben boldogul, könnyen elbiza- 
kodottá válik ; a ki nem boldogul ezekben sem, de az iskolában még 
is boldogul — s fájdalom, ennek példái nem ritkák — az lenézi 
az iskolát, félig-meddig tanárait is, és becsületesség meg kötelesség 
conventionalis hazugságoknak tűnnek fel előtte Ez a szellem terjed 
azután leghamarabb az iskolában s megfosztja az emelkedettség 
és szentség ama nimbusától, melyben a belépő tanuló látta az iskolát. 
Ki fosztotta meg a tanuló lelkét eme szent érzelmektől ? Ki tette 
rideggé és prózaivá az ő életét? Minden gyermek idealista, csakhogy 
ideaiismusa tartalmatlan és erőtlen ; idealismusát lassan-lassan leőríi 
az élet, legbiztosabban, ha hitének első csalódásait az iskolában érte.

Nagy előszeretettel gondolok arra az eszmére, hogy tanár
képzőnk nagy internatussá alakuljon át, melyben ifjú tanáraink, 
az élet nyomasztó gondjaitól menten, erkölcsileg is jobban készül
hessenek jövő hivatásukra. A tanári állás emelése, erkölcsileg s 
anyagilag, ugyancsak ama feltételek közé tartozik, melyek a tanári 
hivatás jobb betöltésére múlhatatlanul szükségesek. Ugyanebből az 
okból a középiskolai internatus eszméjét is pártolom. Átlátom, hogy 
Németországban nincs annyira szükség rá, mint nálunk, vagy 
Francziaországban, a hol a társadalmi élet formái és szokásai kívá
natossá teszik, hogy az ifjú fejlődésének válságos korszakában job
ban el legyen különítve a szabadabb életformáktól s egészen az 
iskola ráhatása alatt álljon. De a tanári s középiskolai internatust 
némileg kapcsolt kérdéseknek tekintem. Az utóbbit ne létesítsük 
ama nélkül: a kettő mintegy kiegészíti egymást.
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Jellembe vágó egyéb panaszokat is hallunk. Nemcsak nálunk 
panaszkodnak az egyetemi tanárok, hogy a középiskolában érettnek 
nyilvánított ifjúság emberileg nem érett, nem önálló gondolkodá
sában s tanulásában, nem érez sem lelkesedést, sem kedvet a tudo
mányokhoz, a vizsgálatokra készülésben látja egész üdvösségét, a 
korán való elhelyezésbe helyezi minden reménj'ét. Grimm Hermann 
mondja, hogy az ifjúságnak tanulni annyit tesz, mint elsajátítani a 
vizsgálaton meg nem bukás mesterségét. Nem csuda, úgymond, 
hogy az ily ifjúság jobb szereti a gond nélküli órákat a korcsmában, 
mint azokat, melyekben gondokkal terhesen fejébe tömeti, a miről 
azután kimutatandó, hogy igazán benne van. Későbbi nemzedékek, 
— mondja Grimm — minket fognak a dolgok ez állásáért fele
lőssé tenni. Vogt Károly említi, hogy a mai fiatal emberek igen 
szorgalmasak, eljárnak az előadásokra, oly szorgalmasan jegyezget- 
nek, mintha minden sorért fizetnék őket, de mégis mintha a belső 
ösztönnek híjával volnának. Csak azt teszik, a mit rájuk parancsol
nak ; csak azzal foglalkoznak, a mit a vizsgálatokban kérdeznek 
tőlük ; úgy látszik, azt hiszik, hogy mindent készen föl kell tálalni 
előttük. Preyer Vilmos, jénai tanár, kinek nézeteiről még lesz szó, 
hasonlókép kívánja, hogy az iskolákban sokkal több időt kellene 
fordítani a jellemképzésre, az erkölcsi nevelésre. Efféle panaszokat 
nálunk s Németországban úton útfélen hallhatunk, nem mint köny- 
nyelmii phrasisokat, a „laudatores temporis acti“ részéről, hanem 
mint komoly tudósok mindennapi tapasztalatainak keserű összefog
lalásait, melyeknek kimondására kötelességérzetük kényszeríti őket. 
Ezek a panaszok pedig szorosan összefüggnek az előbbiekkel. 
Mintha középiskoláinkban oda vittük volna a dolgot, hogy az ifjú
ság képe lassan-lassan egészen elváltozott, még pedig rosszabbra. 
Vogt a maga humoros modorában elmondja, hogy az ő gymnasiuma, 
Giessenben, köztudomás szerint, a legrosszabb volt az országban, 
talán az egész birodalomban. Semmiféle gymnasiumban nem köve
tett el az ifjúság annyi csínyt, mint itt. Eckstein hires könyvecskéje 
e csínyekről a giesseni gymnasiumra vonatkozik. Nos, hát egy 
barátja, a ki szintén ezt a gymnasiumot végezte, azt szokta volt 
mondani, hogy ez a gymnasium, épp mert a legrosszabb volt, volt 
a legjobb gymnasium. Egész sora a hires férfiaknak származott ki 
belőle. E paradoxont az illető azzal igazolta, hogy a mai iskolák 
elnyomják az ifjakban az önállóságot. A tréfa tréfa, de van benne 
egy csöpp igazság is. A régi iskolát nem kívánjuk vissza, de az 
újtól megköveteljük, hogy ne mechanizáljon, ne csináljon gépeket 
az itjakból, nevelje őket erkölcsileg és szellemileg egyénekké.

II.

A ki azonban azt hiszi, hogy az új iskola a szellemi téren 
bőven pótolja, a mit az erkölcsi, emberi téren elmulaszt, annak a
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panaszkodók legnagyobb seregével kell szembe szállnia. Hiszen az 
a reformláz, melyről fent szólottunk, épp azokon a fogyatkozásokon 
gyúl meg leghevesebben, melyeket a tervezők maguk iskolai gyakor
latukban a szellemi téren tapasztaltak. Spitkó Lajos, igen tartalmas 
értekezésében, mely éppen most jelent meg, áttekintését adja mind 
ama terveknek és javaslatoknak, melyek az egységes középiskola 
kérdésébén eddig felmerültek. -Számuk légió, s mindegyik tervező 
a jelen állapotokat betegeseknek, vagy éppen tűrhetetleneknek találja.

Nem bocsátkozhatom mind e panaszok taglalgatásába. Vala
mennyien összefoglalhatók abban, hogy a középiskola, valamint nem 
teljesíti erkölcsi feladatát, úgy nem gondoskodik eléggé az ifjúság 
testi fejlődéséről, nem tanítja mindazt, a mit tanítani kell ; nem 
tanít helyes módszer szerint, sokat tanít, a mi fölösleges, úgy hogy 
a tanulók sem viszonyosán befejezett műveltséget nem szereznek a 
középiskolában, sem alkalmas módon nincsenek előkészítve a fő
iskolai tanulmányokra. E.panaszok felhangzanak Francziaországban, 
a hol a baccálaureatusi examen eredményei komoly enquéte-re szol
gáltattak alkalmat, hallatszanak Németországban, a hol a gymnasium 
és reál-gymnasium közti küzdelem egészen elkeseredetté teszi a 
nagy pártokat. Sajátságos, hogy Németország, mely állami és nem
zeti létének eddig meg nem álmodott magaslatán áll, mind politikai, 
mind társadalmi, mind egyházi, mind pedig az iskolai téren a leg
szenvedélyesebb eszmeharczok hazája. Minket az iskolai harcz objec- 
tuma nem érint közelebbről. A német gymnasium s reál-gymnasium 
közt a leglényegesebb különbség az, hogy abban tanítják a görögöt, 
ebben nem; abban nagyobb tere van a latinnak is, mint ebben; 
de azért a német reál-gymnasiumban még mindig több órát fordíta
nak a latinra, mint nálunk a gymnasiumban.

Mindazonáltal a német reálgymnasium abituriensei kisebb 
jogosultságokat -élveznek főiskolai tanulmányuk folytatásában, mint 
a mi reáliskoláink, minek következtében mindinkább tért vesztenek. 
Az 1881 —1886. időszakaszban a gymnasiumok s progymnasiumok 
tanulóinak száma 80,180-ról 85,142-re emelkedett, tehát 5012-vel 
nőtt; ugyanabban az időszakaszban a reálgymnasiumok tanulóinak 
száma 36,153-ról 33,923 ra leszállt, tehát 2230-czal csökkent. A latin 
nélküli főreáliskolá.k jelentéktelen szerepet visznek, mindössze 12 
van, melyekben 4839 növendék tanul; mióta 1886-ban ezek abuti- 
rienseitől az építészeti és gépészeti szakban való államszolgálati 
jogosultságot is megvonták s e rendelet visszavonásáért hiába folya
modtak a porosz Országgyűléshez, további fejlődésük még inkább 
megnehezült. A németországi harcz tehát tisztán a gymnasium • s 
reálgymnasium közt folyik s egyelőre csak azt czélozza, hogy a 
reálgymnasiumok több jogosultságot nyerjenek, mint eddigelé. A 
porosz kormány eddig nem tett engedményeket, úgy látszik főleg 
gyakorlati szempontból, mert a gymnasiumi abituriensek száma úgy 
is rendkívül nagy, 1886-ban 3582 volt, míg a reálgymnasiumiak
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száma folyton apad, 1886-ban máris csak 542 volt. Ettől az 542-től 
is féltik azonban az orvosi, s jogi, amúgy is túlságosan megtömött 
pályát, annál inkább, mert új jogosultságok felszökkenthetnék e 
számot s nagyban növelhetnék az úgyis növekedő tudós proleta
riátust, mely a radicatis tényezőknek különben is nagy erejét 
Németországban még inkább fokozhatná.

A német reálgymnasium kérdése tehát látszólag nem nemzet
közi ; mai alakjában tisztán német belügy s a német Einheitsschul- 
verein, mely nem a reáliskola s gymnasium, hanem a reálgymna
sium és gymnasium egyesítésére törekszik, hasonlókép csak Német
országra nézve bír közvctetlen jelentőséggel. Ez az egyesület 1886-ban 
alakult meg s kezdettől fogva azt a czélt tűzte ki magának: a 
gymnasium szervezetét olykép alakítani át, hogy a reálgymnasiumot 
magába olvaszthassa. Főelve, hogy a görög megmaradjon a közép
iskola tantárgyának, sőt hogy voltaképi középpontja, az eddiginél 
intensivebb módon tanított tárgya legyen. Két füzet,*) melyet az 
egyesület kiadott, s melynek elseje az 1887-iki gyűlésen tartott 
felolvasásokat közli, míg a második az egyesület legtevékenyebb 
tagjától, F. Hornemanntól ez egységesítési mozgalomnak emelkedett 
szempontokból írott elméletét adja, bőven tájékoztat az egyesület 
czéljairól. Eléggé jellemzi ezeket a llornemann tanterve, mely a latin 
órák számát leszállítja 65-re, a görögre 36;ot szán s mind a mennyi
ségtant, mind a rajzot oly bőven látja el órákkal, hogy a tornát nem 
számítva, a két alsó osztályban 28, a Utókban 30, a többi 
osztályban pedig 32 heti órát ró a tanulókra s a gymiiasiumban 
tanulandó nyelvek számát ötre emeli. Az idei nagygyűlés, mely 
Kasselben április 5-én és 6-án folyt le, a következő főbb tételeket 
fogadta e l:

1. Oly egységes iskola, mely az alsó iskolákat a felsőbbekkel 
olykép olvasztaná egybe, hogy amazok emezek alapját képeznék, 
elvetendő. Ellenben kívánatos, hogy a gymnasium s reálgymnasium 
helyébe egy, a kettő előnyeit egyesítő felső egységes iskola lépjen, 
mely mint egyetemes előkészítő iskola minden tudományos szakkép
zettségű pályára szolgálna.

2. A reálgymnasiumnak a legjobb német gymnasiummal szem
ben a következő előnyei ismerendők e l: hathatósb képzése a szem
nek, gazdagabb fejlesztése a megfigyelő tehetségnek s erősebb 
hangsúlyozása a modern nyelveknek. A reálgymnasiumok gyönge- 
sége: a classikus ókornak s ezzel a modern s "a német cultura 
egyik legfontosabb alapjának elégtelen tekintetbe vétele.

3. A felsőbb egységes iskolának amaz előnyöket kell elsajá

*) Schriften des deutschen Einheitsschulvereins. I. Die Möglichkeit der 
höheren Einheitsschulen von Dr. Otto Frick. Mathematik und Naturwissenschaft 
von Dr. Loth. Meyer. Die Pflege des Auges und der Anschauung in der Ein
heitsschule von F. Hornemann. 11. Die Zukunft-unserer höheren Schulen von 
F. Hornemann. Hannover. C. Meyer. 1887.
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títania, a nélkül azonban, hogy a humáugymnasiumok kipróbált 
alapját, főkép pedig a görögöt veszélyeztetné.

4. Ehhez szükséges a tanterv s tanmód javítása, mely a 
paedagogia s didaktika mai állásában a legtermékenyebb talajt leli. 
Ennek megfelelőleg már most is a tanítás a középiskolákban át
alakulóban van.

5. Hogy ezt tovább lehessen vinni s befejezni, kettő szükséges :
a) javítása a tanárképzés elméleti s gyakorlati paedagogiai részének; 
V) amaz akadályok megszüntetése, melyeket a jogosultsági ügy, az 
iskola, tanító s nevelő működése elé vet. Mert az iskolai jogosult
ságok behozatala meggátolja a tanterv egységes alakítását, okozza, 
hogy sok tanuló csak részleges műveltséget visz magával az életbe, 
s károsan megtörni az alsó s középső osztályokat, még hozzá gyak
ran alkalmatlan tanulókkal. Minden jogosultság, főkép az egyévi 
önkéntességre, az érettségi vizsgálathoz köttessék, mely rendszabály 
könnyebben tartaná távol a kevésbbé alkalmas elemeket a tudo
mányos szaktanulmányoktól.

6. E reform czéljából csak csekély átalakítása szükséges a 
tantervnek, melynek irányát a többi közt a badeni s hannoverai 
gymnasiümok adhatják meg. Ez átalakítás főbb pontjai a köteles 
rajztanítás továbbvitele a negyedik osztályon túl, az angol nyelv 
kötelezővé tétele a hatodiktól kezdve, a mathematikának minden 
osztályban négy órában való tanítása.

7. A tanterv ez átalakítása főkép a latin rovására kell hogy 
történjék.

8. A gymnasium és reálgymnasium egybeolvasztása nem történ
hetik s ne is történjék egyszerre. Inkább kívánatos, hogy egyelőre ne
hány gymnasiumnak engedtessék meg tantervűknek a föntebbi szem
pontok szerint való átalakítása. Mert csak gyakorlati kísérletek 
bizonyíthatják a fentebbi reformtervezet keresztülvihetőségét.

Látni való, hogy ez az egységes iskola ránk nézve annál 
kevésbbé birhat érdekkel, mert a mi iskolaügyünk egészen más 
irányban halad; a görögöt már-már mellőzi, a latint rendkívül meg
szorítja s a reáltárgyaknak igen előkelő helyet biztosít. Mindazon
által a mozgalom nagyon figyelemre méltó, mert nagy impulsust ád 
a módszer kérdésének, melyet részünkről még a tantervnél is fonto
sabbnak tartunk; továbbá pedig, mert a reálgymnasium küzdelme 
voltakép csak a classikus nyelvek ellen való küzdésnek egyik formája; 
az, mely a rendkívül conservativ tanügyü Németországban egyelőre 
egyedül lehetséges és sikerrel kecsegtető.

A német közvélemény egy igen erős áramlata sokkal gyakor
latibb s concretebb irányban fejleszti a kérdést. Nem zárkózik el a 
Németországban komoly jelentőséggel biró túlterhelés problémájától 
s nem nyugszik meg abban a fellengős okoskodásban, hogy a görög 
nyelv már azért is tárgya kell hogy maradjon a német középiskolai 
oktatásnak, mert a görög népszellem rokon a némettel s közelebb
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áll hozzá, mint a római. Preyer a német természettudósok s orvosok 
nagygyűlésén 1887-ben, a következő bűnlajstromát állítja fel a 
német középiskoláknak:

Az első osztálybelieknek egy harmada sem fejezi be tanulmá
nyait; 20.000 első osztálybelire nem jutott 4000 „érett“, 100 reál
iskolai közül csak 8 tett érettségi vizsgálatot. A távozóknak nem 
egészen egy negyede szerzi meg az egyévi önkéntességi jogosult
ságot. A gyakorlati életbe távozók több mint G0 százaléka félig 
művelten, érettségi bizonyítvány és egyéves önkéntesi jogosultság 
nélkül lép pályájára. Az egyévi önként, szolgálatra jogosultak közül 
1/s rész sem egészen szolgálatra alkalmas. Az alkalmasak közül 
V4 rövidlátó. A három évi szolgálatra kötelezettek 44'9%, az egyévi 
szolgálatra jogosultak 31'9% nem rövidlátó katonát szolgáltatnak; 
amazok közül 26'7 %, emezek közül 34‘7 % alkalmatlan, általános 
gyengeség, tökéletlen fejlődés, vagy más testi hibák miatt. Az első 
sorozás alkalmával ideiglen alkalmatlannak amazok közül 55 9%, 
emezek közül 80T % nyilváníttatott. 1000 három éves közt 11 
rövidlátót találtak, 1000 egy éves szolgálatra jogosult közt 185. 
Ebből következik, hogy a tanulóknak több mint egy negyedrésze 
az iskolai időben testileg kárt szenved. Hogy valóban az iskola ejti 
e kárt, bizonyítja a rövidlátás, mely a felsőbb osztályokban foko
zatosan emelkedik. A latin és görög nyelv, folytatja Preyer, meg
akadályozza a természetes fejlődést; a latin dolgozat elősegíti a 
phrasis cultusát; szókat tesznek gondolatok helyébe; a természetes 
viszonyt értelem és nyelv közt megfordítják. A latin és görög 
nyelv dressurára szolgál, mely az ideálokat elfojtja, egyoldalú formai, 
úgynevezett szellemi disciplinára, s az abituriensek még tűrhetően 
sem tudnak latinul s rosszul görögül. Az előkészítés minden pályára, 
kivéve a philosophiára, elégtelen. A latin és görög gyakorlatok a 
későbbi életben haszon nélküliek s károsak, mert, fontos ismeretek 
megszerzését megnehezítik s a logikai functiókat megakadályozzák. 
Az idegen holt nyelvek túlságos cultusa nem engedi meg a német
ség fejlődését. A formának túlságos hangsúlyozása elősegíti a dis
putáié hajlamot. Az ókori művek tartalmával jobban ismerkedünk 
meg fordításokban. A legjobb abituriensek tudása minimális a reá 
fordított idővel s munkával egybevetve. Tudományos feladatok ala
pos megoldását nem tanulták; érzékeikkel nem tudnak helyesen 
élni, sokszor nem bíznak a saját Ítéletükben, kózbeli ügyességet 
nem szereztek. Az oksági kapcsolat kutatásának functiója egyáltalán 
nem képeztetik ki. Az állam mégis kedvez a humángymnasiumnak. 
Miért ? A terminológia sok latin s görög* neve miatt, a mi helytelen. 
Az állítólagos magasabb műveltség miatt; ez szintén nem áll, a 
mint különböző pályákon levő, gondosan nevelt férfiak példája bizo
nyítja. A philologiai képzés nagyon egyoldalú s éppenséggel nem 
korszerű. Veszély fenyeget a jövőben. Mi történjék? Mindenekelőtt 
megszüntetendő a humángymnasium monopóliuma. A többi majd
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magától jő azután. Több idő fordítandó az erkölcsi nevelésre, a 
testi képzésre és sokkal kevesebb a tudományos oktatásra, azaz 
emlékezésbeli munkára. A kik a gymnasiumi tanulók közül később 
más pályákon derék emberekké lettek, nem a latin grammatikában 
való dressura miatt lettek azokká, hanem, ennek ellenére. Nem- a 
tudákosság tette Németországot nagygyá, hanem kitűnő hadi szer
vezete. A classikus nyelvek, a mai nemzethez mint elcsenevészedett 
testrészek ragadnak. A tudomány, a kutatás tárgyai legyenek. Nem 
alkalmasak fiuknak testi és lelki fejlődésük legfontosabb időszaká
ban való képzésére. A fölvilágosodottság s emberiesség a népek éle
tében mindinkább utat tör magának, dac.zára amaz iskolák igen 
mesterséges tenyésztésének, melyek a classikus ókornak, babona
bitével, rabszolgaságával s nem keresztény erkölcstanával adnak 
elsőséget; s a német ifjúság, mely éveken át Athénbe s Rómába 
való szellemi kivándorlásra kényszerül, természetes fejlődésében vég
tére még sem akadályozható meg. Mert ha a mostani nemzedék az 
iskolai oktatás elavult módját a természettudományok vívmányainak 
megfelelően nem alakítja át, akkor a jövő nemzedék ezt annál 
alaposabban fogja megtenni.

Preyer e vádirata ezrek véleményét fejezi ki, oly ezrekét, kik 
az élet szempontjából tekintik az iskolát, e vizsgálatra tehát nagyon 
is jogosultak, nem elméletek s előítéletek, hanem tények után 
indulnak s habár a részletekben tévedhetnek is, midőn a classikus 
nyelveket vádolják s talán csak bűnbakot keresnek más tényleges 
bajokért, mégis e bajok constatálására mind elegendő alkalommal, 
mind a szükséges elfogulatlansággal s képességgel rendelkeznek. 
Az osztrák közoktatási minister az utolsó budgetvitában hasonlókép 
kiemelte, hogy a gymnasiumba lépőknek még egy harmada sem tesz 
érettségi vizsgálatot. Ezek azután 8 % kivételével mind egyetemre 
mennek, úgy hogy az utolsó 6 évben, az egyetemi tanulók száma 
60%-kai növekedett. 1877—18§7-ben az orvosi facultáson a gyara
podás még sokkal nagyobb: 208%. Ha most ezeknek pályáját 
kutatjuk, kitűnik, hogy a belépőknek csak 42%-a teszi le a harma
dik államszigorlatot! Nem sokkal jobbak a viszonyok az orvosi 
karban! Ezek egészségtelen állapotok, mert az egyetemi tanulók 
ellankadásáért részben a gymnasiumot terheli a felelősség.

Ugyancsak e költségvita alkalmával a képviselőház utasította 
a kormányt hogy a franczia, német s magyar iskolai-egészségügyi 
törvényekre fordítsa figyelmét és esetleg a legközelebbi ülésszakok 
egyikében terjeszsze elő a szükséges -törvén уj a v a s 1 a t о к a t.

Általában három fő-vád domborodik ki e nemzetközi hangok
ból. A gymnasium s a gymnasiumba lépők közti viszony egészség
telen irányba tért A szükséges egyensúly megzavarodott, a gymna
sium megtelt oda nem való elemekkel, melyeknek túlnyomó része 
nem veszi hasznát a gymnasiumi tanításnak s a többieket is megaka
dályozza a haladásban.
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A tanulók testi fejlődése kárt szenved az iskolában.
A tanításnak sem tartalma, sem módja nem felel meg a gym

nasium czéljainak, illetőleg a tanulók igazi szükségleteinek.
Az első és második váddal ezúttal nem foglalkozunk bővebben. 

Az első a tanügyi administratio körébe vág, a másodikra vonatko
zólag örvendetes módon javulnak a viszonyok, a mihez hazánk is 
hozzájárul az egészségügyi tanítás energikus felkarolásával.

A legsúlyosabb s a lényeget érinti a harmadik vád, melynek 
tárgya sokkal fontosabb minden szervezeti kérdésnél. A helyett, 
hogy tantervek férczelésén fáradoznánk, teljes erővel azon kellene 
lennünk, hogy a tantárgyakat, illetőleg azoknak az iskolában taní
tott részeit intellectuális és morális hasznuk szempontjából mér
legeljük, s a tanítás módjait folytcmos kutatás tárgyává tegyük. 
A mi tanítványainkra is ráillik, hogy fegyelmeden gondolkodásúak, 
önállótlanok, a phrasis hatalma alatt állanak; nem tudnak eszükkel 
s érzékeikkel helyes módon élni, nem tudnak írni, elidegenedtek a 
munkától, korán kidőlnek. Mi pedig ezért sem a latint, sem a görö
göt nem okolhatjuk abban a mértékben, mint a németek.

Nem terjed e mindinkább az a meggyőződés, hogy bármily 
fontos is a tantervek, a tantárgyak elosztása s részletezése, a főbajt 
másutt keressük, mint a hol igazán leledzik? Ha van hiba, első 
sorban az iskola szellemében kereshető, melynek tényezői: a tanár 
erkölcsi egyénisége, a tanári kar együttes működése és vezetése, a 
tanár tudományos készültsége s didaktikai eljárása. Azért a német 
tanférfiak legelfogulatlanabb része is nem a tantervek, hanem a 
tanárképzés javítását tartja első sorban szükségesnek. Iskoláink 
morális és intellectuális fogyatkozása itt érintkezik : illetőleg azonegy 
forrásból fakad. Mindinkább erősbül az egész müveit világban az 
a szózat: Tanítsatok a középiskolákban mennél kövesebbet, mennél 
jobban s neveljetek első sorban ép testű, erős és egészséges jellemű, 
józan, nem tudákosan elferdített észjárású embereket.

Korunk hangzik a nagy szavaktól, izgatott az egyoldalú eről
ködésektől és zavaros a szertehuzó, néha a legvadabb nézetektől. 
Nem rég egy elég jó hírnevű író, Du Prel Károly azzal az indít
ványnyal lépett föl, hogy használjuk a hypnotismust mint nevelő 
eszközt. Mert miben átl a hypnotizáló mestersége ? Hogy tetszés 
szerinti eszméket kelt a hypnotizált személyekben ; meglevő eszmé
ket el tud nyomni bennük; mind ezt, mind amazt tetszés szerinti 
hosszú időre nyújthatja. Minthogy pedig a nevelő mestersége ugyan 
e programmal bir (?) — úgymond Du Prel, — közelről kínálkozik 
az az eszme, hogy a hypnotismust nevelő eszköz gyanánt használ
juk. Hasonló ajánlatokat t.esz a franezia Bérillon az idén megjelent 
művében a suggestióról s alkalmazásairól a paedagógiában. Bérillon 
hypnotikus módon leszoktatott egy gyermeket arról, hogy ujjait 
szopja, egy másikat, hogy körmeit rágja stb. Fölséges kilátások 
nyílnak meg előttünk. A tanár hypnotikus álomba fogja meríteni
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osztályát s azután suggerálni fogja a tanulóknak, hogy jellemes 
ifjak legyenek, illedelmesen viselkedjenek, otthon addig le ne feküd
jenek, mig leczkéiket meg nem tanulták, hogy a mit előad, azt a 
világért el ne felejtsék, soha ne hazudjanak, egymást szeressék stb. 
S a gépekké átalakított kis emberek föl fognak ébredni hypnotikus 
álmukból s híven teljesítik a mester szavát. S míg ők maguk s 
velük az egész világ azt fogják hinni, hogy tudásuk, erkölcsiségiik 
saját munkájuk eredménye s egyéniségük érdeme, az nem lesz egyéb, 
mint a hypnotikus álomban kapott suggestiók utóhatása.

Du Frei s franczia társainak eszméje nem egyéb babonahitnél, 
de igen jellemző, hogy neveléstani tudatlanságunk e fontos bizonyí
téka sem hiányzik : az ezerfelé elágazó nézetek mellett a babonahit 
is fészkét rakja benne. Ez mindenütt megjelenik, a hol tudatlansá
gunkat a tudákosság álarczával könnyelműen takarjuk, s a helyett, 
hogy kétkedve, habozva keresnék az igazságot, a tudás imponáló 
birtokával kérkedünk. Örömmel tekintek körül egyesületünk e nagy
gyűlésén, mert egyesületünk helyesen fogta fel hivatását; szerveze
tével mindenütt az országban, az óvatos paedagógiai tapasztalat s 
gyakorlati munka érzékét keltette s a legszabadabb formában a 
tanári testület erkölcsi s szellemi emelkedésén dolgozik.

(Budapest.) Alexander Bernát.

Tanári segélyszövetkezet. *)
A tanári segélyszövetkezet kérdése, melynek megvitatását 

egyesületünk középponti választmánya mai közgyűlésünk tárgyává 
tette, nem új. Mióta 1880-ban Névy László kartársunk „Egy tanári 
segélyalap létrehozása érdekében“ lelkes szavait intézte hozzánk 
Magyarország tanáraihoz, azóta oly sokan és oly sok oldalról 
szólották hozzá, hogy nekem ma alig lehet egyéb feladatom, mint 
összefoglalni az eddig felmerült véleményeket s azoknak együttes, 
tárgyilagos áttekintése után előterjeszteni a szepesi kör által el
fogadhatónak és czélravezetőnek ítélt javaslatot.

Mindenekelőtt jöjjünk tisztába azzal, van-e szükségünk a 
szövetkezésre és ha van, minő irányban és minő mértékben terjed 
ki a valódi szükség? azután vessünk számot állásunk tekintélyével 
és anyagi erőnkkel; mert szerény nézetem szerint csakis ezen kér
dések tisztázása után szólhatunk positiv javaslatokról.

Névy László tagtársunk a tanáregyesület közlönye 1879/80. 
évfolyam 12. szamában így í r t : „A segélyalap eszméje felmerült 
lelkemben . . . midőn fiatal társaink katonai szolgálatban annak a 
veszedelemnek voltak kitéve, hogy mint a barcz nyomorékai nyug
díjra nem jogosítva, talán számba sem vehető kegypénzen tengessék

*) Olvastatott júl. 5-én. társryaltatott nil. 6-án. L. a közgyűlési tudósítás 
illető pontját 23. és 24. 1.



majdan a szegény életet; felmerült e gondolat nem egyszer, midőn 
a családapa hibája vagy szerencsétlensége miatt nyomorba stilyedt 
védtelen nőről és gyermekekről hallék beszélni; midőn láttam, hogy 
a teljes tanári qualificatiót megszerzett ifjú ember olcsó órákat, 
másoló irnokságot hiába keresett, hogy koldusmódra élve is vár
hassa a jó szerencse első mosolyát; midőn tudtomra esett, hogy az 
eladósodás az uzsora kegyetlen karjainak szorongatása gyakran oly 
viszonyokban kezdődik, melyekben a megszorult embert, ha nem 
ajándékul, legalább kamattalanúl adott kisebb összeg is megment
hetné.“ Nem kisebb lelkesedéssel és nem is kevésbbé híven színezve 
tüntették fel a szövetkezés szükségét Gébé János lőcsei és Potásy 
János nagykállói tagtársaink (Közlöny 1881/82. 17. sz.). Majd 
az egyes körök előadói. És sajnosán kell elismernünk, hogy az 
általuk jelzett bajok, a szükség, sőt olykor a nyomor, nem isme
retlenek köreinkben. 4zt is érezzük mindnyájan, hogy mindezen 
segítenünk kellene. Segítenünk pedig csakis szövetkezés útján lehet.

A szövetkezés irányának megállapításánál legyen szabad pár szót 
szólanom társadalmi helyzetünkről és anyagi viszonyainkról. Ezeket 
azért hozom fel; mert a szövetkezés szükségességét némelyek épen 
azzal igazolták, hogy ha az úgynevezett jobb körök házait meg 
akarjuk magunk előtt nyitni, biztosítsuk magasan az özvegységre 
jutható nőket. Szerény véleményem szerint megfordíthatjuk a tételt 
és azt mondhatjuk, hogy éppen azért van szükségünk a szövetke
zésre, mert a tanár már társadalmi állásánál fogva kell hogy 
állomáshelye legjobb köreinek társaságában forogjon, részt vegyen 
a társadalmi, jótékonysági stb. nemesebb czélú mozgalmakban s 
azokért, ha kell, áldozatot is szükséges hoznia; és így társadalmi 
szempontból szövetkezésre azon feltevés indíthat, hogy á magasabb 
műveltségű osztályhoz tartozó tanár éppen társadalmi állásából ki
folyólag nem takaríthat meg tizetéséből oly tőkét, melylyel netalán 
hátramaradó övéinek a nyomasztó szükségtől mentesített helyzetet 
biztosítson. Az állam rendelkezése és vezetése alatt álló középisko
lákban egy rendes tanár fizetése átlag 1402 firt, egy helyettesé 
723 frt, — a felekezeti intézeteknél 1050 és 520 frt. Ezen számok 
szigorú takarékosságra utalnak. Mai közgazdasági és társadalmi 
viszonyaink közt a takarékos ember nem fényesen ugyan, de tisztes
ségesen megélhet a tanári fizetésből, ha betegségek vagy más szeren
csétlenségek nem érik. Minthogy azonban a pénzügyi egyensúlyt 
könnyen megzavarható csapások ellen egyikünk sem lehet bizto
sítva, mindenesetre szép gondolat csapások által sújtott munkatár
sainknak segítségére sietni és visszaadni nekik a nemes és nehéz 
hivatásuk teljesítéséhez szükséges lelki nyugalmat. De véleményem 
szerint ezt országos szövetkezés útján tennünk nem szükséges. Nem 
szükséges; mert — tapasztalásból mondhatom — egy hivatását át- 
érező tanári testület, mely egyes tagjainak viszonyait legjobban 
ismeri — mindig találhat és talál is rá módot, hogy szerencsétlen
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ségek következtében szorult anyagi helyzetbe jutott társának pilla
natnyi zavarán segítsen és ne engedje azt az uzsora karmai közé 
kerülni. Megköveteli ezt az általános emberiességi érzet, és paran
csolja a collegiális kötelesség. Ezen felül ott van az iskolát fentartó 
hatóság, mely — mint azt az államnál tapasztaljuk, szükség esetében 
kamat nélkül, könnyű törlesztési részletekre nyit a tanárnak 3 havi 
fizetés erejéig terjedő hitelt. — A különben takarékos, rendes életet 
élő tanár tehát alig juthat azon helyzetbe, hogy magán segíteni ne 
tudjon. A könnyelmű adósságcsinálón pedig 30—50 frtnyi segélylyel 
vagy épen kölcsönnel segíteni nem fogunk.

Vonatkozással Névy Lászlónak 1881. febr. 1-én közölt, fen- 
költ lelkű, nemes gondolkozásra valló szavaira tehát csak azt mond
hatom : nem nézhetjük hidegen a vergődést, a kétségbeesés tusáját, 
melyet anyagi zavarokba jutott társaink s különösen ártatlan hozzá- 
jok tartozóik küzdenek, hanem úgy vagyunk a dologgal, mint a 
nyílt tengeren égő hajó kapitánya, ki sajnálja ugyan a veszélyben 
forgó erős férfiakat, de mindenek előtt az önmagukkal tehetetlen, 
gyámoltalan gyermekeket é.s nőket iparkodik megmenteni.

Nézzük meg előbb, nincsenek e nekünk ilyen, első sorban 
megmentendő gyámolatlanaink ? — Az 1885-iki Xl-ik t.-cz. 20. §-a 
szerint a tanár csak 10-ik szolgálati évének betöltése után nyer 
jogot nyugdíjra, ekkor 560 frtra. Az itt jelenlevő kartársaknak 
talán már legnagyobb része túl van a mondott határidőn. De ha 
egy fiatal tanár szemevilágát veszíti hivatása teljesítése közben vagy 
a sorvasztó szellemi munkának vagy valamely balesetnek következ
tében képtelenné lesz a munkára, mielőtt nyugdíjra jogot nyert, 
neje nem özvegy, gyermekei nem árvák és a nő és a gyermekek 
mégis sajnálatra méltóbbak az özvegynél és árváknál; mert egye
dül a jó isten kegyelmére bízva kénytelenek a szerencsétlen férjről 
és apáról is gondoskodni. — Mit mondjunk a nőről, ki férje 5-ik 
szolgálati évének betöltése előtt talán 2--3 gyermekkel marad 
özvegyen és semminemű határozott évdíjra jogos igénynyel nem 
bir? — Ezeknek képzettsége, neveltetése, társadalmi állása mind 
feljogosítják őket arra, hogy ha az élet élveire számot nem 
tarthatnak is, legalább gyermekeik tisztességes neveltetéséről igye
kezzenek gondoskodni. Mit mondjunk a gyermekekről, kik nevel
tetési pótlékra jogot nem tarthatva maradnak apátián - anyátlan 
árvákul? — Azt hiszem, további részletezés nélkül is mindnyájan 
érezzük, hogy ezen szerencsétlenek nyomorán segítenünk kell, — 
nem, nemcsak kell, hanem erkölcsi kötelességünk.

A sorban következnek ezután azon özvegyek, kik anyai el
látásban levő 3 árvával nem bírnak és így az idézett törvény
39. §-a értelmében gyermekeik részére neveltetési járulékra számot 
nem tarthatnak. — A 2 árvával és 3 árvával maradt özvegyek 
évi járuléka közt a különbség ez : A férj 5 évi rendes tanári szol
gálata után kap a nő 2 árvával 440 frtot, 3 árvával 599 frt 98 krt,
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különbség 159 frt 98 kr; a férj 10 évi rendes tanári szolgálata 
után 2 árvával 460 frtot, 3 árvával 689 frt 98 krt, különbség 229 frt 
98 k r ; a férj 15 évi rendes tanári szolgálata után 2 árvával 480 frtot,
3 árvával 720 frtot, különbség 240 frt; a férj 20 évi rendes tanári 
szolgálata után 2 árvával 500 frtot, 3 árvával 749 frt 99 krt, 
különbség 249 frt 99 k r ; a férj 25 évi rendes tanári szolgálata 
után 2 árvával 520 frtot, 3 árvával 759 frt 98 krt, különbség 
239 frt 98 kr.

Mindenesetre hálásan kell elismernünk törvényhozásunk intéz
kedését, mely a múltakhoz képest — mikor a nő maximális nyugdíj- 
igénye 325 frt, egy gyermek neveltetési pótléka pedig 58 frt volt,
— jelentékenyen javított özvegyeink és árváink sorsán, de a két 
gyermekkel maradó özvegyek még így is alig vannak megmentve 
a nyomortól. Figyelmünknek további tárgyát tehát kell hogy ezek 
képezzék.

A nyugdíjtörvény 41. §-a szerint a fiú árvák betöltött 20,, 
a leányok 18 éves korukig kapnak neveltetési pótlékot. Lehetnek 
azonban olyan árváink is, kik a törvényben meghatározott kort 
elérve testi vagy szellemi fogyatkozások miatt keresetre képtelenek,
— vagy mi történjék az apa-anya nélküli, élte virágában lévő l 8 
éves árva leánynyal, ki minden támasz és segély nélkül maradt s 
legjobb akarata mellett sem képes tisztességes önálló keresethez 
jutni ? — Ezeket is a mieinkül, a mi árváinknak keli tekintenünk.

Eddig leginkább az állami középiskolák tanárairól szólottám.
A felekezeti intézetek tanárai épen mostan akarnak tanácskozni 
sorsuk javításán; mert hiszen náluk a nyugdíjviszonyok még kedve
zőtlenebbek. Nekünk, mint országos egyesületnek, a hazai közműve
lődés terén a többivel egyenlő munkát végző felekezeti kartársaink 
helyzete iránt nem lehet a legmelegebben nem érdeklődnünk és ha 
segíteni akarunk, az ő viszonyaikra is ki kell terjesztenünk figyel 
műnket.

Talán elég is volt már a sötét színekből. Látjuk azt, hogy a 
szövetkezés eszméje épen nem fölösleges. Nézzük meg már most 
vájjon módunkban áll-e segítem a bajokon?

Első sorban saját erőnk legyen az irányadó. Egyesületünk 
középponti választmánya a Közlönynyel 1883-ban szétkiildte „a 
magyarországi középiskolai tanárok nyugdíj-szövetkezete“ alap
szabály-tervezetének kivonatát, mely felölelte a rokkantsági díjat, a 
férfi nyugdíj-igényét, a nő részére és az árvák részére biztosítható 
évi járadékot, illetőleg neveltetési pótlékot. A tervezetben közölt 
számítások oly reális alapokon nyugszanak, hogy azokat elfogadva, 
az ottan Ígért eredményeket kétségkívül el lehetne érni. összehason 
lítottam a tervezet díjtételeit számos biztosító társulatéival s azokat 
ezekhez képest igen kedvezőknek találtam. Hogy a nagy elismerést 
érdemlő munkálat nem vezetett czélhoz, velem együtt számosán 
annak tulajdonítják, hogy a tanárvilág általános pénzügyi viszonyai
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közt nem mindenki képes a mégis magas díjtételek fizetését elvál
lalni s így — a mi a nyugdíj-szövetkezet sikeres létesítésének alap- 
feltétele, a szövetkezet nem és válhatott volna országossá.

Az 1880-ban megalakult a tanáregyesületi segélyző-alap, a reá 
fordított nemes buzgalom daczára, nem képes felvirágozni. Ennek 
okát részint a szűk korlátoknak, melyek közt egyedül a tanáregye
sület kebelében, az egyesületi tagsággal kapcsolatban alakult meg, 
tulajdonítjuk, — részint azon körülménynek, hogy évi rendes tag
sági díjai nincsenek és ha 1— 2 frtnyi rendes évi díj fizetése mellett 
az ország összes középiskolai tanárai belépnének is, a bevételt nem 
találnék elégségesnek a szükséglet fedezésére. Ezen véleménynek 
adtak kifejezést 1881-ben Gébé János és Potásy János tagtársaink, 
mikor évi 10 frtnyi tagsági díjat hoztak javaslatba.

Tekintettel az azóta alkotott nyugdíjtörvény kedvezőbb intéz
kedéseire, melyek a szükség mértékét jóval alább szállították, — 
továbbá arra, hogy sokan biztósító társulatokkal állunk szerződési 
viszonyban, a felekezeti intézetek tanárai pedig legnagyobbrészt 
tagjai saját nyugdíjintézetüknek s igy már jelentékeny terhet vise
lünk mieink jövőjének biztosításáért: véleményem az, hogy súlyo
sabb megterheltetés nélkül ugyan, de mégis jelentékeny lépést kell 
tennünk és ezt elérhetjük, ha havonJcint 1 frtra, az az évi 12 frtra 
teszszük a díjat.

Ebből évi 10 frtot vegyünk a fent jelzett segélyezendők javára. 
Magyarország középiskoláiban 1885/6-ban a rendes tárgyakat taní
totta 2717 tanár, ezek közt világi volt 1610, egyházi 1107, de ha 
a protest, felekezeti intézetek egyházi embereit mint családosokat 
számításba veszszük, a nős tanárok száma meghaladja a 2000  et. 
Számításunknál segélyezendőkiil legelső sorban az árvákat vettük. 
Ha 1000 tag szövetkezik évi 10 frtnyi tagsági díjjal és ha az eddigi 
tapasztalatok után az évi elhalálozást 2 %-kai veszszük fel és minden 
elhalt tanár után igényjogosultsággal bíró 2— 2 árvát számítunk 
átlag és minden árva segélyezési idejét átlag 12 évre teszsziik: 
a megalakulás második évében •— az első és második évben 
elhaló 40 tag után hátramaradó 80 árva részére egyenkint lehet 
adni 15—15 frt évi járadékot, a 6-ik évben az 5 éven fizető tagok 
árváinak egyenkint évi 17 5 frtot, a 11-ik évben a 10 éven fizetők 
árváinak 20—20 frtot. A 14-ik évtől kezdve 1000 tag után állan
dóan 520 segélyezendő árva van számításba véve Azt hiszem, hogy 
ez olyan nagy szám, melyet elérni nem fogunk, de ha így alakul
nának is a körülmények, a szövetkezet nemcsak megfelelhet az 
említett minimális kötelezettségnek, hanem a 14-ik év végén levő 
107,281 frtnyi tőkéjének kamataiból a 15-ik évre minden egyes 
árva évi díját 6—7 írttal lehet emelni tekintet nélkül arra, mennyi 
időn át fizette valaki a tagsági díjat. A 28-ik évtől kezdve 520 
árva mindenike részére minimális évi járulékul lehet biztosítani
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28 frtot. Biztosítja ezt az 1000 tagnak évi 10 frtnyi befizetéséből 
összegyűjtött 120,795 frtnyi tőke.

Csekélynek látszbatik az egy árvára eső részlet, de ha egy 
családra 2 árvát veszünk, 10 frt befizetésre 30 frt évi jutalék mint 
minimum esketik. Ha pedig meggondoljuk, hogy ily csekély befizetés 
mellett 10 év alatt 32.425, —- 15 év alatt 77,545, — 20 év alatt 
142,135 írttal enyhítettünk a saját árváink sorsán és a jövő bizto
sítására jelentékeny vagyont szereztünk a középiskolai tanárok 
összességének, senki sem fogja mondhatni, hogy áldozatkészségünk 
hiába való volt.

Az évi 12 frtnyi befizetésből tagonkiut fenmaradó 2—-2 írtnak 
rendeltetéséről röviden csak annyit említek, hogy abból minden 
egyes tag elhalása esetén azonnal kifizetendő lenne az özvegynek 
vagy az árváknak az első szükségletek fedezésére 100 frt. Ez 
8 V4 évi teljes befizetésnek felel meg és szövetkezésünk előnyét 
nagyban emeli.

Az eddig előadottakat elérhetjük saját erőnkkel.
Nézzünk egy pár nem tőlünk függő, de remélem, hogy nem 

megnyithatatlan mellékforrás után.
Az 1885/86-iki ministeri jelentés szerint Magyarország összes 

középiskoláiban 41,508 tanuló után a tandíj volt 667,509 frt. Ebből 
az állam közvetetlcn rendelkezése alatt álló középiskolákra esett 
225,540 frt. Ezen tanintézetekben a tandíjszedő tanár kap most 
3%-ot, az igazgató 1-et. Minthogy az állam vezetése alatt álló tan
intézetek tanárai legnagyobbrészt egyháziak, a felekezeti közép
iskolákban pedig a tandíj °j0 nincs meg, ezeket egyelőre számításon 
kívül hagyom. Az állam rendelkezése alatt álló középiskolákban 
tanított összesen 577 tanár. Ha az 1000 tagból álló szövetkezetre 
ezek közül 500-at veszünk fel és 'a  mágas tanügyi kormány kegyes 
lenne úgy intézkedni, hogy a tanári testületek ingyen kezeljék a tan
díjat és a közös munkáért járó %-ok közös érdekünk előmozdítására 
szövetségünk javára essenek, — akkor az 500 tagnak az előbb 
említett arány szerint számított árvái mindenike részére az alakulás 
első évétől kezdve lehetne adni a 9000 írttal felvett kezelési díjból 
évenkint 27 frtot. A mi a tagsági díjakból számított 15 írttal már 
évi 42 írtra mint minimumra megy egy árvánál, vagy egy családnál 
átlag 84 írtra. — A tartalékból alakított tőke 13 év alatt 98,414 frt, 
segélyre pedig kiadatott 47,345 frt.

Ezen pontnál megjegyzem, hogy a nem állami rendelkezés 
alatt álló tanintézetek főhatóságainak lehetőleg gondoskoduiok kellene 
arról, hogy tanáraik hasonló mértékben nyerhessenek előnyöket.

Második forrás lenne az erdélyi ev. ref. iskoláknál és más 
felekezeti tanintézeteknél is alkalmazásban levő azon szokás hogy 
a behatáskor minden tanuló fizet az özvegy-árva alapba 20 krt. 
Ezen csekély összeg nem terheli meg a szülőket és ha csak az 
állam rendelkezése alatt álló középiskolákat veszsztik számításba,
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évenkint mintegy 2200 irtot hozna be a szövetkezet javára, miből 
minden egyes árva évi járuléka 10 írttal lenne emelhető és 10 év 
alatt 15,000 frtnyi tőke alakítható.

Ezen rendesekül számított bevételeken kívül biztosan remél- 
hetnők legmagasabb helyről egy-egy jótékonyczélú sorsjáték jöve
delmének részben való legkegyelmesebb engedélyezését. Felolvasások, 
jótékonyczélú előadások, esetleg emberbaráti hagyományok és ado
mányok növelhetnék szövetkezetünk vagyonát.

Foglaljuk össze röviden az eddig mondottakat: 1000 tagból 
alakított szövetkezetnél évi 12 frtnyi befizetés, a tandíjszedésért 
járó % -ok és a beiratás alkalmával minden tanulótól szedendő 
20 krokból számított rendes bevételekből az állam rendelkezésé 
alatt álló tanintézetek tanárainak árvái részére — mindenikre átlag 
12 évre számítva a járadékot — egyenkint' lehet minimális <évi 
díjul adni 52 irtot. Ha a' felekezeti és más középiskolák főhatóságai 
hasonló arányban járulnak a szövetkezethez, tanáraik árvái ugyan
annyira tarthatnak jogos igén/t.

A nyugdíjra jogosúltsággal még nem bíró rokkant tanárok, 
és a nyugdíjra jogosultságot még nem nyert tanári özvegyek részére, 
tekintve ezen esetek ritkaságát — azt hiszem bátran ígérhetünk 
120—150 frt évi járadékot és kiskorú gyermekeiket is a többi 
árvákkal egyenlő ellátásban részesíthetjük. Biztosít erről azon körül
mény, hogy a szövetkezés 13-ik évében, mikor 1000 tag után állan
dóan 520 árva részére kiadjuk a fent említett minimális évi díjat, 
a IQ, frtos befizetésekből és a kamatból 2543 frt pénztári marad
vány van kitüntetve. A tandíj %-okból állandóan 260 árvát számítva 
segélyezésre, a 13-ik év végén a pénztári maradvány 2998 frt. A 
20 krokból szintén 260 árvát számítva segélyezésre, a 13-ik év 
pénztári maradványa 337 frt. Ezek szerint, ha csak a feltüntetett 
minimumot adnók az árváknak, a 13-ik év végén a tőke 5918 írttal, 
a következő években pedig mindig többel emelkednék. -— Az akkor 
már különben 1s 217.191 frtnyi tőkének ily rohamos emelkedése 
nem épen szükséges és a tőke szaporítását az elkerülhetetlen kiadás 
mértéke szerint lehet szabályozni. Ugyanez áll azon esetre, ha a 
halálozás mértéke egyik-másik évben nagyobb lenne a felvett -száza
léknál, vagy ha a törvényesen megállapított segélyezési koron túl 
segélyre szorúló árváink lennének.

A tagsági díjból fenmaradó 2—2 írtból, minden elhaló tanár 
jogutódai azonnal kapnának 100 frtot. •

Az előadott módon, azt hiszem, eléggé alaposan segítenénk 
azokon, kik segélyre legelső sorban szóróinak.

Tekintélyes tőkéknek birtokában bátran nézhetnénk távolabbi 
czélok után. Ilyen lenne a szóróit anyagi helyzetbe jutott tagtár
saknak — természetesen a yisszafizetést kellőleg biztosító alapon 
— nyújtandó olcsó kölcsön. A Gébé János által 1881-ben a többi 
közt felvetett eszme: „egy.középponti tanári árvaház létesítése, mely-
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ben az árvák* ingyenes ellátást, a fővárosi tanintézetekben pedig 
megfelelő kiképeztetést nyernének, a nem árva tanárgyermekek 
kedvezményes ár mellett vétetnének fel,“ — szintén nem tartoznék 
a kivihetetlen dolgok közé. Tíz év múlva közel 180,000 frt tőkével 
már lehetne róla komolyan beszélni és a vidéki tanárok, kik szorongó 
szívvel küldik fiaikat egyetemre a főváros veszélyes légkörébe; 
mindenesetre áldva emlegetnék az eszme megtestesítőit.

Indítványunkat ezek után a következőkben terjesztem elő:
I. Mondja ki a közgyűlés határozatképen, hogy a szövetkezést 

a tanári állás anyagi érdekeinek és valamint utódaink sorsáról való 
megnyugvásunk, úgy társadalmi állásunk emelése érdekében szük
ségesnek tartja és a szövetkezetnek mennél előbb létesítését egyesü
letünk egyik legfőbb feladatának tekinti.

II. Bízza meg a közgyűlés egyesületünk középponti választmá
nyát a következőkkel:

S) Minthogy a szövetkezetbe belépést kötelezővé tenni nem lehet, 
intézzen a választmány kérdést külön külön az ország mindenik 
tanári testületéhez, hogy azok lehetőleg rövid idő alatt, talán f. évi 
okt. hó közepéig nyilatkozzanak a fölött, vájjon elfogadhatónak 
találják-e az itt közölt tervezetet, és ha igen, ezen az alapon kik 
készek belépni a szövetkezetbe ?

B) Az országos középiskolai tanáregyesület nevében kérje fel 
a választmány a nagym. közoktatásügyi ministeriumot, miszerint 
tekintettel arra, hogy a közmunka- és közlekedésügyi minis
terium a m. kir. államvasutak hivatalnokai és szolgái nyugdíjinté
zetének évenkint annyi segélyt ad, mennyi az összes tagok befize
tésének összege, — a magyar postaszemélyzet segélyző és nyugdíj 
egyesületét szintén az évi költségvetésbe felvett tekintélyes összeggel 
segélyezi: méltóztassék kegyesen találni oly módozatot, mely mellett 
az állam rendelkezése alatt álló középiskolákban a tandíj szedésének 
a tanári testületekre vagy az adóhivatalokra bízása által szövetke
zetünk javára essenek az eddigi tandíjszedési százalékok. (Ez a tan
ügyi költségvetést nem terhelő erkölcsi támogatás lenne. A tanári 
testületek pedig saját gyermekeik jólétének érdekében áldozhatnának 
egy-egy kevés munkát.) — Ha azonban ennek keresztülvitele nem 
lenne lehetséges, méltóztassék szövetkezetünket állandó országos 
segélylyel kegyesen támogatni. — Mindkét mód alkalmas lesz arra 
hogy lehetőleg az összes családos középiskolai tanárok belevonassanak 
a szövetkezet érdekkörébe.

Minthogy a felekezeti középiskolákban a taudíjszedési 4% 
nem ésik a tandíjat kezelők javára, keresse meg a nagymélt. közokt. 
ministerium az iskolákat fentartó főhatóságokat az iránt, hogy ezek, 
tanáraik árvái és özvegyeinek biztosítása czéljából találjanak alkal
mas módot a szövetkezethez az állam rendelkezése alatt álló tan
intézetek tandíjszedési járuléka arányában járulni. Az állami állandó 
segély megadása esetében ez természetesen elesik.
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Kéressék fel továbbá a nagym. közokt. ministeVium, hogy az 
állam rendelkezése és vezetése alatt álló tanintézetekbe beiratkozó 
minden tanulótól a „járulékok“ czímén az eddiginél 20 krral maga
sabb dij szedését engedélyezni kegyeskedjék s ezen 20 krok a 
szövetkezet javára essenek. A felekezeti középiskolákat föntartó 
főhatóságokat hasonló rendszabály életbe léptetése iránt keresse meg 
a magas tanügyi kormány.

C) A középponti választmány, mihelyt a fent jelzett kéré
seinkre — a mint reméljük — kedvező elintézést nyert a nagym. 
közokt. ministeriumtól, gondoskodjék „A tanári árvákat, özvegyeket 
'és nyugdíjra igény nyel nem biró rokkant tanárokat segélyező szövet - 
kezetu alapszabályainak kidolgozásáról, lehetőleg a következő alap
elvek szerint:

1. Minden belépő tag egyenlő kötelezettségek mellett feltétle
nül egyenlő jogosultsággal bir.

2. A szövetkezetnek főczéljai: AJ állandó évi járadékot nyúj
tani aj a tagok árváinak kivétel nélküT bizonyos meghatározott 
életkorig, — ezen túl pedig a testi vagy szellemi fogyatkozások 
miatt keresetre képteleneknek tekintet nélkül életkorukra; — b) a 
nyugdíjra nem jogosított özvegyeknek és rokkant tanároknak, — 
kiknek évi járadéka legalább a 3 árvára számított részletek össze
gével egyenlő s ezen felül kiskorú gyermekeik az árvákkal egyenlő 
beszámítás alá esnek. — B) Minden tagnak elhalálozása esetében 
a hátramaradt özvegy vagy árvák azonnal — egyszer s minden
korra — 100 frtnyi segélyt kapnak.

3. Minden belépő tag kötelezi magát havonkint 1 irtot be
fizetni. A tagdíjak a tanárokat űzető pénztár által vonassanak le és 
számoltassanak el, mint az a póstaszemélyzet nyugdíjszövetkezeténél 
is történik. A ki a szövetkezetből kilép, a befizetett összegre és a 
járadékokra igényt nem tarthat.

Tisztelt közgyűlés! Ékes szavak helyett a számoknak egyszerű, 
de legmegbízhatóbb logikájával igyekeztem az elérhető eredménye 
két kimutatni a mellékelt 3 db. táblán. Igaz, hogy azok csak azon 
esetre bírnak teljes érvényuyel, ha minden előfeltétel úgy alakúi, 
a mint az fel van véve. Hogy vérmes reményeket nem tápláltam, 
mutatja az állandó segélyezésre felvettek nagy száma. A tőkéket 
mindig 4% -kai kamatoztatva számítottam, a remélhető nagyobb 
bevétel a kezelés költségeire fordítható. — A szövetkezet tagjainak 
állandó száma 1000 re van felvéve; ha a jelzett módozatok alapján 
megalakulhatunk, alig hiszem, hogy a jövőben lesz fiatal tanár, a ki 
nem fog sietni a nagy előnyöket nyújtó szövetkezetbe beléphi.

Midőn végül itten köszönetét mondok Gébé, Theisz és Hadik 
lőcsei tanártársaimnak az előadott tervezet kidolgozásában való buzgó 
részvételükért, a szepesi tanári kör összes tagjai nevében bátorko
dom a tervezetet a tisztelt közgyűlésnek elfogadásra ajánlani.

(Lőcse.) Dr. JJemkó Kálmán.
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I. táblázat.

1 Ä félév végén A
segélyezettek

N PénztáriСО Bevétel a tag- jára
déka

T ö к e
0>
>'<v

i §

dijakból és a 
kamatokból

Kiadás száma
maradvány

< írt kr. írt írt Irt. 1 kr. írt kr.

1 5000 _ _ _ _ 5000 _ 5,000 _
2 5100 — — — . -  . 5100 — 10,100 —
3 5202 — 450 60 7-50 4752 — 14,852 —

4 5297 - 4 600 80 )) 4697 4 19.549 4

5 5390 98 750 100 и 4640 98 24,190 2

6 5483 80 900 120 4583 80 28,773 82

7 5575 47 6 1 0 5 0 * 140 „ 4525 47-6 33,299 29-6

8 5665 98-5 1200 160 4465 98-5 37,765 28

9 5755 30-5 1350 180 п 4405 30-5 42,170 58-5

10 5843 41 1500 200 » 4343 41 46,513 99-5

П 5930 2 7 .9 1675 200 к 
20 к 7-50

8*75 4255 27-9 50,769 27

12 6015 3 8 .5 1850 200 к 
40 á

7- 50
8- 754165 38-5 54,934 6 5 '5

13 6098 • 69 2025 200 á 
60 ä

7*50
8*75 4073 69 59,008 34-5

14 6180 1 6 .6 2200 200 á 
80 к

7-50
8*75 3980 16-6 62,988 51

15 6259 77 2375 200 к 
100 к

7*50
8*75 3884 77 66,873 28

16 6337 46-5 2550 200 á 
120 к

7-50
8*75 3787 4 6 .5 70,660 74 5

17 6413 21 2725 200 я 
140 к

7-50
8*75 3688 21 74,348 95-5

18 6486 97-9 2900 200 к 
160 á

7- 50
8- 753586 97-9 77,935 93

19 6558 71-8 3075 200 ä 
180 к 7-50

8*75 3483 71-8 81,419 64-8

20 6628 39 3250 200 к 
200 я

7- 50
8- 753378 39 84,798 3 -8

200 я 7-50
21 66Ö5 96 3450 200 я 8*75 3245 96 88,043 99-8

20 я 10-—
* 200

22 6760 87-9 3650 200 „ 3110 87-9 91,154 87-7
40

200
23 6823 9 '7 3850 200 „ 2973 9-7 94,127 9760

200
24 6882 5 5 '9 4050 200 „ 2832 55-9 96,960 52-9

80

200
25 6939 21 4250 200 „ 2689 21 99,649 73-9

100
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e?
1 e A félév végén A

seg é ly eze ttek
•

m
I N 

"! м! «í > •aj 
•ÖJ

Bevétel a tag
díjakból és a 
kamatokból

Kiadás száma
jára
déka

Pénztári
maradvány T ő к e

< fit kr. frt frt frt kr. frt kr.

“26 6992 99 4450
200
200
120

7*50
8-75

io-—
2542 99 102,192 72-9

27 7043 85 4500
180
200
140 - 2543 85 104,736 57-9

28 7094 73 4550
160
200
160 « 2544 73 107,281 30-9

! 29 7145 62-6
4600 +1560 =  

6160
140 к
200 к 
180 >

7-50+3 
8*75+ 3 

10*—+  3
985 6 2 6 108,266 93-5

30 7165 33-8 6210
120
200
200 - 955 33-8 109,222 27

31 7184 4 4 5 6260
100
200
220 ” 924 4 4 5 110,146 71-5

32 7202 93 6310
80

200
240 ” 892 93 111,039 64-5

33 7220 79 6360
60

200
260 " 860 79 111,900 4 3 -5

34 7238 0 -8 6410
40

200
280 » 828 0 -8 112,728 44

35 7254 56-8 6460
20

200
300 ■ 794 56-8 113,523 0 -8

36 •  7270 46 6510 200 ä  
320 ä

8-75+3 
10-----[-3 760 46 114,283 46-8

37 728Ö 6 6 9 6535 180
340 „ 750 66-9 115,034 13-7

38 7300 68 6560 160
360 n 740 68 115,774 81-7

39 7315 4 9 6 6585 140
380 *» 730 4 9 .6 116,505 31

40 7330 10-6 6610 120
400 « 720 10-6 117,225 41-6

41 7344 50-8 6635 100
420 1» 709 50-8 117,934 92

42 7358 6 9 '8 6660 80
440 • 698 69-8 118,633 61-8

43 7372 67 6685 60
460 w 687 67 119,321 28-8

44 7386 42-5 6710 40
480 676

•
42-5 119,997 71

45 7399 95 6735 20
500 г 664 95 120,662 66

46 7413 25 7280 520 á 14 133 25 120,795 91

47 7415 9 1 .8 Г) V' n 135 91-8 120,931 82-8
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A

 f
él

év
ek

 s
zá

m
a A félév végén A

seg é ly eze ttek
Pénztári

maradvány
T ő к eBevétel a tag

díjakból és a 
kamatokból

Kiadás száma
jára
déka

frt kr. frt frt frt kr. frt kr.
48 . 7418 63-6 7280 520 á 14 „138 63-6 121,070 46
49 7421 40-9 „ я 141 40-9 121,211 86-9
50 7424 23-7 „ я „ 144 23-7 121,356 10-6
51 7427 12 я n r 147 12 121,503 22-6
52 7430 6 я „ „ 150 6 121,653 28-6
53 7433 6-5 я T „ 153 6 5 121,806 35
54 7436 12-7 >1 *  я „ 156 12-7. 121,962 47-7
55 7439 24-9 я ■» я 159 24-9 122,121 72-6
56 7442- 43 я я n 162 43 122,284 15-6
57 7445 68 „ „ 165 68 122,449 83-6
58 7448 99-6 „ „ 168 996 . 122,618 83
59 7452. 37-6 я я я- 172 37-6 122,791 20-6
60 7455 82 Я n ,» 175 82 122,967 2 • б|

A tagok száma 1000. — Az évenkinti elhalálozás 2%. Minden elhalt tanár 
után átlag 2 segélyezendő árva. Évi díj 10 írt. Minden árvára átlag 12 évre 
számított évi járadék. Kamat 4% félévi kamatozással.

II, táblázat. *

A
 f

él
év

ek
 s

zá
m

a A félév végén A segélyezendő 
á rv ák

Pénztári
maradvány T ő k eBevétel a */2 évi 

tagdíjakból és 
kamatokból

Kiadás száma

. eő

M s
f e j j

•n
frt kr. frt frt frt kr. frt ( kr.

i 4590 _ 135 10 13-5 4465 4465 _
2 - 4679 30 270- 20 '5 4409 30 8874 30
3 4767 48 405 30 4362 48 13236 .78
4 4854 72 540 40 „ 4314 72 17651 50
5 4943 2 675 50 n 4268 2 21-919 52
•6 5028 38 810 60 4218 38 26137 90
7 5112 74 945 70 , 4167 74 30305 64
8 5196 10 1080 80 J7 4116 10 34421 74
9 5278 42 1215 90 4063 42 38484 16

10 5359 68 ,1350 100 4009 68 42493 84
11 5439 86 1485 110 V) 3954 86 46447 70
12 5518 94 1620 120 3898 94 50346 64
13 5596 92 1755 130 n 3841 92 ' 54188 56
14 5673 76 ' 1890 140 Я 3783 76 57972 32
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A 
fé

lé
ve

k 
sz

ám
a A felév végén A segélyezendő 

á rv ák
Pénztári

maradvány T ő к eBevétel a */* évi 
tagdijakból és 
kamatokból

Kiadás száma

M —1 5
l - lfft 7Zb£~~ S-0> vaj 

•—1
frtfrt kr. frt frt kr. frt kr. 1

15 5749 44 2025 150 13 5 3724 44 61696 .76
16 5823 92 2160 160. 3663 -92 65360 68
17 5897 20 2295 170 3602 20 68962 88
18 5969 24 2430 180 П 3539 24 72502 12
19 6040 4 2565 190 „ 3474 4 75976 16
20 6109 52 27Ю0 200 ,, 3409 52 79385 68
21 6177 70 2835 210 3342 70 82748 38
22 6244 96 2970 220 .. 3274 96 86023 34 !
23 6310 46 3105 230 3205 46 89228 86 1
24 6374 56 3240 240 3134 56 92363 42 1
25 í 6426 26 3375 250 V) 3051 26 95414 68 í
26 6498 28 3500 260 n 2998 28 98414 96 ;

E d d ig  seg é ly  g y a n án t
kifizetve........  4734:0

A tagok száma 500. — Tandíjrészlet az állam rendelkezés alatt álló 
középiskolákból évenkint bevehető 9000 írt. — Kamatoztatás 2% féléverikint.

III. táblázat.

cőg
N

■ M <D > “CJ
N
<3

Az év végén A segélyezendő 
árvák

Pénztári
maradvány

T ő k eBevétel a be
hatási 20 krok- 
ból és kamatból

Kiadás száma eg
yn

ek
 

3' 
év

i 
já

ra
dé

ka

frt kr. frt frt kr. frt kr.
1 2288 — 200 20 10 2088 — 2088 —
2 2371 52 400 40 „ 1971 52 • 4059 52
3 2450 36 600 60 1850 36 5909 88
4 2527 36 800 80 1727 36 7637 24
5 2593 48 1000 100 1593 48 9230 72
6 2657 20 1200 120 Í457 20 10П87 92
7 2715 48 14C0 140 TI 1315 48 12002 40
8 2768 8 1600 160 * 1168 8 13170 48
9 2814 80 1800 180 1014 80 14185 28

10 2855 40 2000 200 855 40 15040 68
111 2889 60 2200 220 „ 689 60 15730 28
12 2917 20 2400 240 » 517 20 16247 48
13 2937 88 2600 260 r 337 88 16585 36
14 2951 40 n n n 351 - 40

A tagok száma 500. — Bevétel az állam rendelkezése alatt álló közép
iskolák tanulóitól á 20 kr szedhető díjból a tanév elején bevehető 2200 írt. — 
4%-os kamatai mindig csak a következő év január 1-től decz. 31-ig számítva.
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A nyelvi és irodalmi oktatásról.*)
Mélyen tisztelt közgyűlés!

A nemzeti nyelven és irodalmon, mint gymnasiumi tanításunk 
középpontján kívül, azt hiszem, épen e tanítás kiegészítésére szolgáló 
classikus nyelvi és irodalmi oktatás a legfontosabb. Mindamellett 
mindeddig a legnagyobb ingadozást tapasztaljuk a görög és latin 
nyelv tanításának módszerében. Tudva-levőleg főkép két irány vetél
kedik egymással tanításunkban és tankönyveinkben : az alaktani meg 
a mondattani menet iránya. E tekintetben pedig annyival szüksé
gesebb a végleges megállapodás, mert addig a modern nyelvek 
tanítása sem haladhat biztos alapelvek szerint. E két irány felől 
fogom elmondani az eddigi praxis alapján constatálbató tanulságokat.

Hogy módszeresen taníthassunk, mindenek előtt a czélt kell 
világosan ismernünk A latin és görög nyelvet azért tanítjuk, hogy 
a növendékeket önálló irodalmi belátásra, nemes irodalmi ízlésre s 
az irodalomban kifejezett általános emberi érdekek részvevő felfogására 
segítsük. Hogy e czélra egy irodalom sem válik be annyira, mint 
a görög és latin, azt elismeri mindenki, a ki tudja, hogy egy modern 
irodalom sem érthető meg teljesen azon forrás ismerete nélkül, 
melyből azok jó részt eredtek és fejlődésük folyamán is táplálkoztak. 
Eposrólnem ali-öthatunk kellő fogalmat Homeros és Vergilius ismerete 
nélkül; lyráról nem beszélhetünk alaposan, ha Pindarosról, Horatiusról 
és az elégia-írókról hallgatunk; a dráma lényegét nem ismerhetjük 
meg, ha a görög tragikai triászt figyelembe nem veszsztik. Tehát nem 
maga a nyelv az első sorban, a miért a latin és görög nyelvet 
tanuljuk; mert bár mily jelentőd is különben a latin és görög grammatika 
rendszere, az a képzés, a melyet adnak, annyira a mennyire 
modern nyelvvel is pótolható; hanem irodalmuk az, a melylyel 
paedagogíai becs tekintetében egy modern irodalom sem vetekedhetik.

Hogy az Utasítások is az önálló irodalmi belátást tekintik 
czélnak, kitűnik e nyilatkozatból: „A nyelvtanításnál méltó feladata 
középiskoláinkban az, hogy a fejlődő lélek közvetetleniil érintkezzék 
azzal a szellemi élettel, mely a jelenkor érzés- és gondolatvilágának 
alapját teszi, elsajátítva az értelem és érzelem ama klasszikus formáit, 
melyek megőrzésében művelődésünk szükséges folytonosságának 
biztosítékait látjuk. . . Minden idegen nyelv tárgyalásának az a 
tulajdonképeni érdeme, hogy egy idegen, nagy kulturális becsesei 
biró népszellem képviselőit állítja az ifjúság lelke elé, azök kellő 
méltatását, megbecsülését eszközli, és az által az emberiség közös 
általános érdekei iránt az érdeket fejleszti.“ (18. 1.)

Hogy érhetjük el ezt a czélt? erre ismét hadd feleltessem 
az Utasításokat, melyeket nálunk nem felesleges mentői gyakrabban 
idézni. „A tervezet a nyelvtanításban mentül előbb mellőzni akarja

*)' Olvastatott júl. 6-án. L. a közgyűlési tudósítás illető pontját 30. 1
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az oly segédkönyveket, melyek összefüggés nélküli mondat és 
gondolattöredéket tartalmaznak és pusztán a nyelvalakok begyakor
lására szorítkoznak ; helyökbe a gyermeki értelemhez mért tartalmas, 
összefüggő és, nevelő hatását tekintve, becses olvasmányt kiván. 
Még inkább elvárja, hogy maguknak a kiszemelt irodalmi művek
nek olvasásában a tanítás módja minél inkább a tartalom felfogása 
irányát kövesse és annak látszatát is kerülje, mintha a classikus 
olvasmány merőben a grammatika s a nyelvi jártasság érdekeinek 
kívánna szolgálni.“ (18. 1.) Végre: „a latin tanítása nem építhetvén 
még egyébre, mint az anyanyelv mondatelemzéséből felismerhető, 
legáltalánosabb nyelvtani tényekre, legczélszerübben magukból a 
nyelvi adatokból, melyeket az olvasmány anyaga nyújt, építheti fel 
lassanként a grammatika rendszerét“ (19. 1.). Azt hiszem, ezek az 
idézetek világosan szólnak, csak meg kell őket hallani.

Azok a tanárok azonban, a kik nem akarnak szakitani az ő 
megszokott módszerükkel vagyis módszertelenségükkel, azt mondják 
erre, hogy ez mind szép, csakhogy az összefüggő olvasmány tartal
mára is. nyelvi alakjaira is egyszerre ügyelni nem lehet, azért leg
alább addig, míg a kezdő gymnasista a latin nyelv alakjaiban 
jártasságot nem szerez magának, czélszerűbbek az összefüggéstelen 
apró mondatok, annyival inkább, mert azokat egészen a grammatika 
menetéhez lehet idomítani s így mindjárt a részletekben teljes rend
szerre vezetik a tanulót. Ezek nem gondolnak a lélektan legelemibb 
törvényeivel, nem gondolják meg, hogy ha tartalomra való Ugyelés 
nélkül érdektelen anyagon akarják begyakorolni a nyelvi formákat 
s közvetíteni a kellő tapasztalattal elő nem készített elvont szabályokat, 
akkor nem elmét művelnek, hanem lelket és kedvet ölnek. Mert 
ne hivatkozzék arra senki, hogy ő is taníthat úgy, a hogy őt taní
tották. Ki tudja, hogy, ha őt helyesebben tanították volna, nem 
előbb vplnae most szakértelem éh paedagogiai bélátás dolgában? 
Ha pedig módszertelen tanítás után is mindkét tekintetben megállja 
a helyét, akkor bizonyosan valamely szerencsés körülmény hatásának 
köszönheti fejlődésének helyesebb irányát.

A tanítás első feltétele mindenesetre az, hogy a tanulók előtt 
is kitűzzük — elóttök érthető módon — a czélt, melyre törekedniük 
kell, hogy e czél iránt valódi érdeklődést keltsünk bennök s eléré
sében minden lépést tudatossá tegyünk előttük. Igazi érdeklődés 
nélkül nincs szellemi foglalkozás, nincs előhaladás, nincs meg a 
munka öröme, sikere.

Mi lesz tehát pl. a latin nyelvi tanítás kezdő fokán a tanulók 
előtt is érthető legközelebbi czél V Az talán, hogy: „Nos, fiuk! a 
latin nyelvet fogjátok tanulni, melyet minden művelt embernek 
tudnia kell s ha majd ti is tudtok latinul, akkor majd egy pár 
esztendő múlva olvashatjátok azokat a hires római Írókat, költőket“ ? 
S kivánhatjuk-e, hogy a tanulónak csak egy-két évig is türelme és 
kedve lesz tartalmatlan vagy érthetetlen mondatok lélekölő fordí
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tásával és gépies paradigmák, elvent szabályok szolgai betanulásával 
foglalkozni vagyis jó kedvvel és friss szellemi erővel végezni a 
legszárazabb stúdiumot. Ha a tanulás maga nem öröm, hanem 
kényszer, nem szellemi gyarapodás, hanem lelki sanyargatás, nem 
önmunkásság, hanem idomítás, akkor ne beszéljünk nevelésről és 
erkölcs- vagy akaratfejlesztésről, egyáltalában ne paedagogiáról. 
Tartalmat, érthető konkrét valóságot, a figyelmet állandóan 
lebilincselő szép anyagot kell adni a gyermeki léleknek, ha 
azt akarjuk, hogy igazi érdeklődés ébredjen benne s éber maradjon 
folytonosan. Nem helyesebb-e így kitűzni a czélt: „Meg fogunk 
ismerkedni a világbiró római nép történetével a saját nyelvén, mely 
máig is a tudomány nyelve s apáinknak is második anyanyelve 
volt “? S kezdjük olvasni latinul a római nép történetét s ne rideg 
elvont nyelvtani szabályokkal tömjük meg fogékony gyermeki 
elméjét, hanem ismertessük meg magával a nyelvvel, a nyelvi 
tényekkel és elméjét nem parlagon hagyva, hanem . öntudatosan 
foglalkoztatva vele építsük fel lassan-lassan a nyelvtan rendszerét. 
Tehát ne ezzel kezdjük az elemi latin tanítást, hanem ezzel fejezzük 
be. Rendszerezni csak akkor lehet, ha elégséges tapasztalatot szereztek 
a tanulók. Egyébiránt a rendszerezés folytonos munka; a tanulókra 
nézve’ két egyforma alak összehasonlítása és megbeszélése már a 
rendszerezés első foka. Máskülönben olyan lesz a nyelvtanítás, mint 
a növénytan tanítása volna végleges rendszerben növények meg
figyelése nélkül, legfeljebb csinált virágok ( =  paradigmák) bemu
tatásával. Adjuk az idegen nyelv szavait ne összefüggéstelen 
egyvelegben, melyben észben sem lehet őket tartani, hanem mind
járt oly tartalommal, melyet a növendék megérthet, mely képzeletének 
kellő táplálékot nyújt, szivéhez szól, tudásvágyát kielégíti és érdekli: 
akkor a felébresztett lelki munkásság legbiztosabb segítségünk lesz 
czélunk elérésében. E ."hélkül minden töredékes és hézagos. Mert 
ne pengessük únos untig azt a hires formális képzés phrasisát; 
minden beszédrésznek és formának csak az összefüggés, az érdekes 
tartalom ad jelentőséget és becset; grammatikai formákat önmaguk
ért tanítani képtelenség, előre begépelyezni, hogy majd az össze
függő beszédet megértsék, megbirhatatlan teher és lelki nyiig. Sohasem 
szabad oly munkát róni a gyermekre, melyből csak majd később 
terem számára megértés és kedv, ha azt nem akarjuk,- hogy épen 
a grammatikai tanítás, az értelem legközetlenebb fejlesztője, váljék 
az érteiéin és gondolkodás megölő betűjévé.

Ennek belátásánál kezdődik a paedagogia. S mégis mit látunk 
általában elterjedve? Azt a módszertelenséget, hogy szókat és szó
formákat, egyveleg mondatokat és általános grammatikai szabályokat 
tanítanak, fő dolog a recitálás, a leczkeföladás és leczkekikérdezés, 
sőt később is, mikor már classikus szöveget adnak a tanulók kezébe, 
akkor is az olvasmányra való vonatkozás nélkül vezetik a gram
matikai tanítást, vagy ha összekötik vele, akkor sem ügyelnek



egyébre, mint a szóalakokra ; a classikus mű egészével, gondolati 
összefüggésével édes-keveset törődnek. Többet mondok: olyan 
gymnasiumot is ösmerek, a bol Homerost fordítani nem is tartják 
érdemes dolognak, hanem csak a szavak és szóalakok felmondását 
követelik, abban a meggyőződésben, hogy a ki ezeket tudja, annak 
nem nehéz a fordítás. Csak azt nem tudom, miért nem elégednek 
meg akkor egy homerosi szótárral ? Szókat és szóformákat tanulni 
kell,- az bizonyos, de egészen máskép megy az, ha a formák beta
nulását megelőző olvasmány minden szót és alakot tartalmassá tesz, 
eleven szemléletet, sokoldalú vonatkozást és tudatos kapcsolatot 
teremt. Elszigetelt dolgok nem maradnak meg a lélekben, a kellő 
kapcsolatban levők biztosítják egymást.

Az összefüggéstelen olvasmány hívei nagyon nehéznek tartják az 
összefüggő olvasmánybanokvetetlenül előforduló többféle igealakot,több
féle mondatszerkezetet, mertük nem bírják belátni, hogy pl. a genitivust 
később is meg lehet tanulni az ablativusnál, vagy a praesens perfectumot 
előbb a praet. imperfectumnál ; ők mindig mindenütt a végleges 
rendszert erőszakolják ki s a latin olvasmány első fejezete szerintük 
nem lehet egyébre való, mint arra, hogy az I. declinatiónak (és 
csak is ennek) összes alakjait bemutassa. Nem akarják belátni, hogy 
anyanyelvűnk diktáló szava szerint is előbb kell tanulni a nyelvet, 
csak aztán nyelvtant s hogy a nyelvtan, mely logikai abstractió, 
csak akkor áll lelkűnkben biztosan, ha konkrét tényeken saját 
gondolkodásunk építette fel. Ezért, ha a latin nyelv nem volna a 
mi gondolkodásunktól oly nagyon eltérő gondolkozás kifejezése, ha 
a modern fogalmakra mindig találhatnánk megfelelő latin kifejezést, 
akkor leghelyesebb volna tisztán beszédgyakorlatok útján végezni 
az elemi latin tanítást, mint apáink tették; de mivel nem akarunk 
culiuáris latinságot művelni, erről le kell mondanunk s ezt annyival 
könnyebben tehetjük, mert czélunk már nem pusztán nyelvi, hanem 
irodalmi okulás, melynek a nyelv csak eszköze.

Azt mondják a formalisták, hogy az összefüggéstelen mondatok 
is konkrét nyelvi tények és szintén alapot szolgáltatnak az elmél
kedő rendszerezésre, sőt tartalmilag is érdekesek, mert történeti 
vagy erkölcsi vonatkozásúak. A kik így beszélnek, azok nem akarják 
bevallani, hogy e mondatokat a tanulóknak nem szükséges tartal
milag is megérteni; tényleg nem is foglalkoznak e mondatok 
tartalmának megbeszélésével, de nem is foglalkozhatnak, mert 
hiszen tömérdek időbe kerülne, ha csak egy fejezet történeti, 
erkölcsi vagy más életbölcseséget tartalmazó sententiáit tartalmilag 
is megbeszélnék. Még ha érdekelné is egyik-másik tanulót, hogy 
többet halljon pl. Vestáról, Minerváról, a múzsákról, Rómáról a 
föld uráról, Siciliáról — erre nincs idő, mert sok a mondat és kevés 
az idő, vagy mint a gyakorló-könyvek kedvelt mondata tartja: 
„Ars est longa, sed vita brevis.“ De az volna csak veszedelem, ha 
valamely tanítani aharó tanár meg is akarná magyarázni e senten-
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tiákjit! hogy lehetne annak láttatja a gyermek lelkében, ha egy 
óra alatt húsz-barmincz különböző történetet vagy philosophiai 
excursust kellene végig hallgatnia? A legtöbb tanárt azonban már 
az is visszatart e vállalattól, hogy akkor nem végezhetné el a tan
anyagot. Nyargalni kell tehát végig a mondatokon, ugrálni kell 
egyik gondolatkörből a másikba, gondolkozni nem érünk rá. Csoda-e, 
ha ily eljárás felszínességet és szórakozottságot szül ? A mily 
gondolkodás nélkül olvassák most a gondolat-forgácsokat, olyan 
gondolkodás nélkül fogják majd olvasni a legösszefüggőbb classikus 
müvet; de meg a mely tanár azt hiszi, hogy e mondatok tartal
milag maguktól értetődnek, magyarázatra nem szorulnak, az az 
összefüggő szövegnél még feleslegesebbnek fogja tartani a gondo
latok összefüggésének figyelemmel kisérését. „Hinc. .. prima mali 
labe».“ Ily módou aztán irodalmi tanításról — mint a czél köve
telné — szó sem lehet; így a tanulók folytonosan szót, szót és szót 
tanulnak értelmetlenül és kedv nélkül. S csodáljuk, ha a classikusok 
iránt nincs lelkesedés ?

„Fölszárnyal a szó, eszme lenn marad :
Szó, eszme nélkül, mennybe sohse hat.“

S pótolja-e majd a formák (netáni) biztos tudása az így 
elvesztegetett időt és fáradságot? Legtöbbször annyira nem, hogy 
a sok forma önmagával vész össze, fejére lázad a szegény fiúnak 
s válik oly chaosszá, melyről az érettségi dolgozatokban hemzsegő 
grammatikai hibák adnak szomorú képet. A tartalmatlan formalismus 
megélője a szellemnek, megBénítója minden gondolkodásnak. S még 
egyet tanul a szegény deák. Minthogy saját munkája nélkül, azaz 
gépies munka után, készen kapja az abstract logikai rendszert, nem 
tudva, hogyan jutott hozzá, nem tudva megfejteni egy miért-et sem, 
megszokja, hogy gondolkodás nélkül, önálló meggyőződésnek teljes 
híjában, szolgai hódolattal vesse alá magát mások véleményének, 
hogy gépiesen utána , mondj a, a mit másoktól hall, hogy rabszolgája 
legyen a phrasisnak és a Schlagwortnak. Nem irodalmi tanítás biz’ 
az ilyen, hanem gépies nyelvtanulás, melynél százszor többet ér a 
bonneok és nyelvmesterek eljárása, mert azok legalább elérik czél- 
iokat, míg a rideg formalismus emberei csak azt érik el, hogy 
tanítványaik, ha kikerülnek kezük alól, az életben azt hirdetik, 
hogy a classikus nyelveknek semmi hasznuk s magukra nézve nagy 
igazuk lehet.

Valóban az ember elképed, ha egyik-másik elterjedt latin 
olvasó-könyvünket a kezébe veszi. Ezer meg ezer gondolat és 
phrasis zagyvaléka tárul szeme elé. Csoda, hogy tanuló, tanár 
egyaránt falnak nem megy tőle. Egyetlen-egy fejezét beszél tíz 
ismeretlen történeti eseményről, a legkülönfélébb természeti jelen
ségekről, a természet különböző országairól stb. A mondatok egy 
része a gyermek felfogását általában meghaladó sententia, pl. „Vulgo
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si placebis, sapientibus displicebis“. Más részük üres szócséplés, 
mint: „Longa itinera fessos homines non delectant.“ (Persze erre 

-az igére sok szükség van!)
A Holztveiszig-íéle gyakorló-könyv, a melylyel oly nagy lármát 

ütöttek, így tanítja a 2-ik declinatiót:
,,Servus habet dominum. Servi industria parat domino laetitiam. 

Servo fama industriae gloriam parat. Servum modestia et industria 
ornat. О serve, modestia et industria dominum delectant. In  servo 
est modestia.“ Következik a., többes szám ugyanily mód szerint. 
Holzweiszig maga mondja előszavában, hogy mindig rokon tartalmú 
mondatokat igyekezett összeállítani. Lám -itt is megvan az össze
függés : „servus és dominus“. No servus az ilyen összefüggésnek 1

Látjuk, hogy ily szerzők maguk is érzik némileg eljárásuk 
ferdeségét, mert törekesznek bizonyos összefüggésre. Magyar szerzőnek 
már csak azért is törekednie" kell erre, mert különben nem várhatja 
könyve approbálását. Ezért látunk magyar szerzőknél a sok össze
függéstelen mondat mellett valósággal összefüggő olvasmányokat is; 

-csak az a baj, hogy nem fogván fel az Utasitások szellemét, csak 
külsőleg felelhetnek meg a paedagogia követelményeinek, mert 
érdektelen és haszontalan apróságokat vesznek fel összefüggő olvas
mányul: egy-egy történeti eseményt érdekkeltő részletezés nélkül, 
egy egy természetrajzi, ethnographiai leírást általános szétfolyó tar
talommal, egy-egy mesét nem mindig szerencsésen megválasztva. 
Tárgyuk tehát változatosságuk mellett is többnyire érdektelen, elő
adásuk nem egyszerű, nem naiv, nem a gyermeki léleknek való.

A helyett, hogy egy érdekes történetet mondanának el  ̂olyat, 
mely már tárgyánál fogva is érdekli a gyermeket, mint pl. Róma 
története, Odysseus bolyongásai, hún-magyar mondák (miket részben 
Bártól-Malmosinéd, másrészt Sztlasiaiú találunk), elmondanak tíz
húsz történetet elevenség, a gyermeki lélekhez való leereszkedés és 
a tárgy iránti szeretet, lelkesedés nélkül s nem gondolják meg, 
hogy az ilyen összefüggő olvasmányok apró szakaszai úgy viszony- 
lanak egymáshoz’, mint az összefüggéstelen mondatok, csakhogy 
nagyobb dimensiókban. Az olvasmány egészben véve így is össze
függéstelen, szétforgácsolt, érdektelen és emészthetetlen.

Nem akarják belátni a formalisták, hogy a fő feladat olyan 
összefüggő, érdekes, a gyermeki lélekhez szóló olvasmány választása, 
mely sem tárgyi, sem alaki tekintetben nem nehezebb, sőt sokkal 
könnyebb a tővel-hegygyei összehordott gondolattöredékekuél, a teljes 
históriai ismeretet feltételező tarka-barka történeti mondatoknál és 
erkölcsi gnómáknál, és sem szókincs, sem alakok tekintetében nem 
okoz nagyobb nehézséget, ellenkezőleg az amott felmerülő nehéz
ségek itt jő részt eloszlanak. Egy baj lesz szerintük mindenesetre, 
hogy az alakok nem a grammatika §-ai szerint fognak egymás 
után következni. Vigasztalják magukat azzal, hogy legalább nyelvet 
tapítanak, nem élettelen paradigmákat, a melyek a nyelv húsa és
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vére helyett csak csontvázat alkotnak. A grammatika schemáját. 
mesterséges menetben . feltűntető olvasmány, még ha összefüggő, 
sem ment a rideg formalismus méltó vádjától. A nyelv nem elvont 
szabályok példatára, hanem a gondolkodás hű tükre. Akkor vegyék 
elő a rendszeres grammatikát, ha az alakokat a tanulók már mind 
ismerik s a nekik megfelelő rendszert fokozatosan maguk megal
kották ; akkor könnyű lesz nekik a végleges rendszer megértése és 
megtartása.

Még egy fontos dologra kell rámutatnom, a magyarból latinra 
fordítandó mondatokra. A latin mondatok szellemtelen chablonja 
itt annyival botrányosabban szerepel (tisztelet a kevés kivételnek), 
mert míg a latin mondatok magukban véve formailag — a mennyire 
ma megítélhetjük' — jól vannak latinál szerkesztve, addig ezek a 
magyar mondatok szánt-szándékkal rossz magyarsággal, latinosán 

‘vannak írva csak azért, hogy a tanuló könnyebben latinra fordíthassa. 
Van-e az ily mondatoknak hasznuk? >A tanulót ismét gondolko 
zásbeli tunyaságra kárhoztatják, mert nem kell átgondolnia a latin 

’ és magyar*gondolkodás- és kifejezésmód különbségeit, csak szóról- 
szóra lefordítania a latin nyelv kaptafájára húzott magyar szavakat. 
A hol pedig csak némi nehézség, gondolkodást ébresztő különbség 
van, ne féljen, gondoskodnak róla a humánus szerzők, hogy záró
jelbe oda tegyék : dat. coni. acc. c. inf. pass. stb. Ugyanazt a §-t 
dolgozzák fel pedig benne, mint a megfelelő latin fejezetben, de 
azért oly kevéssé teszik tudatossá a tapasztalt idiotismusokat, hogy 
nem tartják a tanulót képesnek az ott nyert okulás egyszerű 
reproductiójára. A latin szövegben pl. hiába tanulta meg a fiú 
„Historia egregia magistra vitae erat et erit“ — mert az e feje
zetnek megfelelő magyar szöveg fordításakor már nem lehet róla 
feltenni, hogy le tudja fordítaui ezt az egyszerűbb mondatot: „A 
történelem az élet mestere“ ; hanem útba igazításul zárójelben oda 
kell tenni számára: „ (=  mesteruője)“. Vagy, egy másik gyakorló 
könyvben hiába tanulta meg már a 2. lapon, hogy: „Incolis 
Hungáriáé est industria causa gloriae“, — mely alkalommal az 
„incolis“ fordítása alkalmat adott annak a kis eltérésnek ( =  „lako
saira nézve“) kiemelésére, mert ugyanazon a lapon a magyar 
szövegben ezt találja: „Győzelmek Magyarország lakosaira (dat.) 
[nézve] a dicsőség oka.“ Hagyján a 2. lapon ! de még a 25. és az 
51. lapon is megint ismétlődik hasonló esetben ugyanez az utasítás; 
az 57., 58. és 59. lapon háromszor van egymás után: „magának 
(sibi)“, stb. Nem gondolják meg ezek a humánus szerzők, hogy 
ezzel a szájba rágással ismét csirájában fojtják el a gondolkodást 
s hogy latinosán alkotott mondataikkal nemcsak latinul meg nem 
taníthatják, tanítványaikat, hanem még magyar stílusukat is alaposan 
elrontják.

Az Írásbeli dolgozatokra nézve általában nem hallgathatom 
el azt a megjegyzésemet, hogy ha csak akkor fordítanának magyarból



latinra, mikor az arra szükséges részt átdolgozták, megértették és 
szóbeli fordításokkal is begyakorolták, és a hetenként vagy kétheten
ként való gyakorlat-íratást az igazgatók nem erőltetnék, hanem 
beleegyeznének, hogy a szaktanár saját belátása szerint csak akkor 
adjon fel Írásbeli magyar-latin fordítást, ha biztosan elvárhatja, hogy 
feladatát az osztály legnagyobb részé sikeresen megoldhatja, mert 
nekik való és az olvasmányhoz fűződő szöveget ad fel, nem olyanokat, 
a milyenek a kézen forgó fordítási feladatokban rémitik a jámbor 
lelkeket: akkor e feladatok általában jobban sikerülnének; cTe ha a 
tanárnak a gyakorlati nap kedvéért esetleg a tanított egységet kell 
abba hagynia, hogy talán kellőké]) még be sem gyakorolt nyelv- 
használat helyes alkalmazását követelje, vagy egészen heterogén 
tárgyú darab fordítását kívánja, akkor nem csoda, ha a maga 
bajára megrendeli a hibákat.

Eredményül kimondhatjuk, hogy az Utasítások által kitűzött 
czélt összefüggd érdekes és tartalmas olvasmány és módszeresen 
felépített grammatika nélkül elérni nem lehet, mert a hol érdeklődés 
és önmunkásság nincs, ott tanítás sincs. Az oly tankönyvek tehát, 
melyek a méltán kifogásolt módon vaunak szerkesztve, nem hivat
kozhatnak jogosan az Utasításokra és valóban megfejthetetlen 
ellenmondás és anomalia, ha ily könyvek az Utasítások értelmében 
approbáltatnak.

(Budapest.) Dr. Csengeri János.

A középiskolai német nyelvtanításról. *)
A művelt nyugaton ma nincs élénkebben tárgyalt oktatásbeli 

kérdés a nyelvtanításénál. Nem csak a classikus nyelvek megtartása, 
terjedelme és módszere van vitatás alatt, fianem ezekkel kapcso
latban és mint holt nyelvekkel egyúttal ellentétben az anyanyelv 
és élő idegen nyelvek tanítása is. A forrongás nagy, még jó részben 
zűrzavaros ; a hangos zajból legérthetőbben hallik ki az egymást 
keresztező két ellentét: holt nyelvek, élő nyelvek; anyanyelv, 
idegen nyelvek. E két ellentétben ugyanannyi követelés rejlik: a 
beszélt modern nyelvek máskép tanítandók mint az elnémult ókoriak, 
a még elsajátítandó idegen nyelvek máskép mint a már elsajátított 
anyanyelv. Eltér a holt nyelvek tanításának czélja az élőkétől és 
ezek közt ismét az anyanyelvé az idegen nyelvekétől Ez ma már 
általános meggyőződéssé érett, bár mennyire ágazzanak is el egyéb 
ként a nézetek e háromféle czél pontosabb meghatározása és helyes 
megvalósítása tekintetében.

Körülbelül egy lustrum óta kiváló gyakorlati fontosságánál 
fogva előtérbe lépett az élő idegen nyelvek elsajátításának kérdése.

*) Olvastatott júl. 6-án. L. a közgyűlési tudósítás illető pontját 31. 1.
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Angol, franczia és német hírneves nyelvtudósok, philologusok és 
nyelvtanitok foglalkoztak és foglakoznak vele tudományos, iskolai 
és gyakorlati szempontból, sokszor a legkülönösebb czélokat szabva 
és a legfurcsább eszközöket ajánlva. Oly tökéletes kiejtést követeltek 
némelyek, a milyet azok közül, kik valamely nyelvet nem kis 
gyermek korukban természetes úton, hanem később mesterségesen 
az iskolában vagy könyvből tanulnak meg, legfeljebb minden ezredik 
képes elsajátítani. És ez egészben elérhetetlen czél kedvéért a tanulót 
mindjárt kezdetben tudományos phonetikával akarták sújtani. Mások 
ezt még azzal tfetézték volna, hogy a kifogástalan kiejtés mellett az 
idegen nyelveknek oly nagy fokú szó- és Írásbeli bírását tűzték ki 
czélul, a milyet még anyanyelvén is csak kevés kiváló tanuló tud 
elérni. És különös, azért igen sokan közölök legjobb alapul és leg
alkalmasabb eszközül mégis a legbanálisabb commis voyageur és 
vendégfogadós beszélgetések cultiválását ajánlották, a milyenek 
az'ismeretes társalgó könyvekből hírhedtek el: az időjárásról, a 
lefekvésről és vetkőzésről, az evésről, az utazásról, fogadóban, a 
lakásról stb. Arra az ellenvetésre, hogy hiszen „a tanuló nem utazó, 
s nem is kerülhet oly körülmények közé, mint az élet különböző 
köreiben forgolódó tourista“, az a válaszuk: „Igaz, csak hogy e 
bajon segíthetünk, ha őt fictió útján bevezetjük abba az idegen 
családba, környezetbe, országba“ (Felméri Lajos: Az élő nyelvek 
tanítása. Az érd. múzeum-egylet bölcselet-, nyelv- és történelem
tudományi szakosztályának kiadványai. III. köt. 3. fűz. 254. 1.). 
Mind ezek nem általános követelések, egyben azonban megegyeznek 
mindnyájan, hogy irtóznak a puszta száraz grammatikától. A szélső
ségek szerencsére oly messze esnek egymástól és a túlságok oly 
szembeszökők, hogy előreláthatólag nem marad majd egyéb választás 
mint a józan középút. Németországban számos helyen a sok kalan
dos és kívánatos eredménynyel nem biztató experimentum koczkáz- 
tatása helyett már valóban erre tértek, még pedig, mint hivatalosan 
is contstatálták, fölötte örvendetes sikerrel. A harcz azonban még 
javában áll és vége egyelőre elláthatatlan.

Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nyugodtan 
szemlélhetjük a küzdelem tovább fejlődését és nyugodtan várhatjuk 
végső eldőltét. Gymnasiumi és reáliskolai tanterveink és utasításaink 
biztos alapot vetettek. A szomszédban folyó harcz eredménye nem 
lephet meg valami nagyon és nem kell aggódnunk, hogy tanításunkon 
gyökeres változtatást fog szükségessé tenni. Tanterveink és utasí
tásaink igen okosan számoltak a múlttal, a jelennel és a jövővel. 
E tekintetben különösen a gymnasiumi tantervet és utasításokat 
illeti nagy elismerés. Kirekesztenek mindent, a mi paedagogiai 
igazolhatatlansága mellett akár a múltban, akár a jelenben haszna
vehetetlennek vagy helytelennek bizonyult, gondosan megtartják, a 
mi becseset a múlt és jelen nyújt, és liberálisan tért hagynak a 
jövendőbeli igazi jónak is. Csak a tanítás visszaesését és hebehurgya

6T an á reg y esü le tí K özlöny. XXII.
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kapkodását nem engedik meg, ellenben javulását mindenkép elő
mozdítják. így szépen hasznunkra fordíthatjuk a szomszédban tett 
kísérletek tanulságait, annélkíil hogy e miatt tanításunkat mindenféle 
eshetőségeknek kellene kitennünk. A jelen a múltban gyökerezik 
és csirája a jövőnek; a ki kellően számba veszi a jelent, az erős 
támaszt bír a múltban és bizalommal tekinthet a jövőbe. Az élő 
idegen nyelvek tanítása körül külföldön folyó harcz vége minket se 
kárral se nagy változással nem fenyeget, csak haszonnal biztat és 
irányunkban csak még inkább megerősíthet.

Nem lehet czélom itt részletesen kimutatni, hogy tanterveink 
és utasításaink mennyire értették meg az idő intő szavát és mennyire 
iparkodtak megfelelni jogos és helyes követeléseinek; azért meg
világítássál csak egy két példát iktatok ide. A legfontosabb és leg
józanabb követelések, melyeket a reformerek támasztanak, a követ
kezők (1. Löschhorn jelentését a franczia nyelvi tanítás haladásáról 
Rethwischnél: Jahresbericht über das höhere Schulwesen. I. Jahrgang.
1886. Berlin, 1887. 198—199. 1.): 1. A modern idegen nyelvek 
tanításának egyik főczélja a tanulót ez élő nyelvek beszélésére és 
szóbeli alakjukban való megértésére képesíteni. 2. A helyes kiejtésre 
tehát elejétől fogva kellő gond fordítandó. 8. A grammatikát, mint
hogy csak puszta abstractiója a nyelvnek és csak a nyelvben meg 
a nyelven létezik, nem szabad a nyelv előtt tanítani, hanem a tanulót 
előbb a concretumba, a nyelvbe kell avatni és csak azután szabad 
az abstractummal, a grammatikával megismertetni; a szoros érte
lemben vett grammatikai oktatás tehát az alsó fokon mellőzendő 
és a grammatikai anyag egyáltalán lehetőleg megszorítandó. 4. Mint
hogy valamely nyelv csak összefüggő beszédben szemlélhető, tehát 
elejétől fogva az illető idegen nyelven írott összefüggő szöveg vetendő 
az oktatás alapjául, ellenben egyes mondatok, szók és alakok csakis 
bizonyos nyelvi jelenségek megvilágítására értékesítendők. 5. Az 
olvasmány középpontja az oktatásnak és alapja a grammatikai, 
phraseologiai és synonymikai tanításnak. 6. Az olvasmányhoz szó- 
és írásbeli reproduotió fűzendő.

E tételekről, melyeket ma már általán elfogadottaknak lehet 
tekinteni, határozottan mondhatni, hogy azt az alapot alkotják, 
melyre a modern idegen nyelvek tanításának ezentúl építenie kell. 
És íme mind ennek a gymnasiumi tanterv és utasítások már 1880. 
évi kiadásukban teljesen megfeleltek. Több helyen kiemelték, hogy 
a német nyelvnek nagyobbára gyakorlati fontossága és haszna 
juttatott helyet gymnasiumainkban és hogy azért ez élő nyelv taní
tásának egyik fődolga mindig a czélszerű nyelvgyakorlás, a nyelv
nek szóban és Írásban mentül pontosabb elsajátítása marad (6. és
56. 1.). Figyelmeztették az oktatót, hogy a helyes német kiejtés és 
olvasás nehézségein pontos olvastatással vezesse át a tanulókat 
(58. 1.). Kimondták, hogy a helyes nyelvtanítás a kezdő fokon 
minden nyelvben magukból a nyelvtényekből indul ki s ezeket
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főleg az olvasmányban keresi, hogy eszerint a tárgyilag már meg
beszélt olvasmány nyelvtani elemzése kiinduló pontja az összes 
nyelvtani oktatásnak (‘28. 1.). Azért kivánták, hogy a német olvasó
könyv egyszersmind a nyelvtani oktatásnak is alkalmas legyen 
alapjául szolgálni (58. 1.), valamint követelték, hogy a német nyelv
tan rendszeres áttekintése után is még mennél nagyobb mértékben 
tol kell használni az olvasmányt a grammatikai ismeretek biztosí
tására és gyarapítására, a szókincs gazdagítására és a nyelv szó- 
és Írásbeli kezelésének tökéletesbítésére (59. 1.). Intették a német 
oktatót, hogy tartózkodjék a grammatikai szabályok és kivételek 
kelletlen halmozásától (58. 1.), és olvasással kapcsolatos szó- és 
írásbeli nyelvgyakorlást kívántak (u. o.). Mind ezt vallja legújabb,
1887. évi kiadásuk is. Hasonlóképen a reáliskolai utasítások, ha 
nem szólnak is oly világosan, de azért határozottan ugyanazt az 
alapot tűzik ki. Bizonyságnak elég lesz eme kis szakaszuk: „Nagyon 
ajánlatos az olvasmányok magyarázatának a nyelvtani oktatástól 
való ktilöntartása. Az olvasmány ne legyen csak a grammatikai 
fejtegetéseknek áldozata. E szempontból kívánatos, hogy a rendel
kezésre álló óráknak egy része az olvasmány tartalmi magyaráza
tára, a másik része annak nyelvtani feldolgozására s általában nyelv
tani fejtegetésekre fordíttassék. A növendékek előismereteitől és a 
tanár eljárásától függ, hogy minden egyes intézetben és osztályban 
hány óra jusson az egyik, hány a másik foglalkozásnak. Az olvas
mánynak szánt órában csak annyit grammatizáljon a tanár, a mennyi 
a szöveg helyes megértésére okvetetleníil szükséges, de minden
esetre menüéi kevesebbet; a nyelvtani órában visszatérhet és térjen 
is vissza a tartalmilag már tárgyalt olvasmányra s fejtegesse annak 
grammatikai anyagát. Az olvasmányok tárgyalása különösen alkalmas 
arra, hogy a tanár a növendékeket a német nyelv szóbeli haszná
latában gyakorolja. A már ismert tárgyra vonatkozó német kérdé
sei és a tanulók német feleletei útján hozzászokik a magyar növen
dék füle és ajka az idegen nyelvhez, mely csak ily módon lesz az 
ifjúság számára igazán élő nyelvvé“ (44—45. 1.). A miért tehát 
másutt, első rangú művelt országokban még küzdenek, az élő ide
gen nyelvek természetes alapon való, észszerű és gyakorlati taní
tása, azt a mi középiskolai tanterveink és utasításaink nemcsak 
megengedik, hanem egyenesen követelik.

Es ezen fölül is valóban magasan állanak tanterveink és uta
sításaink. A ki a modern nyelvi tanításról külföldön folyó reform- 
mozgalmat figyelemmel kisérte, bizonyára észrevette, hogy az idegen 
nyelvről mint az iskolai oktatás tárgyáról általában úgy beszélnek, 
mintha status in statu volna, mintha a többi tárgygyal valamint az 
oktatás egészével egyáltalán nemis kellene törődnie. Most három éve 
a giesseni Philologenversammlungon elvetették azt a követelést, hogy 
az idegen nyelvi oktatás az anyanyelvbeli jártasságot is előmoz
dítsa, és elvetették az erre legalkalmasabbnak ajánlott eszközt is,

6*
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az anyanyelvre való jó fordítást (v. ö. Löschhorn id. h. 211. 1.). 
Abban a nagy tévedésben leledzenek, hogy a ki anyanyelvére nem 
reflectál, könnyebben, gyorsabban és jobban sajátítja el az idegen 
nyelvet. Minden psychologiájuk mellett, melyre folyton oly nagy 
megelégedéssel hivatkoznak, feledik azt, hogy az első után követ
kező nyelvet vagy nyelveket senki sem tudja a már előbb tanulttól 
vagy tanultaktól függetlenül elsajátítani. Az összevetésnek akár 
önkénytelen akár szándékos elhanyagolása azt okozza, hogy a ta
nuló eleinte az előbb tanult nyelv vagy nyelvek sajátságait beleke
veri az újba vagy újakba, később pedig összevissza zavarja vala
mennyiéit. Tanulságos bizonyságok erre a mi 1848 előtti öreg 
uraink, a kik tudatos reflexió nélkül eisajátított latin nyelvüket 
magyarosan és anyanyelvűket latinosán beszélték. Az összevetés 
elhanyagolása szükségképen még egy másik igen súlyos követ
kezménynyel jár. Tudva levő dolog, hogy a mi öreg uraink nem 
tudták, ha anyanyelvűket egyébképen még oly folyékonyan beszél
ték is, magyarul kifejezni, a mit latinul tanultak volt. Mindenikben 
élesen különvált a magyar és latin nyelven szerzett tudás és e 
kettő közt nem volt összefüggés, nem volt az egyikből a másikba 
átjárás. Minthogy pedig magyar nyelven vajmi keveset tanultak, 
igen természetes, hogy a magyar ember volt bennük a gyámoltalan, 
a miért aztán a magyar nyelvet okolták. Pázmány és Faludi után
II. Józsefnek nem ellenségeink, hanem legtanultabb magyarjaink 
bizonyítgatták, hogy a magyar nyelv nagyon fejletlen és azért a 
holt latin nyelv helyett nem lehet a közigazgatás nyelvévé tenni. 
A tanítás történetében járatlanok vagy tanulságaira hallgatni nem 
akarók most külföldön újdonatúj dolog gyanánt tálalják föl az 
úgynevezett közvetetlen módszert. Mi már egyszer, ha nem ismer
tük is münevét, keservesen megszenvedtünk miatta. Az idegen 
nyelvnek az anyanyelvtől való korai teljes elválasztásával, másutt 
is csak azt érhetik el, hogy a tanulók egységes műveltségű embe
rek helyett olyanokká válnak, a kik idegen nyelven szerzett tudo
mányukat anyanyelvükön nem képesek értékesíteni, hanem csak az 
illető idegen nyelven tudják kitárni.

Ezzel szemben gynmasiumi utasításaink már 1880. évi kiadá
sukban kiemelték, hogy „a német nyelvnek nagyobbára“ ugyan 
„gyakorlati fontossága és haszna juttatott helyet gymnasiumainkban“, 
de nem kizárólag, mert „a gymnasiumi oktatás tervszerű keretében 
egyenes szolgálatába kénytelen lépni a német nyelvi olvasmány is 
az irodalmi műveltség megszerzésének, és szoros kapcsolatban kell 
állania az alapvető magyar irodalmi tanulmányokkal. A kiszemelt 
költői müvek taglalása, melyeknek nagykörű hatása és általános 
becse némikép meghaladja a nemzeti mértéket, oly újabb remek 
példákkal gyarapítsa a tanítványok tapasztalatát, a melyeknek ta
nulságos egybevetése a magyar vagy a classikus irodalom ismeretes 
rokon termékeivel az irodalmi alakítás elméleti fólvilágosításának
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mind szélesebb és tehát biztosabb alapot nyújthat. Hasonló mó
don együtt tartandó minden fokon a német prózai olvasmány is a' 
magyar nyelv elméleti, rhetorikai és poétikai tanításával, részben 
szintén szaporítva a példák gyűjteményét alkalmas irodalmi részle
tek ismertetésével, de főleg a szóban forgó tanulmányoknak a né
met alapvető kritikai és aesthetikai irodalom útján (kiválóan Lessing, 
Herder. Goethe és Schiller prózai munkái alapján) tüzetesebb meg
világítását elősegítve“ (6—7. 1.). A részletes észrevételeknél pedig 
ugyancsak már 1880. évi kiadásukban így szóltak : „A német sti- 
listikai, rhetorikai és poétikai tanítás szintén a magyar nyelvtaní
tásban közlött elméleti ismeretek alapján történik, illetőleg ezeknek 
alkalmazásában áll. Kettős feladat jut itt a német nyelv tanárának. 
Első sorban a német nyelv stilistikai sajátságainak megfigyélése, a 
műremekek taglalása alkalmat szolgáltat arra, hogy a növendékek 
elméleti ismereteiket bővítsék és egyszersmind a rájok vonatkozó 
német tudományos elnevezéseket megtanulhassák. Fontosabb azon
ban másrészt, hogy az oktatás lehetőleg fölhasználja a német iroda
lomnak magának, és különösen a német fordítási irodalomnak 
gazdagságát oly világirodalmi jelentőségű műremekek ismertetésére, 
melyeket a magyar nyelvi tanításban mutatványokban olvastatni 
nem lehetett, a mennyiben magyar fordítások a szükséges anyagot 
nem szolgáltatják. Különös ügyeimet érdemelnek e tekintetben a 
nágy irodalmi nemzetek azon, remek termékei, melyek a német iro
dalomra, és vagy egyenesen, vagy a német irodalom révén, nem
zeti irodalmunkra is befolyást gyakoroltak“ (57. 1.). Mind ez meg
maradt tavalyi kiadásukban is. Hasonlóképen a reáliskolai utasítások, 
miután kiemelték a német nyelv gyakorlati fontosságát, így szólnak : 
„De a német oktatásnak e gyakorlati jelentőségén kívül figyelmet 
érdemel annak irodalmi fontossága is. A reáliskolában a modern 
nyelvek, a mennyire e czélra alkalmasak, azt a feladatot is telje
sítik, mely a gymnasiumban a görög és a latin nyelvi oktatásnak 
ju t: megismertetik az ifjúságot a költészetnek és a tudományos 
irodalomnak számos remekével, gazdagítják és szélesbítik látókörét, 
felkeltik és fejlesztik ízlését, szélesebb alapra fektetik általános, de 
különösen aesthetikai műveltségét, — egyáltalában segédkezet nyúj
tanak az anyanyelvi oktatásnak“ (42. 1.). Tanterveink és utasításaink 
tehát, a hová még a német reformerek sem tudtak fölemelkedni, 
kivették az idegen nyelvet elszigeteltségéből, beleillesztették a kö
zépiskolai oktatás organismusába és hathatós támogatójává tették 
nemzeti nyelvünknek.

Örömmel, sőt büszkeséggel tölthet el az á tudat, hogy tanter
veink és utasításaink a modern oktatásnak mind elmélete, mind 
gyakorlata magaslatán állanak. Biztos alapot nyújtanak, melyre 
nyugodtan építhetünk. Es a helyes alapnak tökéletesen megfelelnek 
részletes intézkedéseik és útmutatásaik is. Ha a tanítás sikere 
egyedül a jó tantervtől és jó utasításoktól függne, nem is volna itt
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semmi baj. Csakhogy még három igen fontos factorral kell számolni: 
a tanulóval, az oktatóval és az eszközökkel. Az utolsó ministeri 
jelentés constatálva azt, hogy „az úgynevezett reáliákból az ered
mény egyátalán megnyugtató, ellenben a nyelveknél kétségkívül 
nagyobb eredményekre kell törekednünk“, maga is elismeri, hogy 
„a hazulról hozott nyelvtudás tekintetében oly nagy bajok sehol 
sincsenek mint hazánkban. Francziaországban minden tanuló körül
belül egyenlő minőségben és fokban tudja anyanyelvét, az ország 
nyelvét; Csehországban két nyelv, t. i. a cseh és német nyelv ke
veredésének s egymásra való befolyásának sokféle combinatiójával 
és variatójával kell megküzdeni az iskolában ; de mi ez a mi viszonya
inkhoz képest? Északi és keleti Magyarországon három nyelv kevere
dik s foly be egymásra, Temesvár vidékén négy, stb. Ily vidéken egy 
osztálynak, különösen a legalsó osztályoknak majdnem minden nö
vendéke más minőségben van és más fokon áll anyanyelv tekinte
tében ; az egyik csak magyarul tud, a másik csak németül, a har
madik csak szerbül, a negyedik románul, az ötödik e nyelvek 
közül kettőt beszél s egymásba keveri sajátságaikat, a hatodik 
három nyelvet, a hetedik négy nyelvet beszél, valamennyit rosszul, 
stb.“ (I. Tanáregy. Közi. XXI. évf. 269. 1.). Ha e nehézségek nem 
volnának, valóban „megfoghatatlan volna, hogy hazánk tanársága 
és tanulói meg tudnak küzdeni a reáliákkal, s a nyelveknél nem 
mutathatnak föl kívánatos eredményt.“ Ily körülmények közt az 
oktatónak legbuzgóbb iparkodására és legnagyobb ügyességére, va
lamint elegendő számú kitűnő eszközre van szükség. Hogy ez 
utóbbiakban a német oktatás terén mily szegények vagyunk, már 
csak abból is megítélhető, hogy nincs egyetlen egy fordító köny
vünk, sőt még az oktatás legszerényebb követeléseinek megfelelő 
iskolai szótárunk sincs. Mind a mellett követnünk kell a ministeri 
jelentés intését: „Habár nagyok az akadályok, melyekkel a nyelv- 
tanulásnál középiskoláinkban meg kell küzdeni, a nagyobb ered
ményt mégis jogosan várhatjuk, s ha mindjárt a legnagyobb erő
megfeszítéssel is ki kell küzdenünk e nagyobb eredményt.“ Hogyan 
lehetne német nyelvi tanításunkat tanterveink és utasításaink alap
ján ily nagy nehézségek mellett is úgy berendezni, hogy teljes 
sikert biztosítson, és hogy e czélból mily eszközökre volna szüksé
günk, annak fejtegetésével oly részletekbe kellene bocsátkoznom, 
melyek bajosan érdekelnék az egész közgyűlést. Ezt szakosztályi 
előadás tárgyául tartom fenn.

Sokan még ma sem tudnak megnyugodni a német nyelv kö
telező tanításában. Egyféle intézetekben magam sem hagynám meg 
rendes tárgynak. A hol a tannyelv nem magyar vagy német, ott a 
német nyelv tanítása határozottan az ország nyelve rovására esik. 
Ily helyeken, ha a magyar nyelven és a vidék nyelvén kívül a 
németet is kénytelenek tanítani, se a saját nyelvüket se a németet 
nem fogják elhanyagolni, hanem annál bizonyosabban a magyart.
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Nem tudom, miféle politika követeli, hogy a nemzetiségekre erőnek 
erejével magunk tukmáljunk igen alkalmas eszközt, hogy a hazai 
műveltségre ne szoruljanak,' hogy tőlünk mentül inkább függetle
nekké tehessék magukat. Ezzel talán azt a sok milliót tetézzük, 
melyet a közös hadseregre áldozunk; mert más okot mint a közös 
hadsereg érdekét bajos csak elgondolni is.*) De másutt, különösen 
a magyar ajkú vidékek középiskoláiban nagyon is tanácsos volt 
kötelezővé tennünk. Nem szólok a nagyfontosságú politikai és mű
veltségi okokról, elég az égető gyakorlati szükségre utalnom. Ha 
a német nyelvet kirekesztjlik középiskoláinkból, betolakodik egye
nesen a családba. A következés német cselédek, bonneok, nevelő 
nők és nevelők invasiója volna és a germanisatió gyökerében, a 
családban támadná meg a magyarságot. Most a család az iskolára 
hagyatkozhatik és hagyatkozik is. A német nyelv kötelező tanítása 
a legjobb villámhárító a germanisatió ellen. Magyar oktatók kezé
ben, hazafias szellemben tanítva, a német nyelv nemcsak hogy nem 
káros, hanem mind gyakorlati mind műveltségi tekintetben csak 
nagy hasznunkra válhat.ik, sőt még nemzeti nyelvünknek is meg
becsülhetetlen szolgálatokat tehet.

(Budapest.) Volf György.
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*) A tannyelven kívül az egész országban egyformán csak egy élő 
nyelvet kellett volna gymnasiumainkban kötelezővé tenni, nem magyar tan- 
nyelvüekben természetesen az ország nyelvét, magyar tannyelviiekben a né
metet. Ezen fölül rendkívüli tárgyképen, kivált magyar vidékeken, minden 
középiskolánkban legalább is még egy hazai nyelvet kellene tanítanunk. Na
gyon fontos ránk nézve, hogy mentül több művelt magyar ember közbenjáró 
nélkül, közvetetlenül tudjon érintkezni a nemzetiségekkel, hogy igazán meg
érthesse, megismerje és méltatni tudja. Máskép soha egyetértésre nem 
jutunk.

HIRDETÉSEK.

A  k ö zép isk o la i ta n á r  u ra k a t
felkérem, hogy úgy saját irodalmi szükségleteiket, valamint az iskolai s ifjú
sági könyvtárét is, a szokászos feltételek mellett tőlem beszerezni szíves
kedjenek. Tan- és segédkönyvekül főleg a következőket ajánlom: Verbőczy  
István : Szónoklattan 1 frt 20 kr. T acitus Germaniája és Thewrewk Emil 
60 kr. Simonyi Zsigm ond : Latin szókönyv 80 kr. X antus János : 
Föld- és térképkészítés 40 kr. Iványi István : Magyar irály-gyakorlatok 
60 kr. Lévay István : Irálygyakorlati föladatok gyűjteménye 1 frt. Kovács  
Ö dön : Gyakorlatok a franczia nyelv tanulásának megkönnyítésére 40 kr. 
Hoffer Endre : Görög nyelvtan 1 frt 50 kr. Görög gyakorló-olvasókönyv 

80 kr. György Aladár : A művelődéstörténelem vázlata 1 frt. 
g/^T' Mutatványpéldányokkal, könyvjegyzékekkel szivesen szolgálok.

Aigner Lajos,
Budapest, Váczi- és Zsibárus-utcza I. szám.
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SZEMVÉDŐ IRÓFÜZETEK
KIGLEE JÓZSEF EDE

p ap irn em iD g y áráb ó l
BUDAPESTEN*

«5-
Gyártelep, iroda és raktár :

SS
Belvárosi raktár:

BUDAPEST, BUDAPEST,
Rózsa-utcza 55. az Andrássy-út közelében.

к --------------- ------------ ‘—
IV. kér., Kecskeméti-uteza 13. szám.

*

Keresztkötés alatt bátorkodtam azon legújabb irófiizeteim 
mintáit beküldeni, melyek papírját, az eddig alkalmazásban volt 
fehér színtől eltérve, a samoával cseréltem fel.

Tudvalevő, hogy az iskolázás a lá tás érzékét: a szemet, 
igen nagy mértékben foglalkoztatja. Tudjuk, hogy a szemnek napról- 
napra terjedő gyarlóságát: a közellátást, első sorban, s tán joggal, 
az iskolának tudják b e ; innen van, hogy egyes államok., neveze
tesen Francziaország, az iskolákból a fehér iró -pap irt k itilto tta  
s a sam oát (sárgás színűt) rendelte el használandónak, 
kékes szürke vonalakkal.

Ezen, a gyermek-szemet óvó, egészségügyi intézkedést alkal
maztam most forgalomba hozott füzeteimen, azon reményben, hogy 
ezt a tisztelt tanári kar a rájuk bízott növendékek testi épségének 
érdekében bizonyára örömmel fogja fogadni s azt az intézetbe 
bevezetve, a hazai ipar fellendülését is elősegíti.

Említett füzetek ugyanazon árban, ugyanannyi lapszámmal, 
mint az eddig használtak -— kaphatók, s ha esetleg t. városukba 
még bevezetve nem volna, kérem az ottani könyv-, illetve papir- 
kereskedőt a füzetek tartására felszólítani.

Kiváló tisztelettel
H it)lev  J ó z s e f  E de.

A szemvédő irkák minta-tulajdonjoga 5935—5944. sz. alatt jegyeztetett be.

1^5" 1 füzet á 1 kr. — 1 füzet á 4 kr. — 1 füzet á 5 kr.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XXII. évfolyam. 2. szám. Október hó. 1 8 8 8 — 8 9 .

ERTEKEZ ESEK.

A t a n á r i  e s k ü .
— Történeti rajz. —

Az események történeti fejlődése, a körülmények alakulása, 
a viszonyok hatalma idézte elő a múlt században a franczia forra
dalmat, melynek kétségtelenül a franczia encyclopaedisták voltak 
alapvető munkásai. Bizonyos az is, hogy a fejmunkások közül az 
abbék, fiatal ügyvédek és tanárok voltak a legerjesztőbb anyag a 
nagy válság és forrongás napjaiban.

írástudó emberek csempészik be hazánkba is a liberté, égalité 
és fraternité eszméjét és ezzel a belőle folyó cousequentiákat. 
Martinovics Ignácz exbarát és volt tanár, Hajnóczi József, gróf 
Széchenyi Ferencz titkára, később rangosabb férfiú, Lííczkovics 
János, malcontens ember, Szentmarjai Ferencz, tüzes demokrata, 
egytől-egyig írástudók.

A tanárok nálunk Magyarországban az 1777-ben publikált 
Mária Terézia-féle Ratio educationis ig csalás a felekezetek szol
gálatában állanak, minden „Suprema administratio és inspectio“ nélkül.

Az egyetem újjá szervezésénél és a középiskolák reorganizálá
sánál Mária Terézia királynő és vele a helytartótanács tanügyi 
osztálya a múlt század 70-es éveiben a tanárokat igen jámbor em
bereknek tartják. Föl sem merik tételezni, hogy az ifjúsággal baj
lódó, alig valahol számba vett tanár politikailag a respublieának 
ártalmára váló anyagot képezhet. Azért a múlt században a felsőbb 
tanügyi administratio a középiskolai tanároktól nem kívánt és nem 
is vett hivatalos esküt.

A Martinovics-féle összeesküvés 1794-ben lerántotta az intéző 
körök szemeiről a hályogot, a közbeeső franczia háborúk egy kis

T a n á re g y e sü le ti K özlöny. X X II.
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időre elvonták ugyan a bécsi aula figyelmét a belső ügyektől, de 
a mint egy kis respiriumhoz jut, elhatározza, hogy a tanárokat 
ezentúl eskütételre fogja szorítani, nem ugyan az elvállalt köteles
ségek tekintetéből, mint inkább politikai érdekből, hogy a tanárok 
nem tagjai valamely t i tk o s  tá r sa sá g n a k .

Az 1801. július havában megjelent kir. rendelet a következő 
eskűmintát szabta a tanároknak:

„Infra scriptus praesentibus Fide jurata fateor et recognosco: nie 
de praesenti nulli secretae Societati aut Confraternitati; sive intra am
bitum liaereditariarum Caesareo Regiarum Ditionum; sive extra illas 
adlectum esse, neque a modo in posterum in qualemcunque tali modo 
secretram consociationem quocunque demum sub praetextu me immis
surum esse.“

Datum, 1801. 14. Julii. N. N. professor.

Ezen nem annyira eskű-mint inkább reversalis a nagyon is 
egyházias szellemű és békés indulatú szerzetes tanárokat fölötte 
meglepte, és midőn a főigazgatóságok minden egyes tanférfiútól 
bekövetelték a magát az embert is gyanúsító reversalist, egyik
másik feljajdult annál is inkább, mert az adott Írásbeli nyilatkozat 
egy szóval sem érintette a szolgálati érdekek biztosítását. Ezért is 
a helytartótanács 1806. márczius 11-én Б227. sz. rendeletébe# el- 
deli, hogy ő felsége parancsából a tanároknak ezentúl a szolgálati 
érdekek tekintetéből is esküt kell tenniük.

Közlöm itt 1. az igazgatók, 2. a tanárok, 3. a hittanárok,
4. a szolgák részére rendelt eskűmintákat:

Form ula Juram enti in Republica L itte raria .
'  1.

Director Gymnasii et Archi Gymnasii.
Ego N. N. Juro per Deum ac Gloriosam Dei Genetricem Virginem 

Mariam, et omnes Sanctos, atque electos Dei. fideque mea spondeo, ac 
promitto: me officium Directoris Gymnasii vel Archi-Gymnasii N. secun
dum Instructionem, per Systema Litterarium praescriptam, aut sucessive 
per benignas Resolutiones Regias praeseribeiulam diligenter administra
turum, eique memet in omnibus actibus conformaturum, (Provinciali) 
Studiorum Directori debitum honorem, observantiam, et in Rebus officii 
obedientiam exhibiturum; ac in eo sine omni partium studio, amore, 
odio metu aliaque animi affectione elaboraturum, ut subordinata mihi 
Individua'munere suo rite defungantur. Semetres de ipsis Informationes* 
sincere depromantur. Disciplina scholastica exacte observetur, bonarum 
artium studia probitasque morum procuretur. Bibliotheca et Instrumenta
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Litteraria, Actaque omnia exacte conserventur, et nihil inde alienetur. 
Denique me omnia illa praestiturum, quae fidelem et Juratum Gymnasii 
V. Archi-Gymnasii Directorem praestare decet et oportet.

Juro insuper me de praesenti nuUi secretae Societati, aut Confrater- 
nitati; sive intra ambitum Haereditariarum Caesaeo-Regiarum Ditionum, 
sive extra illas adlectum esse, neque a modo, et in posterum in qualem
cunque talis modi Secretam Consociationem quocunque sub praetextu 
me immissurum. Ita me Deus adjuvet^ Beatissima Yirgo Maria, omnes 
Sancti atque Electi Dei.

2.

Professores Gymnasiorum.
Ego N. N. Juro per Deum vivum, ac Gloriosam Dei Genitricem 

Virginem .Mariam, et omnes Sanctos, atque Electos Dei; Fidqque mea 
spondeo ac promitto: me_ (Provinciali) Studiorum, et Locali Gymnasii v. 
Archi-Gymnasii Directori debitum honorem, observantiam, et respective 
in rebus Officii obedientiam exhibiturum, Instructionem per Systema 
Litterarium praescriptam, aut successive per benignas Resolutiones 
Regias praescribendam exacte observaturum, iisque me in omnibus 
Punctis conformaturum. Res et Instrumenta Cathedrae meae innumeratis 
hab itu rum nihil eorum abalienaturum; *) omnia illa, quae normaliter 
ad Litteras, moresque pertinent, praestiturum ; ac ut probum, honestum, 
sedulum ac Juratum Professorem decet, collate mihi munere functurum. 
Juro insuper me de praesenti nulli Secretae Societati, aut Confrater- 
nitati, sive intra ambitum Haereditariarum Caesareo Regiarum Ditionum, 
sive extra, illas adlectum. esse, neque .a modo, et in posterum in qualem
cunque talismodi Secretam Consociationem quocunque demum sub prae
textu me immissurum. Ita me Deus adjuvet, Beatissima Virgo Maria 
omnes Sancti atque Electi Dei.

Exhortator Gymnasticus.
Ego N. N. Juro per Deum vivum ac Gloriosam Dei Genitricem 

* Virginem Mariam, et omnes Sanctos atque Electos Dei, fideque mea 
spondeo, ac promitto: me Gymnasii v. Archi-Gymnasii hujus Directori 
debitum honorem, observantiam, et respective in rebus officii obedientiam 
exhibiturum; Instructionem per Systema Litterarium praescriptam, aut 
successive per Benignas Ordinationes Regias praescribendam, exacte obser
vaturum, iisque per omnes Articulos comformaturum ; Juro- insuper me 
de praesenti nulli secretae Societati aut Confraternitati sive extra am
bitum Haereditariarum Caesareo-Regiarum Ditionum, sive intra illas adlec
tum esse, neque a modo et inposterum in qualemcunque talismodi

*) Különös, hogy a tanár arra esküszik, -hogy a tanintézet dolgait nem 
fogja elidegeníteni — más szavakkal, hogy nem fog lopni vagy sikkasztani, 
hogy bűntényt nem követ el.

- 7*



secretam Consoeiationem quocunque demum sub praetextu me immis
surum ; Ita me Deus adjuvet, Beatissima Virgo Maria, omnes Sancti 
atque Electi Dei.

4.
Curator Gymnasii, et caeteri Scholarum Latinarum Curatores, seu Ministri,

Famuli, Servitores.

Ego N. N. Juro per Deum vivum, ac ■ Gloriosam Dei Genitricem 
Virginem Mariam, omnes Sanctos atque Electos Dei, fideque mea spondeo, 
ac promitto : me Directori Gymnasii v. Archi-Gymnasii debitum honorem, 
reverentiam et obedientiam exhibiturum; eaque omnia fideliter execu- 
turum, quae’ mihi in rebus ad officium pertinentibus demandabuntur, 
diligentem conclavium, et aedium curam habiturum, damna undecunque 
minantia aversurum, ac in Singulis muneris mei partibus probum, honestum, 
fidelemque ministrum ac servitorem praestiturum. Sic me Deus adjuvet, 
Beata Maria Virgo Immaculata, omnes Sancti,' atque Electi Dei.

Ha az itt közölt esküm intákat egybevetjük a most használatos 
esküm intákkal,*) úgy találjuk, hogy az 1806-iki esküben két, a 
mostaniban három momentum v a n ; akkor esküt tett a tanár, hogy 
kötelességeit teljesíteni fogja és nem tagja valamely titkos társulat
nak, és most esküszik első sorban hűséget I. Ferencz József magyar 
király ö felségének is. Ez eskűkibővítésről majd alább szólunk.

1806-tól ébren őrködik a tanügyi kormány, hogy a tanárok a 
megszabott esküt mindenütt letegyék. Az ország nádora 1818. jan . 
10-én 22. sz. kibocsátványában figyelmezteti az ország összes fő
igazgatóit, hogy a tanároknak a legszigorúbban meg van tiltva, hogy 
valamely titkos társulatnak tagjai legyenek, és fölhívja a főigaz
gatókat, hogy erre mindenütt haladéktalanul esküdtessék fel a 
tanárokat. Ugyancsak 1813. június 7-iki kelettel 711. sz. r. ő fel
sége parancsából újra felhívja a nádor az ország összes főigazgatóit, 
hogy vegyék ki minden egyes tanárnak esküjét, különösen a tekin
tetben, hogy nem tagja valamely titkos társulatnak, és a jövőben 
köteles minden tanférfiú tanszékfoglalás előtt hivatalos esküt tenni.

1880. augusztus 31-én kelt 22,462. sz. helytartótanácsi ren
delettel kimondatik az is, hogy a magán patronatusok kezelésében 
álló gymnasiumok tanárainak is kell hivatalos esküt tenniük, jelesül 
a tekintetben, hogy nem tagjai valamely titkos társulatnak.

Ez a titkos társulat kisért mindenütt.
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*) L. dr. Klamarik : magyarországi középiskolák szervezete és el
járása“ 486. 1.
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1826. október 24-iki keletű rendeletében ő felsége parancsá
ból intézkedik a helytartótanács, hogy a tanárok 3 évi ideiglenes 
működés után, ha ez idő alatt hivatásuknak kellően megfeleltek, 
vagyis ha az érdekeltek a tanári pályára beválnak, nevezhetők 
csak ki rendes tanároknak. És innét datálódik az ideiglenes rendes 
tanári intézmény, melyet az 1883. évi XXX. t.-cz. is fentartott.

Ha ezen intézkedés megokolásánál első vonalban előtérbe 
tolták is a tanárok gyakorlati tanitásbeli képességének szükséges 
kipuhatolását, hogy csak azok alkalmaztassanak véglegesített jelleggel, 
a kik a megszabott tanképesítő vizsgálat mellett gyakorlati műkö
désben is megállják helyüket: mégis a sorok között világosan 
kimondatott, hogy ez intézkedés főmotivuma mégis csak az, hogy 
minden egyes tanár a 3 próbaév fönt art ása által szellemében, jelle
mében kipuhatoltassék és el addig olyan, lei még magatartása által 
kellő biztosítékot nem nyújtott a tanügyi kormánynak, rendes tanár' 
пак lei ne neveztessék, se végkielégítésre, se nyugdíjra jogot ne tart
hasson. *) '

Még a tanári esküt sem tekintette tehát a tanügyi kormány 
a tanárnál kellő biztosítéknak. Míg egyéb állami tisztviselőknél 
minden kinevezés élethossziglan tartó anyagi ellátást biztosit, ha az 
illető letette a hivatalos esküt: addig az ideiglenesen kinevezett 
és esküt is tett tanár lóg a levegőben, mint Muhammed” koporsója, 
és tudunk számos esetet, hogy egyik-másik tanárnak hatszor is ki 
kellett állania a bárom próbaéves -időt, míg megkaphatta állandó 
alkalmazását biztosító véglegesítését.

Az 1883. évi XXX. t.-cz. is fentartotta a régi status quo-t, az 
ideiglenes tanári intézményt, jóllehet ő felsége 1877. évi elhatáro
zásával behozta a 3 évi helyettes minőségben való szolgálat köte
lezettségét.

A helyettes tanári institutio mellett valójában nincs értelme 
az ideiglenes tanárság normájának, ha ez csak arra való, hogy 3 
év alatt puhatoltassék ki a tanár gyakorlati, tanítói alkalmazható
sága ; mert ez már a helyettes tanárnál is kipuhatolható. Világos 
tehát, hogy e kérdésnél a politikai motívum и szabályozó erő.

*) Sed ad casum si intra supradeterminati Triennii in functione sibi 
concrediti muneris agendique ratione aut secus generatim expectationi non 
corresponderent, acturum, et quin seu finalem excontentatioflem seu pensionem 
praetendere possint ab officio removeri valeant.
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Ezen föltevésünket megerősíteni látszik a tanügyi kormány e 
kérdéssel szemben tanúsított állásfoglalása. 1885. őszén kérelmezte 
a középiskolai tanáregyesület a vall. és közokt. ministeriumnál 
az ideiglenes rendes tanárság megszüntetését, hogy a helyettesi évek 
tekintessenek próbaéveknek és ezt kövesse azután mint más tiszt
viselőknél a véglegesítés attribútumával biró rendes kinevezés; 
de erre még feleletet nem kaptunk. Ez arra. vall, hogy a  ta n 
ü g y i  k o r m á n y  a  ta n á r v i lá g o t c sa k  fe n ta r tá s s a l  tekinti 
politikailag megbízható elemnek.

És ezen ne is csodálkozzunk, hogy a tanügyi kormány oly 
végtelen conservativ természetű e polyglott országban velünk 
tanárokkal, egyúttal Írástudókkal szemben; mert a nagy érdekek, 
melyek kezünkben le vannak téve, és a régibb múlt tapasztalatai 
eléggé igazolják, hogy a tanárság a Salus reipublicae suprema lex 
esto jogosultságánál fogva kell hogy járószalagon járjon.

Ugyan e körülménynek tudom be azt is, hogy annyi sürgetés 
után nem kaphatunk szolgálati pragmatikát. És ezt, őszintén szólva, 
a vall. és közokt. ministerium, midőn viszonyaink kellően nem 
kristályosodtak még meg, most egyhamar állami szempontból sem 
adhatja meg, mert meg nem engedheti, hogy tanárai a szolgálati 
pragmatika létet biztosító várából egyik-másik irányban politikai 
kirohanásokat tegyenek, hogy a tanárokat a szolgálati pragmatika 
által már most mentse fel a gondolkozásban, beszédben és cselekvés
ben való szükséges önfegyelmezés^ kötelezettségétől. A szolgálati prag
matikának útjában állanak tehát egyrészt különleges viszonyaink, 
másrészt szellemi érettségünk némi elmaradottsága.

Hallottam azt a pium desideria mot is emlegetni, hogy olyan 
erősen kellene beigtatni kathedrájokba a tanárokat, mint a mily 
erősen ül javadalmában a beigtatott plébános. Sokan azt tartják, 
hogy a plébánost csak a három fórumon keresztül ment jogerős 
ítélettel lehet egyházi javadalmából kimozdítani. Ez nagy tévedés. 
Ha a beigtatott lelkész a legkomolyabban kifogásolható és alig 
bizonyítható fegyelmi dolgokban jut püspökével collisióba, ez „ex bene 
informata conscientia episcopi“ röviden bánhatik el papjával, a mint erre 
a legújabb időkből példáink vannak; míg ezzel ellenkezőleg alulról 
vagy oldalról jövő vádaskodások ellen rendesen szabad útat enged 
a canoni jogrendnek.

A közoktatásügyi minister is megvéd bennünket az alulról 
vagy in linea laterali jövő rossz akaratú vádaskodások ellen. Az a
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meggyőződésem, hogy magasabb szempontból véve. a dolgot, nem 
a legégetőbb ügyünk a szolgálati pragmatika, és hogy még egy 
egész generatió fog kihalni, míg komolyan szóba kerül ez ügy s 
megkapja a tanárság a szolgálati pragmatikát. Olyan e kérdés a 
ministeriumban, mint az episcopatus előtt az autonómia; fáznak ott 
is, itt is az ily tengeri kigyó láttára.

A tanárok ö felségének csak 1849. február havától kötelez- 
tettek hüségeskiit tenni, midőn Windischgrätz Alfonz herczeg Magyar- 
ország teljes hatalmit császári biztosa, cs. kir. főtábornagy, Szögyényi 
László cs. k. valóságos belső titkos tanácsos elnöklete alatt fel
állította a meghódolt részekre „a magyar kir. ideiglenes polgári 
közigazgatás“ intézményét. ‘Szögyényi* László 1849. február 14-én 
60. sz. rendeletében megszabja a tanárok részére az esküt, a tank. 
kir. főigazgatók nyomban követelik is, mely így szólott:

„Én N. N. (alulirt) esküszöm az élő Istenre, boldogságos Szűz 
Máriára, és Istennek minden szentjeire ő cs. kir. Felségének, I. Ferencz 
József ausztriai császárnak s Magyarország királyának, legkegyelmesebb 
urunknak törhetlen hűséget, jobbágyi hódolatot, a törvényeknek engedel
mességet, és fogadom, hogy hivatalos foglalatosságaimat lelkiismeretesen 
és pontosan teljesítendem, hivatalom titkait pedig szorosan megőrzendem.1-

Ez esküben a titkos társulatokról nincsen szó, de kívánja 
Szögyényi a hivatal titkainak megtartását, a mire a tanárok már 
1845. óta utasítva voltak.*)

Békés időben nem igen veszik számba a tanárembert, hisz 
„quem dii odere paedagogum fecere11 ; de háborús, forradalmi idők 
ben a pap és a tanár az, a ki által acute hatni akar a hatalom 
— ezek működését veszi a legerősebb eontroll alá, és ezektől tart is.

Ennek igazolásául idézem Szögyényinek, a magy. kir. id. 
polgári közigazgatás elnökének 1849. február 25-én kelt s a tank. 
kir. főigazgatóságokhoz intézett rendeletének ide vágó részét. „Fő 
figyelmébe ajánltatik Nagyságodnak a tanári személyzet, mert ezek
nek megválasztása valamint mindég úgy különösen jelen időkben 
főtigyelmet igényel, midőn a téveszmék egész tömkelegét, mely a

*) 1845. június 17-én 20,747. sz. közli a helytartótanács ama rendeletét, 
hogy ő felsége legfelsőbb kéziratánál fogva a hivatalos ügyekre nézve a leg
szorosabb titoktartást újólag keményen meghagyni, s egyszersmind azok 
ellen, kik ezen hittel erősített kötelességök ellenére a hivatalos titkot meg
szegnék, szigorú eljárást parancsolni méltóztatott.
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tanuló gyermekek zsenge kebleikbe is oktattatni szándékoltatott, 
mindenek előtt felderíteni és útba igazítani szükséges. Ennél fogva 
tehát felkérem Nagyságodat, hogy kerületében levő mindennemű fő, 
közép és elemi tanodák személyzetéről annak a legközelebb múlt, és 
jelen időkben tanúsított politikai és erkölcsi magaviseletéről, tanítási 
módjáról és irányáról, névszerint és részletesen, minden kivétel és 
tartózkodás nélkül bű és kimerítő értesítést adjon.“

Es uevezetes, majdnem egészen ugyanezt kívánja a pontosan 
kitöltendő minősítvényi táblázatok által még manap is a tanügyi 
kormány, és míg- a katona, a pénzügyi tisztviselők megtudják, 
hogyan minősítették elöljáróik, ezt a tanár, bár kívánja, rendes 
úton meg nem tudhatja.

Mind e körülményekből következtethetjük, hogy nincs még 
itt az ideje annak, hogy mi tanárok, kiket a kormány még nem 
tart politikailag teljesen megbízható elemnek, már most rövid idő 
alatt szolgálati pragmatikát kapjunk. *)

(Zsolna.) Csáka Károly.

Horatius olvasása.
Tudom, e folyóiratnak nem czélja, hogy tudományos fejtege

téseket közöljön valamely iró méltatásáról, vagy a hatásról, melyet 
az irodalmi fejlődésre gyakorolt, vagy a rangról, melyet irótársai 
körében elfoglalt. Nem is ilynemű fejtegetés az én szándékom; 
hanem szeretnék, ha csak egy rövidke lépéssel is, közelebb jutni 
ahhoz, hogy a tanuló az irót megkedvelje, önálló olvasására lelke
süljön, a tartalmat megértse és belőle aesthetikai és erkölcsi okulást 
vonhasson.

Tapasztalásból gondolom, hogy a Vili. oszt. növendékek 
mindegyike ezt a czélt el nem éri. És ha ebben van oka annak

'") Azért sürgetéséről le nem mondhatunk. Azt hiszszük, a kormán}' 
bölcsesége, ha akar, módot találhat, hogy a nem legkifogástalanabb, leg
tisztább hazafiságu tanár ne találjon oltalmat a szolgálati pragmatika sánczai- 
ban, ellenben a „politikailag teljesen megbízható“ és hivatalában helyesen, lelki- 
ismeretesen eljáró szolgálati ügyekben minden puszta önkény, minden basás- 
kodás ellen védve legyen. Az utóbbiból fájdalom egy egész sor igazán fölháborító 
példát közöltek velünk, még pedig nem a régmúltból; egyelőre azonban elhall
gatjuk, mert nem akarjuk, hogy igaz ügyünk sürgetésébe, bármennyire 
igazolva volna is, az indulat szava vegyüljön. A szerk.



is, hogy sokfele megoszlik a figyelme, és nem fordítható elég idő 
a class.- olvasmányok kezelésére, bizonynyal mélyebben rejlő oknak 
is kell lennie, a mi az ily nagy költő iránt való lelkesedést meg- 
ernyeszti.

Az olvasmányok módszeres kezelése oly irányt vett — a mint 
programmok czikkei szép bizonyitékot nyújtanak, hogy alaki nehéz
ségeket okoznunk alig lehet. Meg van magyarázva szók és mon
datok rendje, meg van állapítva a szók helyes értelme, a tárgyi 
tudnivalók, a költemény köze a kor kérdéseihez és viszonyaihoz; 
és pedig mind ez közös munka, megbeszélés alapján, ellentétben a 
leczke-feladó methodushoz, melyben néha bizony a tanuló magára 
hagyva próbálkozott már a ki megtette — a nyakatekert for- 
dítgatással. Mi hiánya van tehát még az olvasásnak'?

Nagy közelben kínálkozik egy ok, a melyet csak tartózkodva 
említek; de a mely főtényező az érdeklődés, a lelkesülés fölébresz
tésében. Ne tartsuk oly közönyösnek az ifjúságot, hogy nem fogé
kony a melegség iránt, ha azt kiérezi az előadó tanár szavaiból, 
melyeket a tárgy, a tanítás és nevelés érdeke a meggyőződés igaz 
sziliével át meg áthatott: Ezt a lelkesedést első kelléknek tartom 
az olvastatásnál ; csalódnám az emberi természetben, ha ez a fogé
kony fiatal lélekre a példa jótevő, melegítő hatását nem gyakorolná. 
Csak ott kívánhat a tanár érdeklődést és sikert, a hol ő maga 
vérébe oltotta, s innen ajkaira vette a tárgyait olvasmány jeles és 
hasznos voltának meggyőződését; a hol ő maga a szerző gondolatait 
tiszta világításba állítani, a tartalom fejlesztő, nemesítő erejét fel
kutatni, érvényesíteni iparkodott. Vigyázzunk, hogy élettelen, ne 
mondjam untató leczkéztetéssel fegyvert ne adjunk a Frary és 
Locroy nevét hangoztató, bár sokszor mélyebbre nem tekintő, Íté
letében hamarkodó közönségnek, melynek jó része ugyan a divatos 
nézetek és egyes lapok odavetett, de minden egyéb, csak nem 
szakavatott megjegyzései után, de más része nem ritkán az iskolai 
emlékek után állapítja meg véleményét.

Azért — a mint már korábban a class. Írókról általában meg
tettem — hangsúlyozom a tartalom fontosságát Horatius olvastatá- 
sában is, még pedig a gondolatmenet megértetését és a tartalom 
erkölcsi és aestüetikai erejének a tanuló elméjére való alkalmazását.

1. Horatius nem könnyű olvasmány, még a felsőbb osztályok 
gyakorlottabb növendékeinek sem. Megnehezíti a tökéletességre vitt 
versalak, a classikus rövidség, a mely velős kifejezéseiben és a
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gondolatok hézagaiban egyiránt nyilatkozik. Mondhatom, hogy ha 
az összefüggés hézagai kellőkép kitöltve nincsenek, vagyis a tar 
talom a maga egészében és jelentőségében nem áll a tanuló előtt, 
a helyett, hogy a mélységes gondolatok fenekére látna, a nehéz
kes formából és a néha bizony darabos magyar fordításból Ítél a 
költő felől. Érdeklődése pedig jó, ha annyira emelkedik, hogy tisz
tességes érdemjegyet szerezhessen. Azért szükségesnek tartom, hogy 
ne csak a szöveg módszeres praeparálása s a fordítás kísérletei 
és megállapítása után legyen meg — a mint történni szokott — 
a rövid tartalmi összefoglalás, hanem a költemény olvasása előtt 
már tájékozva legyen a tanuló az alaphang és gondolatmenet 
felől és így érdeklődésre ébredjen; de meg a szöveg részei
nek olvastatása közben is egyre hangozzék az előadónak figyel
meztetése a gondolatok összefüggésére és jelentőségére. Az olvas- 
tatás ilyetén menete nélkül a szokottabb olvasmányok közül talán 
megérti egynémely tanuló már olvasás közben pl. Carm. I. 4, 11, 
24; II. 3, 10, 14, 20; III. 30; de nem hiszem, hogy kellő figye
lemmel olvasssa és megértse a fordítást követő rövid tartalmi össze
foglalásig — jó későn, mert eddig meglehetős zavarban lehetett a 
nagyszerűnek deciaráit horatiusi költeménynek tartalma felől — 
pl. a következő és becsesebb részt: Carm. I. 1, 2, 3, 12, 14, 15, 
22, Л8 ; II. 1, 18, 19; III. 1 — 6 §tb. Még kevésbbé érti meg elő- 
leges tájékozás nélkül a satirát és epistolát, a melyeknél épen a 
gondolatgazdagság teszi az érdemet.

Azt mondhatná valaki, hogy a gondolatmenet részletes fejte
getése az olvasás előtt az érdeklődésre jó ugyan, de egyébként 
elveszett munka, mert főkép hosszabb költeménynél mire a végére 
jut, elfelejti a tartalmi részletezést. De épen azért tartom szüksé
gesnek, hogy a tanuló kezénél mindig jegyzőkönyv legyen, s a 
szükséges megjegyzéseket főbb pontjaiban leírja.

Ide írom egy-két horatiusi költeményről, miképen szoktam 
gondolatmenetét ismertetni. Álljon itt pl. Carm. I . '2; III. 1, 3.

('arm. I. 2. Irta a költő valószínűleg az actiumi harcz után 29-ben. 
Egyike Hor. legfényesebb hangú költeményeinek, akár művészi szerke
zetét, akár a nyelvezet ékességeit szemléljük. Dicsőíteni akarja Augustusi, 
ki a róni. bírod, megzavart ügyeit rendbehozza, a békét helyreállítja, és 
a ki egyedül képes a fenyegető veszedelmeket eltávolítani, a parthusok 
növekedő hatalmát megtörni s így a róm. név méltóságát visszaállítani. 
Azért Augustusi, a római nép megváltójának, az isteni harag kiengesz
telőjének képében tünteti föl. Mert, a régi népek vallásos nézetei szerint,
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minden baj az istenektől származik büntetésképen, a kik minden vétket 
megtorolnak s haragjuknak jeleit különös természeti tüneményekben adják. 
S ha az egyes ember, vagy egész nép vétke következményétől szabadulni 
akar, első dolga, hogy eszközök után lássan, melyekkel az isteni haragot 
kiengesztelheti. Rómában mindjárt Caesar halála után csodajelek mutat
koztak a természetben: villámcsapás, jégeső, vizáradás, melyek a fölin
gerelt égiek haragját jelezték, s a nyomban következett polgárharczok 
— mint isteni csapások —- igazat adtak a jósjeleknek. De, a mint a 
keresztény felfogás szerint, a régiek hite szerint is a véteknek legfőbb 
büntetése az újabb erkölcsi félrelépés. A belső egyenetlenségekkel új 
bűnt követett el a római nép, s új haragot vett magára. Ideje volt tehát 
a csapások okát megszüntetni, az isteni haragot kiengesztelni. Jupiterhez 
könyörög tehát a költő, küldjön megváltót az égiek közül, mert a kien
gesztelésre puszta emberi erő nem elégséges. Az istenek sorában végre 
Mercurius személyében állapodik meg, a ki Augustus képében eleget tesz 
a római nép bűnéért, Caesar meggyilkolásáért. A költemény tehát hősi 
óda. 1— 20. sorokban a csodajeleket mondja el, 21— 24. a polgár- 
harczot, meljTe új büntetésnek kell következni, 25— 40. az istenekhez, 
kiváltkép a római nép pártfogóihoz, könyörög az engesztelésért, 40— 52. 
Augustust apostrophálja, a ki Mercurius képét viseli. *

* Carm. III. 1. A III. k. első hat ódája egyazon erkölcsi czélzattal 
van írva: a költő az emberiség papjának, tanítójának hivatására vállal
kozik és oktatja a római ifjúságot a legszebb erények gyakor
latára. Az emberek, bármennyire emelkednek ki a nagy sokaságból gaz
dagságban, hatalomban, tiszteletben: a, halál ugyanazon kikerülhetetlen 
kényszefe alatt állanak, mint az alacsony sorsuak és szegények; tehát 
tőlük ebben mitsem különböznek. I)e még az-életben sem nyújt nekik 
.boldogulást a fény, sőt inkább elhalmozza lépten-nyomon gondjaival, bajai
val. A tisztelet legmagasabb fokán mindig közel áll a szédítő magasból 
való, talán közel bukás aggodalma; a gazdagság a félelem mellett, hogy 
a megszerzett veszendőbe megy, lázas vágygyal gyötri urát a kincsek 
szaporítására. Mellette, benne van tehát a gond, az önepesztés csírája: 
a kereskedőt a. hajóra, a lovagot . futtában árnyékként kiséri. Mind
ezzel ellentétben : a ki szegény sorsában is elégedetten él ; kit gondok, 
félelem, mértéktelen vágjak nem epesztenek: az a boldog élet embere. 
Tehát Horatius a Cam. III. 1. költeményében kortársainak, a kik a 
hatalom és gazdagság után oly emésztő vágygyal törekedtek, az elégedettségről, 
a vágyak mérsékléséről énekel. A költő tárgya fenségének érzetében mint 
a Múzsák papja, az isteni akarat jós szava, szentélyből, az égi titkok 
templomából, elragadtatással mondja hallgatóihoz,- kik közé csak a rom
latlan lelkű ifjúságot bocsátja, mint a pap az ünnepi szertartásnál: 
Procul esse profani! vagy az ő merészebb költőiségével: „Odi profanum 
vulgus et arceo.“ (Távol maradj avatatlan sokaság, visszatiltalak!) A kik 
pedig a szent titkok ünneplésében részt vehetnek, azokhoz : „Favete linguis!“ 
(Csendben maradjatok !), hogy az ünnepet valami kedvezőtlen hang meg 
ne zavarja. A költemény tehát erkölcsi óda. 1— 4. sorokban bevezetés
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van az erkölcsi óda-cyclushoz; 5— 16. a hatalom, tekintély nem ment 
meg a közős haláltól; 17— 25. nem ád örömöket a földi életben sem; 
26— 40. a gazdagság sem szerez megelégedést, hanem gondokat; 41— 48. 
a' józan ember tehát utánuk módfelett nem törekszik.

Carm. III. 3. A költő egy új erényről, a jóban való törhetetlen 
állhatatosságról énekel. Örök szépségű képeiben festi az erény mibenlétét, 
mely a jótól semmi veszélyre el nem tántorodik, és annak jutalmára tér 
á t : a kiérdemelt halhatatlanságra. Állítása nagyobb hitelére a herosok 
példáját hozza föl. Pollux, Hercules, Bacchus közé Augustusi is fölveszi, 
és Romulus dicsősége szemléletében állapodik meg. A város alapítójának 
az istenek közé való felvételéről merész képzelettel hosszabban foglal
kozik.-Az istenek gyűlésébe vezet, kik Romulus állhatatosságának jutalmáról 
tanácskoznak. Nem mondatja el minden istennek a véleményét, elég 
Junóé, kinek döntő a magasztalása. És a költő a római érdem dicsőíté
sére nem hozhatott volna föl fényesebb tanúbizonyságot. Mert nagy 
érdemeket kellett e népnek szereznie, ha az ellenséges Junónak a trójaiak 
iránt égő haragját lecsillapíthatták, sőt szelídségre, kegyességre válthatták. 
De vigyáznia kellett a költőnek arra is, hogy a boszú lecsendesülése 
ne legyen valószínűtlenné; okokkal kellett támogatnia, fetételhez kötnie. 
Meg is tette a költő, mikor Junó haragját és boszúját Trója romjaihoz 
csatolja; de a haragot átviszi az istennő Rómára is, ha anyavárosuk 
fölépítésére gondolnának. S annál inkább éledhetett gyanúja Junónak, 
mert a gyarmat-várost a kegyelet kötelessége fűzte az anyavároshoz. Míg 
egyrészt örömmel hangoztatja, hogy Trója a vadak tanyája lett, örömé
ben megígéri Marsnak, hogy pártfogoltját az istenek közé engedi. — .Ez 
erkölcsi óda. 1— 8. sorokban az állhatatosság erénye; 9— 16. az erény 
jutalma ; 17— 68. Junó beszéde van leírva. Az utolsó négy sor megfelelő 
befejezés a Carm. III. 1. kezdetéhez.

Ф- +
Elgondolhatják a t. kartársak, hogy én itt nem mintát akar

tam felállítani; csak a magam eljárásából egy-két példát futólag 
érinteni, hogy miképen szoktam én a tartalmat előzetesen ismer
tetni és kivonatosan lejegyeztetni.

2. Azt szokták hangoztatni a classikus tanítás ellenfelei, hogy 
belőle semmi hasznosat nem visz ki magával az ifjú az életbe. Nem 
kell mondanom, hogy ez mennyire nevetséges állítás; de legalább 
félig aligha igazuk nem lesz, ha a classikus tanításnak puszta 
czélja a- szöveg megértetése és magyarítása. A tanuló serdülő korá
ban olvassa a classikus szerzőt, a mikor fogékony lelke minden 
benyomásnak enged; ekkor van bízva az iskolára, bizonynyal nem
csak azért, bogy évek során a latin fogalmazásban egy kis ügyes
séget szerezzen s egy pár történetíróval, költővel és szónoki művel 
megismerkedjék; hanem hogy jó irányt adjon az ifjú fejlődésének, 
Ízlését nemesítse, erkölcsi érzetét kifejleszsze és megerősítse. Fel-
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adata ez minden tárgy tanításának ; s a melyik legtöbb alkalmas 
eszközt ád ehhez a feladathoz, ай a legalkalmasabb a serdülő kor * 
nevelésére. Ilyennek tartom én a válogatott classikus olvasmányokat.

Természetes, hogy e részben sem módszert, sem utasításokat 
közölni nem lehet. A classikus olvasmányra épített ilyetén nevelő 
eljárásban fő és egyetlen tényező a tanár egyénisége. Az, hogy 
mennyire hatotta át őt magát a classikus szerző, és mennyi lelke
sedés van benne, hogy tanítványai lelkére is ily hatást igyekezzék 
gyakorolni. Alkalom bőven kínálkozik, hogy a tanuló figyelme föl 
legyen keltve azon változatlan erkölcsi törvényekre, melyek év
ezredek óta élnek az emberiség jobb részében, melyeket tehát az 
életbe átvinni humánus kötelesség. Előtte áll jl gondolatok és érzé
sek linomsága, az örök szép és igaz formái alakban és tartalom
ban. Lehetetlennek tartom, hogy ha a tanár szavai melegségével 
kiemeli e gondolatokat1; ha összeveti analog, példákkal, melyeket 
a modern irodalmak, vagy épen hazai nyelvén láthat maga előtt 
a tanuló, pl. a Carni. III. 1. „reges in ipsos imperium est Iovis, clari 
Giganteo triumpho, cuncta^ supercilio moventis“ szép helyét az 
Ilias I. 527—530. szavaival, mint a fenségesnek egyik legremekebb 
példájával, vagy a III. 2. „Dulce et decorum“-át Tyrtaeus, Körner, 
Petőfi, Arany azon értelmű szavaival; ha eseteket hoz föl a tör
ténelemből és az életből egyik vagy másik szép eszme hatalmának 
megvilágítására; ha pl. Carm. I. 3; II. 18; III. 1. alapján sötétebb 
színekkel rajzolja a féktelen emberi természet követeléseit és meg
nyerő hangon szól a józan megelégedésről, ha a Carm. III. 1. 
olvasása közben hazafias érzületre, az erénynek önmagában rejlő 
értékére, az istenség iránt kegyeletre, a bizalom alapjára, az adott 
szó szentségére hívja föl a figyelmet, a Carm. III. 3. alapján a 
történelmi nagyságot és az emberi tettek sikerét az állhatatossághoz 
kapcsolja, és így tovább; s teszi mindezt a meggyőződés hangján, 
a kellő emphasissal, hogy intő szavainak már a formája is meg
nyerje a tartalom iránt a jó indulatot: lehetetlennek tartom, hogy 
komoly ember kezében az ily tanulásnak nevelő, nemesítő hatása 
ne legyen. Az összehasonlítások, analog példák irodalmakból, tör
ténelemből és az életből egyrészt éles látást adnak a helyesnek a 
helytelentől való megkülönböztetésére, a hasonlóságok és különb
ségek fölismerésére, gondolkodáshoz szoktatnak, önálló Ítéletre 
fejlesztenek, s ha mind ez a gyengébb résznél talán kevésbbé történnék 
is, de az érdeklődés a tanítás és tárgy iránt mindenesetre fölébred ;
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másrészt a lelkesedés nyomán maga is fölmelegszik. Ha ilyen ered
ményt visz magával a tanuló az életbe, talán nem mondhatják 
sikertelennek a class, tanítást, és többen lelkesülnek a class, szerzők 
önálló olvasására.

Ha pedig valaki akadna, a ki kicsinylő vagy épen gúnyos 
mosolylyal azt a gondolatot ápolná vagy megjegyzést koczkáztatná, 
hogy a pap dolga erkölcsi prédikácziót tartani, annak — bocsánat — 
azt válaszolnám, hogy a ki sivár lélekkel lép a kathedrára, az ő 
lelkén szárad, ha a tanítványé is olyan leszen. Pedig talán nem 
azért bízták rá a jövő nemzedék nevelését.

3. Még egy dolog van, a mit hangsúlyozni kívánok, kivált
képen a magasabb röptű lyrai költeményeknél. Vannak ugyan mű
fordításaink, és tudom, hogy kartárSaim nagyobb része is használja 
ezeket a költemény megmagyarázása és lefordítása u tán ; de én 
még azt is óhajtanám, hogy az egyes mondatok és kifejezések 
magyarítása is lehetőleg megfeleljen az óda alaphangjának. Lapos, 
szétfolyó magyar mondatokból nem alkot a tanuló kedvező véle
ményt a költeményről. Egészen máskép, hangzik, ha pl. e helyett: 
„Maguk a királyok fölött is van hatalma a gigászi győzelem által 
dicső, a szemöldökével mindenf megindító Jupiternek“, csak ilyen
formán is adom vissza: „Jupiternek a királyok fölött is van 
hatalma, kinek gigász-verQ fönségében világot rendít szeme pillan
tása“. Ez megint nem minta akar lenni, csak példa, hogy van 
különbség a participiumokkal rakott, vagy mellékmondatokkal átszőtt, 
meg a velősebb, hangzatosabb szöveg között. A hűség rovására 
nem szabad ugyan esnie az ilyen fordításnak, de ha egyszer a 
tanuló elemzés által a szerkezetekkel tisztában van, inkább "enged
jen valamint a tanár a szorosan vett irodalmi műfordítás szigorú 
követelményeiből, mint hogy egész színtelen legyen a magyar szöveg.

(Csurgó.) Lázár István.

A sík-diszítményrol s a színek módszeres alkalmazásáról.
A rajzoltatás egyik legfőbb feladata a látás körébe tartozó 

aesthetikai érzelmeket felébreszteni s kimívelni. Minthogy pedig az 
aesthetikai érzelem kizárólag a képzet térbeli formáihoz van kötve, 
mert minden tárgy csak alakjánál és színénél fogva ébreszt aesthe
tikai hatást, az oktatásnál és nevelésnél nem épen közönbös, hogy 
mely formák vagy alakok azok, melye£ a rajzoktatás kezdő foká
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nak megfelelnek s a tanulók aesthetikai érzelmeit fokozatos egymás
utánban fejlesztik.

A természet a rajzoláshoz ugyan bő anyagot nyújt s azt 
lehetne mondani, hogy nincs olyan tárgy, melynek ábrázolásánál 
a szemléleti képesség tovább ne fejlesztetnék, a technikai ügyesség 
ne gyarapodnék vagy alak- és szinérzékiink ne mivelődnék. Mégis, 
mindent összevéve, alig találkozik háladatosabb tárgy a sík-orna
mentikánál, mely egyszerű vagy összetett alakjaival a rajzoktatás 
kezdő fokán annyi haszonnal és oly sok izlés-fejlesztő és nemesítő 
tulajdonsággal bírna, mint épen ez.

Még alig egy decennium előtt a rajzoktatásban az ornamenti
kára nem nagy súlyt fektettek és csak midőn újabb időben belátták 
aesthetikai képzőerejét s e szempontból paedagogiai fontosságát, 
kezdették nagyobb figyelemre méltatni. Mégis elegendő még mindég 
azon 'intézetek száma — miként a budapesti országos általános ki
állításon erről meggyőződhettünk — melyek a rajzoktatás kezdő 
fokán is tájképekre, emberi vagy állati alakokra fektetnek súlyt s 
a sík-diszítményeknek csak másod- vagy harmadrangú szerepet jut
tatnak, vagy azokat épen csak „muszáj “-ból tanítják. Ez a hiány 
azután a felsőbb osztályok tanmenetén meg is látszik, mert az 
Ízléstelenség, technikai ügyetlenség, a gépszerűség és értelmetlenség 
lépten-nyomon üti fel hydra-fejét, mely ellen hiába küzdünk ott, 
hol nincs meg a kellő alap s hiányzik az előkészület.

Hogy a sík-diszítmény paedagogiai fontosságáról csak futólag 
megemlékezzünk, felemlítjük, hogy legfőbb képzőereje abban rejlik, 
hogy a tanulókat a természet megfigyeléséhez vezeti; ez által pedig 
felébreszti bennük a megfigyelő tehetséget, képzeletüket fejleszti, 
míveli s a képzeltnek kivitelére szoktatja őket; az aesthetikai érzel
met helyesen neveli; ízlésüket nemesíti s végre beható-gondolko
dásra, összehasonlításokra, helyes Ítéletre s önálló szellemi mun
kára vezeti.

Megfigyelő tehetség nélkül semmit tökéletesen látni nem lehet, 
annál kevésbbé valamely tárgy képét híven visszaadni. A megfigyelő 
tehetségnek köszönhetjük, hogy minden tárgy képe tisztán vésődik 
emlékezetünkbe; azért, hogy helyesen látni tanuljunk, ennek kimí- 
velésére kell súlyt fektetnünk. A helyes látásra pedig az életben 
igen nagy szükség van.

Az ókori népek sem teremtettek mindjárt remekműveket. A 
sík-díszítmények különféle változatai képezték műtevékenységük 
kezdetbeli állapotát; ezekben .pedig a természetnek megfigyelése s 
a szemlélő képesség fejlődése sokszor bámulatos tehetségről tanúsko
dik. Hogy példát említsünk, ott vannak az egyiptomi hieroglyphek 
s egyéb lapos falfestmények, melyeknek körrajzai hűség tekinteté
ben meglepőek. Általában azt lehet mondani, hogy a régi culturális 
népek műérzéke a sík-diszífmények alapján fejlődött tovább s ennek 
talaján izmosodott meg a classikus művészet is.
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Világos tehát, hogy a sík-diszítmény a tanuló forma- és szin- 
érzékének systematikus fejlesztéséhez a legegyenesebb s legtermé
szetesebb út. Mert nemcsak hogy változatos formáival a képzelő 
tehetséget fejleszti, hanem egyszerű alakjaival a tanulónak módokat 
nyújt a kivitelre s őket egyszersmind újabb combinatiókra ösztönzi, 
miáltal önálló munkára is vezeti. A helyes, nevelésnek pedig a kép
zeletet fejleszteni szükséges, annál is inkább, mivel ez nyújtja a 
léleknek a képekét és eszméket s így a szellemi életnek is alap 
ját képezi.

De az elősoroltakon kívül a sík-diszítménynek didaktikai hasz 
nát sem vitatthatjuk el. Ilyen pedig, hogy könnyen rendszerbe 
állítható, úgy hogy az egyenes vonaltól kezdve a legbefejezettebb 
remekműig észrevétlen átmenetekben állíthatjuk össze. Tanításánál 
megtarthatjuk a legtermészetesebb rendszert s az egyszerűről az 
összetettre, a könnyűről a nehézre, az érzékiről az elvontra, a -köze
lebb fekvőről a távolabb esőre minden nehézség nélkül átmehetünk. 
Továbbá a legalkalmasabb anyagot nyújtja a csapatos tanításhoz, 
mely kivált a rajzoktatás kezdetén s a népesebb alsó osztályokban 
feltétlenül szükséges oktató módszer. Itt ismerkednek meg a 
tanulók a rajz fejlődésre képes állapotával, illetőleg annak tervelő 
módjával s észszerű kivitelével. Ez adja meg a tanulóknak a tiszta 
áttekintést, mert a rajzok okszerű elemzése s alkatrészeinek kellő 
megvilágítása, az u. n. váznak kikeresése és fölismerése, a fő- és 
melléktengelyek meghatározása, a polygon alapidom bekerítő vona
lainak kitalálása és azon ismeret, mely a teljes idom és részletei 
kölcsönös arányainak meghatározásában gyökeredzik, adja meg az 
ornamentikának legfőbb képző erejét és didaktikai fontosságát. Ezen 
kívül a tanulók ismeretkörét meg nem haladja, mert nem foglal 
magában olyan dolgokat, mikhez egy sereg előismeret volna szük
séges s így a kezdő rajzoktatásra kiválóan fontos jelentőségű.

Minthogy pedig a sík-ornamentika szorosan össze van kötve 
a színekkel, mert a rajz adja az alakot, a szili az életet, s így e 
kettő egymástól elválaszthatatlan, senki sem vonhatja kétségbe, 
hogy a színharmónia elemei a diszítményi rajzolással szoros össze
függésben vannak.

Nincs forma, nincs alak a természetben, melynek többé-kevésbbé 
határozott szine ne volna; de szemünk a tárgyakat színek hiányá
ban meg se különböztethetné s a fejletlen, miveletlen szinérzék 
mindég csak tökéletlen felfogás okozója. Az olyan nevelésnek pedig, 
mely a tökéletesség felé törekszik, s a növendéket mívelt emberré 
képezni óhajtja, "az embert összes tehetségeivel-, örökös szükségeivel és 
követelményeivel kell számba vennie s oda kell hatnia, hogy tehet
ségeinek egyike se lianyagoltassék el.

A szinérzék képzése a szem mívelésével jár. Mivel pedig az 
ember érzékeinek képzése közül a szemé a legfontosabb, azért főleg 
ezt kell oly módon mívelni, hogy tökéletes és tiszta fogalmakat
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alkothasson a látottakról s hogy a tévedések az érzéki felfogásból 
lehetőleg kizárassanak. A részletes vagy teljes szinvakság — mely 
manapság már nem oly felette ritka eset — a szemnek oly fogyat
kozása, mely óva int bennünket, hogy szinérzéktink nevelését és 
mívelését se hanyagoljuk el.

. Minthogy pedig a szinérzék fejlesztése s kimívelése a szép
érzék s így az ízlés nemesítésével jár, a rajzoktatásnak kell reá 
gondot fordítani.

Hogy a tanulók szinérzékét fokozatosan fejleszthessük, nem 
szabad eleinte sok színnel dolgoztatnunk. A színezésnek a rajzo
lással karöltve kell járni, mert a mint a tanulóknak formaérzéke 
lassan, rendszeres egymásutánban fejlesztetik ki, úgy kell szinéi*zé- 
kiiknek is lassan-lassan a bizonytalanság homályából kibontakozni.

A mint a tanulók a sík-diszítmények rajzolásánál a könnyűről 
a nehézre térnek, úgy kell ezzel párhuzamosan a ‘színezésnek is az 
alapszínekről a mellékszinekre, innen a complementárisokra, a szín- 
árnyalatokra és szinületekre, végre pedig a megtört színekre áttérnie.

Az oktatás első fokán, midőn a különféle geometriai csillag
idomok, mozaik-minták, maeander-szalagok s egyéb fonadékok 
játszszák a főszerepet, a legkedvezőbb alkalom kínálkozik az alap
színek megismertetésére. A chromsárga, párisi-kék és karmin oly 
pigrhensek, melyeknek szabatos technikai kezelését, főleg ha kellően 
hígítva adjuk a tanulók kezébe,* a legjáratlanabb rajzoló is hamar 
elsajátíthatja.

Hogy a kézügyességét mennyire előmozdítja, ha a rajzoktatás 
első évének második felében a tanulót az egyszerű híg festékek 
felvivésére szoktatjuk, azt csak az a szakférfiú tudja, ki ezt pró
bálta s a tanulók kézügyességének fejlődését megfigyelte. Tapasz
talásból mondhatom, hogy a nehézkeztiséget, melynek megszüntetése 
kezdetben oly sok -fáradságot s annyi gondot követel, semmi sem 
tünteti úgy el, mint a színező gyakorlatok. Ez pedig egyszerűen 
onnan van, hogy a tanuló az egész munkálat alatt mintegy kényszer- 
helyzetben van kezét a papiros felett könnyen, majdnem lebegve 
tartani, ha a lágy ecsettel a rajz contourjait tisztán és szépen akarja 
elkészíteni.

A mint pedig elértük, hogy a tanuló az ecsetet^ és czeruzát 
könnyedén kezeli, szép eredményt biztosítottunk magunknak. A 
könnyű kéz már egymaga nagy nyereség, mivel a rajz fejlődni 
képes állapotának megtartására egyik alapkellék; ha pedig ezt el
értük, az egész rajzoktatás kedvező sikert Ígér, annyival is inkább, 
mivel az oktatás további folyamán a technikai nehézségek mindinkább 
elosztanak, s az ész mívelésére, az Ízlés fejlesztésére és nemesítésére 
több időt fordíthatunk.

Az oktatás az egyenes vonalú geometriai, díszítményekről ren
desen áttér a különféle ívekre, ívcombinatiókra s az ezekből egybe-

8Tanáregyesületi Közlöny. XXII.



állított legegyszerűbb rosettákra, melyeknél tág tér nyílik a mellék- 
szinek megismertetésére és alkalmazására.

A mellékszineket, a narancsot, ibolyát és zöldet legegyszerűb
ben úgy mutatjuk be a tanulóknak, ha az alapszínek egyikével 
átfestett síkot egy másik alapszínnel festetjük át. A két egymásra 
helyezett festékréteg együttes hatásában adja a mellékszinek egyi
két. A tanulókat csak azután vezetjük rá, hogy a mit a kettős át
festéssel elért, azt egyszerűen a festékek keverésével is létre hozhatja.

A mellékszinek alkalmazására az ivekből alkotott rosetták s 
egyéb növényi formák rendkívül tág tért nyújtanak. A tanulók 
érdeklődése mind inkább nagyobb fokot nyer, több kedvet tanúsí
tanak a rajz iránt s az oktatást nagyobb figyelemmel kisérik, főleg 
ha bizonyos határig megengedjük még, hogy a színezésben indi
vidualitásuknak kifejezést adhassanak s a színcombinatiót maguk 
állíthassák egybe ; természetesen, mindig oly körülmények 
között, hogy a kivitelről s az alkalmazandó színekről előzetesen 
számot adjanak, hogy a tanár észrevételeit s utasító módozatait 
megtehesse. A rajzoktatás így a tanulók figyelmét felette leköti, 
mert a váltakozó színezés, néha az egyhangú formák daczára is, 
az újság ingerével hat reájuk.

A rajzoktatás további folyamán, midőn a diszítményi formák 
egyre stilszerübb alakot öltenek, helyén látom a tanulókkal a _sziu- 
fokozást és színárnyékolást megismertetni.

A színfokozást vagy színskálát egyszerűen úgy mutatjuk be, hogy 
valamely alapszínhez, pl. vöröshöz, egy másik alapszínből, pl. kékből, 
csak keveset keverünk s az így megváltoztatott színnel tiszta fehér 
papiroson egy széles vonást húzunk s azután fokozatosan mindig többet 
keverünk hozzá, de mindannyiszor a papirosra az előbbi mellé egy 
széles vonást festünk. Minden mennyiségnek hozzáadása az eredeti színt 
módosítja, illetőleg a hozzákevert szín felé viszi, mit a papírra festett 
vonások, vagy egymás mellé festett szalagok világosan mutatnak.

A tanulók itt már tiszta fogalmat nyernek a két szín között 
való fokozatos átmenetekről s igy a két szin között létrejött szám
talan szinületekről, melyeket nem fognak többé különböző színek
nek, hanem csak egy szín-nuanceainak tartani. E kísérletből be fog
ják látni, hogy a mint a kék és vörös között számtalan átmenet 
létezik, melyek között középhelyet foglal az ibolya-szín, úgy a többi 
színek között is vannak ilyen számtalan átmenetek, melyek mindig 
két színnek módosításából származnak.

De alkalom nyílik itt a tanulókkal a színtan egy igen fontos 
törvényét is megismertetnünk s ez a complementáris színek hatása. 
A tanulók a bemutatott kísérletből ugyanis látják, hogy ha a kék
hez kevés vörös kevertetik, az gyengén ibolyába játszik, minél 
több vörös kevertetik azonban hozzá, az ibolya szín annál határo
zottabb kifejezést nyer, végre egyenlő mennyiségben keverve, beáll 
a tiszta ibolya-szín. A mint azonban a vörös túlsúlyra jut, az ibolya
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mindinkább elveszti eredeti jellegét s a vörös felé hajlik, azaz létre 
jönnek a vörös ibolya különféle fokozatai, nuanceai.

E kísérlet azonban csak két tetszés szerinti alapszínnel vihető 
ily markáns módon keresztül, s nem így áll a dolog, midőn egy 
alap- és egy mellékszínt keverünk. Ez esetben meg kell magyaráz
nunk a tanulóknak, hogy minden mellékszín két alapszín össze
tételéből támad, mely keverékből a harmadik aiajtszín mindig 
hiányzik. S valamint a természetben a három alapszín a fehér 
világosságot adja, úgy, mint festékek keverve is fehéret kellene 
adniok. Minthogy azonban a festékek nem tiszták, hanem más 
színeket is visszasugárzanak, ha mindjárt csekély mértékben is, az 
arány megváltozik s a fehér helyett szürke keletkezik. Ez a szürke 
pedig annak az alapszínnek a nevét viseli mint jelzőt, mely a 
keverékben nagyobb mennyiségben van jelen; s igy szólhatunk 
kékes szürkéről, sárgás szürkéről, vöröses szürkéről stb.

Ha tehát egy alapszínt, pl. vöröset, s azt a mellékszínt választ
juk, mely a másik két alapszínből van összetéve, mint a zöldet, 
akkor ezek keverékéből már nem színűiét, hanem szürke támad. 
Ez a szürke pedig azon színnek jellegét viseli magán, mely a 
keverékben túlnyomó ; ez esetben túlnyomó a vörös, azért a keverék 
vöröSiSzürke lesz. Erről pedig a tanuló legszebben úgy győződhetik 
meg, ha valamely vörösre festett síkot, pl. egy világos karminnal 
festett egyszerű diszítményt, zölddel átfest. A színes díszítmények 
rajzolásánál a eomplementárisok hatását ezúttal úgy alkalmazzuk, 
hogy pl. valamely vörösre festett díszítmény egyes részleteiből a 
vöröset zöld átfestéssel kiküszöböljük.

A complementáris színek megkívánják, hogy náluk hosszabb 
ideig időzzünk, mivel ezek nemcsak a színes sík-diszítményekben, 
hanem egyáltalán minden dekorativ dolognál rendkívül fontos 
szerepet játszanak.

Egy színes papirosra nyomtatott színlapon, vagy bármely más 
színes nyomtatványon bemutathatjuk a tiszta színek contrast-hatását. 
Legalkalmasabb a szemléltetést sárga papirossal kezdeni, mivel ezen 
a fekete betűk, a sárga szín contrast-hatását — főleg ha selyem
papirossal borítjuk — a legintensivebben veszik föl, úgy hogy azt 
még a leggyengébb szíuérzékű tanuló is megfigyelheti.

Az utólagos contrast-hatás nem nagy fontossággal bir, s elég, 
ha azt a tanulókkal egyszerűen megfigyeltetjük. Annál fontosabb 
azonban az egyidejű contrast, mely t. i. akkor jő létre, midőn két 
szín egymással közvetlenül érintkezik. Fehér papiroslapra egymás 
mellé helyezett fénytelen színes papirosokkal szemléltethetjük ezt 
legjobban, ha t. i. ezeket távolabbra helyezett teljesen azonos színű 
papiros darabokkal hasonlítjuk össze. A tanulók színérzéke ez által 
igen fejlődik, mivel folytonos összehasonlításokat kénytelenek tenni, 
hogy a színeknek egymásra való hatását tüzetesen megállapíthassák.

Miután a tanulók megértették a szomszédos színeknek egy-
8*
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másra gyakorolt hatását, meg kell magyaráznunk a színes sík- 
diszítményekben alkalmazott contourvonalak czélját és hasznát. Ez 
alkalommal szólhatunk a különféle contourvonalak nemeiről s 
kiviteli módjairól; természetes, hogy ez mind csak alkalom adtá
val történhetik, mely esetben nem szabad elmulasztanunk a kedvező 
alkalmat felhasználnunk arra, hogy magyarázatunkat alkalmas 
színharmóniai szemelvényekkel illustráljuk.

Minthogy pedig minden decorativ szín-összeállításnál arra 
törekszünk, hogy az lehetőleg helyesen elrendezett, összefüggő s 
hatásos legyen, s ez által a szemlélőben gyönyörűséget ébreszszen, 
a különböző díszítmények raj zol tatásánál, úgy mint az oktatás 
egymásutánjában következnek, most már szólhatunk a színössze
kötések helyességéről és módjáról, a színek arányos felosztásáról, 
intensitásáról és lelkünkre gyakorolt hatásáról. Természetes, hogy 
ez is csak alkalom adtával történhetik, mert a színharmóniai isme
retek a rajzoktatásnak csak kiegészítő részét teszik. Túlságos 
kiterjeszkedésnek nincs helye, de viszont a tanuló színérzékét 
elhanyagolnunk sem szabad, mert ez esetben aesthetik-ai érzelmeit 
nem fejlesztjük ki minden irányban.

Minthogy a rajz az alakot, a szín pedig az életet adja, okve- 
tetleníil szükséges, hogy a színek harmonikus egységéről szólva, 
azoknak a formákkal való szoros összefüggését kiemeljük. Egyes 
sík-diszítmények bemutatása alkalmával ki kell emelnünk azok 
geometriai alapidomát, arányait, fejlődési mozzanataikat, symmet- 
riájukat, j-hythmusukat, színezésüket, a formák és színek között 
lévő összefüggésüket s végre stilszerflségük főbb charakteristicumát. 
Ez alkalommal a tanuló tisztán átlátja, hogy a színek és formák 
között mily összefüggés van, mily különböző a felfogás s mégis 
mily egységes a czél, s meggyőződik arról, hogy bárhol jöjjön is 
a szín mint díszítés alkalmazásba, az mindig csak határozott for
mákban, a rajzban történhetik. Azért a szín a rajznak alárendelt, 
de vele mindig szoros összefüggésben lévő, kiegészítő része.

Alkalmas diszítményi szemelvények bemutatása által a tanulók 
hamar meg fogják érteni, hogy a harmónia követelménye nemcsak 
a rajzra, a formákra terjed ki, hanem a színekre is. Ép azért 
szükséges, hogy a formák és színek között külön-külön s összevéve 
hasonlóság, rokonság, ellentétesség, symmetria, arányosság, stb. 
létezzék, mely törvények a tanulók előtt nemcsak a formákban, hanem 
a színek elrendezésében is kell hogy érthetőkké legyenek'téve.

Hogy a formák és színek között mily szoros kapocs van, be 
fogják a tanulók látni, ha oly díszítményt mutatunk be, mely már 
a rajzban nélkülözi a harmóniát, symmetriája rendszertelen s egész 
szerkezetében inkább kuszáit össze-visszaság létezik, ebben azután 
a színek harmonikus egységük daczára sem lesznek képesek az 
egyensúlyt helyre állítani; de szépérzékünket oly díszítmény sem 
elégíti ki, melynél a formák a le^hibátlanabbul vannak rajzolva,



alakításuk és elrendezésük pedig a szép formák alakulási törvényé
nek teljesen megfelelő, ha színezésük rendszertelen, szétszórt és 
disharmonikus.

Ily előzmények után a tanulók csakhamar át fogják látni, 
hogy a színek harmonikus egységének első feltétele: a formák 
általános harmóniája, mert csakeegyüttes hatás képes befejezett 
egészet alkotni.

Meg kell a tanulóknak magyaráznunk s példák által eléggé 
megvilágítanunk a színharmónia amaz alaptörvényét, mely szerint 
teljes összhang csak abban a színösszeállításban keresendő, melyben 
czélszerli elrendezéssel a három alapszín vagy ezeknek képviselői 
benn foglaltatnak.

Ennek megvilágítására a complementárisok képezhetik a kiin
duló pontot, mint olyan színek, melyekben a három alapszín mindig 
kifejezést nyer. Összekötésük helyessége ama körülménynyel is 
igazolható, hogy a szem egyes színek megtekintésénél maga állítja 
azokat elő. E körülményt pedig minden színösszekötésnél szükség
kép figyelembe kell vennünk, hogy a szemet nyugalomba hozhassuk 
s az aesthetikai érzelmet kielégíthessük. Ezen kívül alkalom nyílik 
itt bepillantást engednünk a művészet mesterfogásaiba is, midőn 
t. i. megmagyarázzuk vagy alkalmas példában megmutatjuk a 
tanulóknak, hogy a tájképfestő, midőn zöld erdős részleteket fest, 
a színek egyhangúságát elkerülendő, a természetben a színeknek 
szemeinkre gyakorolt hatását utánozza' midőn a complementáris 
színt az út fövényébe, a fák törzsökébe vagy a lombozat barna- 
vörös árnyékába helyezi.

De a complementáris színösszekötéseknél ki kell emelnünk 
azt is, hogy azok nem mindig kifogástalanok s hogy egyes össze
kötéseiket néha nagyon elitélik. így legtöbb panasz van a vörös 
és zöld kemény és nyers színhatása ellen. Azért a -tanulókat reá 
kell vezetnünk a semlegesek — mint a fehér, fekete és szürke — 
alkalmazására. Ézek és egyéb közvetítők a nyers hatást megszün
tetik, mert a contrastot magukra veszik s így a színek kölcsönös 
élénkitését vagy színbeli elhajlását megakadályozzák.

Minthogy azonban a szorosan vett complementáris színek nem 
minden ember szinérzékéYel egyezők s helyes elrendezésük is sok 
figyelmet és jártasságot kíván, fektessünk inkább súlyt arra. hogy 
az ily összekötésekben a sötétségi és világossági viszony kellő 
erőben fentartassék.

Ezzel egyszersmind ki kell emelnünk azt is, hogy az egyen
lően telített színek egyenlő térmennyiségben sem állhatnak egymás 
mellett, mert ez esetben a formák nem emelkednek ki eléggé. Pél
dákkal könnyű bebizonyítanunk, hogy az intensiv színeknek arány
lag kisebb tért kell elfoglalniok, mint a kevésbbé intensiveknek.

A rajzoktatás további fokán ki kell emelnünk az összhangzó 
(consonans) színeket is, mint pl. a sárgát és vöröset stb .; miért 
hiányosak ezek s hogyan válnak harmonikussá.
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A színkörre nem látom czélszeriinek, hogy valami különös 

gondot fordítsunk; ezt csak azért mutatjuk be s függesztjük ki, 
hogy a tanulók a színek átmenetéről, a hideg és meleg színek 
régiójáról fogalmat nyerjenek.

A színkör jó szolgálatokat tesz, midőn a tanár a római díszít
ményeket magyarázza s ezek ragyogó színpompájáról szól. Ez alka
lommal a tanuló 'a nagy és kis intervallumokról — melyek a lágy 
összekötések megteremtésére valók — s alkalmazásuk módjáról, 
pár szóval is tiszta fogalmat nyer. De a színkör egyúttal a feke
tével eltompított színekre is átmenetül szolgálhat.

Az eltompított vagy megtört színek alkalmazása csak a rajz
oktatás későbbi fokán jöhet szóba, midőn t. i. a tanulók már az 
ábrázoló képesség bizonyos foka mellett, az ecset- és színkezelésben 
is bizonyos ügyességre tettek szert.

A complementáris színek hatásából indulunk ki itt is, meg
mutatván a tanulóknak különböző szürkékkel eltompult színek kelet
kezése törvényét. Itt már szólhatunk három színnek keveréséről s 
gyakorlati példákkal megvilágíthatjuk mind az okokat, melyek a 
színek tompítását okozzák. Végre a színek keverésének elmélete 
után felvilágosítjuk a tanulót, hogy a mit az ellentétes természetű 
festékek keverésével elértünk, t. i. a tompítást, azt egyszerűen a 
feketének hozzákeverésével is eszközölhetjük.

Természetes, hogy az oktatás továbbra is a már megismerte
tett szinharmóniai szabályok alapján halad*) s nem terjeszkedhetik 
ki complikált feladatok megoldására, sem nem törekedhetik művé
szeti czélok felé. Mindössze is az alakérzék fejlesztése a főczél, de 
e mellett a színérzéket sem hanyagolhatjuk e l ; mert a mint a ter
mészetben a formákat a színektől el nem különíthetjük, úgy az 
oktatásban és nevelésben a forma-érzék kimívelését a színérzék fej
lesztésétől sem választhatjuk szét. Egyiket sem szabad a másik 
rovására elhanyagolni, ha a növendék összes tehetségeit arányosan 
és harmonikusan akarjuk kifejleszteni. Csak így lesz képes a növen
dék tiszta fogalmat nyerni a szépről és csak így fogja tudni egy
kor megérteni és méltatni mindazt, a mit az ipar és művészet 
teremtenek. Mert az élet küzdelmeiben csak az állhat meg győze
delmesen, ki összes tehetségeit arányosan és harmonikusan kimívelte 
s azokat öntudatosan használni képes, szóval ki egész ember.

Értekezésem a színek alkalmazásáról és a színérzék fejleszté
séről szólott, nem mintha erre kívánnám fektetni a rajzoktatás 
súlyát, hanem mivel a színérzék rendszeres fejlesztéséhez nálunk 
még kevesen szólották s némely helyen reá még kevés vagy épen 
semmi figyelmet nem fordítanak.

(Luges.) Tafferner Béla.

*) A színharmónia szabályait bővebben ismerteti az értekezőnek múlt 
évi októberi füzetünkben (149. 1.) ajánlott műve: „Szín és színharmónia, kiváló 
tekintettel a sík-ornamentikára és a müipar igényeire.“ A szerk.
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Magyar nyelvtan mondattani alapon. Irta K ir á ly  Pál. Első rész. Polgár
iskolák és középiskolák első osztálya számára. Budapest, Méhner Vilmos 
kiadása. 1887. 8-r. 128 1. Ara 80 kr. — Második rész. Polgáriskolák és közép
iskolák П. osztálya számára. 1888. 8-r. 80 lap. Ára 60 kr.

Nézzük először az elveket, melyeken a nyelvtan berendezése 
és tárgyalása nyugszik. Mindenek előtt Király Pál is a tantervhez 
alkalmazkodva a két alsó osztály számára mondattani alapon mód
szeresen tárgyalja a nyelvtan anyagát. Helyes lélektani elv volt 
az, mely a szerzőt vezette, hogy t. i. a gyermeki értelem előtt a 
nyelv nem mint részekből összerakható, hanem mint részekre bont
ható egész jelentkezik; ezért történik, hogy az összefüggéstelen 
mondatok helyett a szerző olvasmányokat bocsát előre s azokat 
czélja szerint bonczolva vonja le a nyelv törvényeit. Olvasmányai 
hármas czélt szolgálnak: a nemzeti érzés- és gondolkozásmódot 
visszatükrözik, erkölcsi tartalmuk nemesen nevelő hatású és kiválóan 
alkalmasak az épen szükségelt nyelvtani szabályok megvilágítá
sára ; ha még hozzáadom, hogy az irályt tekintve is becsesek, a 
szerző gondos megválasztását még jobban dicsérhetem.

A mi az anyag feldolgozását és tárgyalását illeti, a szerző 
nem azt vizsgálja, mit a legtöbb nyelvtanító, hogy t. i. valamely 
mondatrész, mely és miféle szófajokból alkotható, hanem a mondat 
elemzésével megállapítván az egyes szófajokat, vizsgálja, hogy 
minden egyes szófajnak (beszédrész) miféle szerepe lehet a mon
datban. А II. részben a mondatrészek egymáshoz való viszonyának 
tárgyalása után áttér arra, hogy a mondatok hogyan és hányféle
képen csoportosulhatnak, tehát mintegy periodice visszatér oda, 
honnan kiindult. Nyelvtudományilag is helyeselhető, hogy a kétes 
elméletek mellőzve vannak.

Nagy gondossággal gyűjti össze és foglalja egybe az alany
eseti ragokat; dicsérendő a buzgalom, de gyakorlati értéke alig 
van. — Bár jó részben hozzászoktunk már az igemódok újabb osztá
lyozásához, a szerző a parancsoló módot visszahelyezi, a mennyiben a 
felszólító módot elveti, mint a mely a conjunctivust és impera- 
tivust össze akarja foglalni. Az idők tárgyalásánál az a nézet 
vezeti a szerzőt, hogy a magyar minden időt a jelenhez mér. Ez 
minden esetre helyesebb, mint az a fölfogás, mely azt eredményezte, 
hogy az időknek már-már megszokott elnevezése helyett egészen 
új neveket is találunk, pl. nyomatékos mult (plus quamperfectum) 
és határozatlan jövő (futurum I.). Az ilyen elnevezések rendesen
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egészen egyéniek szoktak lenni, melyeket az illető nagyon szépen 
kimagyarázhat. Erre nem nagy súlyt fektetek, bár alig van, ki 
jobban érezné, hogy a terminológia végtelen zavarossága mily béní- 
tólag bat a tanításra; e tekintetben még a dictaturától sem riad
nék vissza, csakhogy valahára a műszavak kérdését rendez’nők. — 
A mondatrészek közt a szerző fő- és mellékrészeket különböztet 
meg; e felfogás nem új ugyan, de jó, mert a gondolatnak, mint 
logikai itélet-alapnak csak alanyra és állítmányra van szüksége, a 
mondatnak ellenben, mint gonddlatközlő alaknak, másokra is; ezek 
az u. n. bővítő- vagy mint itt nevezve van : mellékrészek. — Egészen 
kifogástalan a kötött szerkezetű összetett mondatok (körmondatok) 
tárgyalása. — A szóképzésnél a képzők jelentésével körülményesebben 
foglalkozik a szerző, mint mások; a rokonértelmű szók elméletét és 
alkalmazását is jobban tisztázza, a mennyiben nemcsak néhány 
szócsoportot vet oda minden értelmezés és alkalmazás nélkül a 
tanuló elé.

Ez a könyvnek, hogy úgy mondjam, oeconomiája; bátra van, 
hogy sorrendben haladva itt-ott némely észrevételt tegyek.

A mondat meghatározásánál baj van. Vagy nem minden gon
dolat kifejezése mondat vagy pedig az olyanok mint: Magyar 
Nyelvtan, Könyvkereskedés, J a j!  E jhaj! nem gondolatik; mert 
hogy ezek nem mondatok, az kétségtelen.' A szerző pedig úgy 
ragaszkodik hibás fölfogásához, hogy összetett mondatnak veszi pl. 
Ne haragudjék, édes apám! A logikai következetességet nagyon 
sokra becsülöm és teszem ezt most is, de kénytelen vagyok consta- 
tálni, hogy logikai hiba is van. Ha a szerző a gondolatot, mint 
logikai itéletalapot veszi,, a mi helyes, a mondatot genetikailag 
kellett volna meghatározni, pl. így: mondat származik akkor, midőn 
valakiről vagy valamiről valamit állítunk. — Hiba egy dolognak 
kétféle elnevezése is, mint itt az egyszerű mondatnál történt; az
I. rész 18. lapján az -olyan mondat, mely pusztán a két'*fő mon
datrészszel fejezi ki a gondolatot, egyszerű mondat; a II. rész 32. 
lapján az ilyen mondat „egészen egyszerű“-nek van mondva, meg
különböztetésül az egyszerű bővített mondattól; pedig a dolog 
valójában úgy-vau, hogy az egyszerű mondatnak ellentéte az össze
tett, tehát az egyszerű általános és alátartozik a tőmondat, "csonka 
és bővített mondat. •— Az I. rész 65. lapján talán feledékenység- 
ből kimaradt egy szó, mely nélkül az állítás helytelen; a személyes 
névmásoknál nemcsak a személyragokkal ellátott névragok pótolják 
a rágós alakokat, hanem a személyragos névutók is. — Az igék
nél fölösleges minden személyt és mindkét számot oly példabőséggel 
illustrálni, mikor ennél egyszerűbb dolog alig van; bátran elhagy
ható tehát az I. rész 72., 78., 74. lapja; elég lett volna a ragok 
felemlítése legfeljebb egy két példával magyarázat nélkül; továbbá, 
minthogy minden* tárgyas igealak kettős vonatkozású, minek azt 
unos-untig ismételni a 76., 77. és 78. lapon? — Hogy a szerző
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osztályozása mellett mind a jelentő, mihd a feltételes, mind a kötő 
mód számára jövő időt találjon, felvett ilyen alakokat: adni fognék, 
adni fogtam az adandók mellett. Szeretnék erről többet mondani, 
de nincs hely; kénytelen vagyok egyszerűen hivatkozni Szarvas 
Gábornak a Magyar Igeidők ez. munkájára, melyben ezen az újabb 
irodalomban divatozó igealakok jogosultságáról nyilatkozik nyelv- 
történeti alapon (28?—287. 1.). — Bizonyos, hogy bármely szó 
csak egy osztályba sorolható, mert a szók közt kétlakiak nincsenek 
és a nyelv ép oly takarékos, mint a legtakarékosabb tanító: a ter
mészet; hiba tehát, ha az I. rész 109. lapján a határozó szók közé 
vannak számítva: nem, sem, ne, se, bár, bárcsak, vajha stb., hplott 
a II. rész 35. s következő lapjain ugyanezek a kötőszók között 
említtetnek. — A szóvonzatot oly bőven, mondhatnám, kimerítően 
tárgyalja a szerző, hogy-tankönyvben nincs is helyén, inkább nyelv- 
tudományi becse van.

Az összetett mondatok felosztása egyszeresen és többszörösen 
összetettekre nem kifogásolható, mert e két osztályba minden össze
tett mondat beilleszthető. A mellérendelt mondatoknál egy kicsit 
erőszakolt a szétválasztókat az ellentétesekhez és a következtetőket 
az okviszonyosakhoz foglalni; jobb lett volna ezeket elkiilönözni. 
— Ha a szerző a II. rész 63. lapján összevont főmondatokról 
beszél, akkor .logics a 39. lapon összevont főmondatokról kell 
beszélnie. — Az alárendelt mondatoknál, is a feltételes és meg
engedő mondatoknak az okhatározóival történt egybefoglalása logi
kailag helytelen, az okmagyarázat igen önkényesnek látszik. — 
A rokonértelmű szókról már nyilatkoztam ; itt csak arra a hibára 
mutatok, mely szerint a frequentativ get képző huzamosságot jelölő
nek is van mondva.

A mi az egész könyv tárgyalása módját illeti, részemről nem 
helyeselhetem, hogy a 'szabályok mindenütt annyira összeforrnak 
a példákkal, hogy azok nélkül nem is taníthatók és tanulhatók, vagyis 
a methodus docendi, mely csak a tanár műnkája lehet, az egész 
nyelvtanon keresztül érvényesül. Egyébképen Király nyelvtana, mely
nek nem utolsó érdeme az is, hogy tiszta magyarsággal szól és 
tanít, a szabályokat nemcsak hirdeti, hanem meg is tartja, teljesen 
megérdemli, hogy széles körben elterjedjen.

.(Budapest.) Molnár Sándor.

Korlátolt pontosságú számvetés. Irta ár. Császár Károly. Második javított 
kiadás. Budapest, Franklin-társulat. 1888. 8-r. 47 lap. Ára 80 kr.

Középiskoláinkban a korlátolt pontosságú számvetéssel rend
szerint mostohán bánnak. A közönséges számtanban e. tárgyat nehéz 
volta miatt mellőzik; az algebrai oktatásban pedig azért nem mél
tatják, mivel többé-kevésbbé számtani természetű. így azután a 
javításról szóló nehány szó, a rövidített szorzás és osztás mindaz, 
a mit a tanuló e tárgyból tanul.
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Véleményem szerint e mellőzés egészen jogosulatlan. Nemcsak 
gyakorlati, hanem tisztán paedagogiai szempontból is igen kívánatos, 
hogy a tanulók a korlátolt pontosságú számvetéssel alaposan ismer
tessenek meg. Meg kell nyitni a szemüket, hogy öntudatára jussanak 
annak, hogy nem teljes (korlátolt pontosságú) számokkal nem 
szabad ám a megszokott szabályok sablonjára számolni. Szoktatni 
kell őket arra, hogy tudjanak az adatok pontosságából ez ered
ményben elérhető pontosságra következtetni. Az ily kritika a 
számvetésben és minden logikai míveletben felette szükséges és ezért 
nem szabad elmulasztanunk az oktatásban egyetlen alkalmat sem, 
midőn annak gyakorlására a tanulót szoktathatjuk.

Kisebb mértékben ezen megfontolva számvetéssel már a közön
séges számvetés tanításában élhetünk, a mennyiben a tanterv és 
utasítások a II. osztályban arra utalnak?; tudományosabb alap
vetéssel felölelheti a korlátolt pontosságú számvetést az algebrai 
oktatás, mint annak egyik csinos alkalmazását ismeretes számtani 
anyagra. .

E részben az előttünk fekvő kis munka a tanárnak és tanulóank 
hasznos szolgálatot tehet. Nem egyéb ez, mint egy 1872-ben, az akkori 
pest-városi főreáliskola értesítőjében megjelent értekezésnek tete
mesen bővített, újabb anyaggal megtoldott kiadása, és tartalmazza 
a korlátolt pontosságú értékekkel való számvetésnek mathematikai 
elméletét, a középiskolai tanulókra nézve érthető eszközökkel és 
a szerzőtől megszokott magyaros, világos nyelven előadva. A tizedes 
számra vonatkozó nehány alapfogalom előre bocsátása után a szerző 
a hiba nagyságának meghatározásával foglalkozik. Az összeadás 
tárgyalásánál bebizonyítja, hogy az igazított számokkal való 
számvetés kevésbbé megbízható, mint a nem igazítottaké, melyekben 
egy tizedes helylyel több van; e.zt egy franczia táblázat meg- 
birálására alkalmazza. Azután végig menve ’ a sokszorozás, osztás, 
hatványozás, négyzet- és köbgyökér és logarithmus míveletein, 
minden egyes esetben gondosan megállapítja a hiba nagyságát és 
ehhez képest a legajánlatosabb eljárást.

A mondottak alapján didaktikai becsénél, de mint tudományos 
értékkel biró munkát is e füzetet a szaktársak figyelmébe melegen 
ajánlom.

(Budapest.) Suppan Vilmos.

Rondirás. Góth, fraktur és modern betüminták. Gymnasiumok, reál-, 
középkereskedelmi és polgári iskolák, tanítóképzők és hasonrangú tanintézetek 
számára, továbbá magánhasználatra vezérkönyvül magyarázatokkal ellátva, 
módszertanilag rendezte és kiadta Vajda Pál. Budapest, 1888. A szerző 
kiadása. У és 25 lap. Ara 40 kr.

A rondírásról a szerző 5 lapon ad általános magyarázatot: a 
papirosfektetésről, tolltartásról, a betűk keletkezéséről, kapcsolásáról 
és fekvéséről; 10 lapon a kis, 7 lapon a nagy betűket közli
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szavakkal vegyesen, 1 lapon a számjegyeket és írásjeleket, végül 
2 lapon a dűlt rondírást mutatja be.

A tanulás megkönnyebbítése czéljából a szerző a négyzetes 
hálóval ellátott papirost használja. Az író papiros helyezésére nézve
1. alatt azt mondja, hogy „egyenes“, majd 2. alatt, hogy „függélyes“ 
helyzetbe tegyük magunk elé. Hogy mit kell érteni „egyenes“ 
helyzet alatt, azt 1. alatt eléggé megvilágítja; ellenben a „függélyes“ 
jelző használata ugyanannak a kifejezésére merőben helytelen, 
minthogy egészen más a jelentése.

Bár a szerző elismeri, hogy a jelenleg használatban levő rond- 
tollakkal huzva és tolva egyaránt lehet írni, a tolást határozottan 
elveti ama téves állítással, hogy „ezen rendszer (?) mellett a 
vonalok sohasem lesznek elég tiszták ; az átmenet hajvonalból az 
árnyalt vonalba és megfordítva nem lesz szabályos, fokozatos“. 
Ez nagy hiba, mely a műnek az iskolában való használhatóságát 
is kérdésessé teszi; mert e szerint a módszer szerint a betűket kevés 
kivétellel csak többszörös megszakítással lehet írni (így b-1 és g-1
3-szor, B -1 és К -t 6-szor kell megszakítani, azaz ez utóbbi 2 betűt 
7 vonalból kell összerakni); ebből meg az következik, hogy egy 
betű alakítása több időt kíván, másrészt pedig a tanulónak ugyan
csak ügyelnie kell arra, hogy a megszakítás után irt részt az előbb 
félbenhagyottal helyesen összekapcsolja. Azért is ez a módszer 
nem bizonyult elég jónak és helyesnek, és azért fogadtatott el 
újabban Soennecken módszere, mint a mely a betűket lehetőleg 
megszakítás nélkül tanítja írni. Soennecken módszere, melynél a 
tolást csak kerek vonaloknál, tehát aránylag kis téren kell alkal
mazni, igen jó és czélszerü, sőt mondhatni hogy csak ez a • mód
szer tette a rondírást írássá.

A betűket a szerző körök helyett ellipsisekből képezi, mi 
ellen nem volna kifogás, azonban nem hallgathatom el azt az 
állítását, hogy „a körökből képezett betűk formátlanok, maga a 
képzés erőltetett és csak tollnyomással sikerül“, sőt hogy ezen 
szerkesztésmód nem felel meg a rondtoli sajátságának. Pedig a 
betűk mindkét módon könnyedén írhatók s részemről épen körök
ből vélem czélszerübbnek képezni a betűket, nemcsak mivel alakjuk 
legalább is van oly tetszetős, hanem főképen azért, mivel a kör 
11—12 éves tanulók előtt ismertebb az ellipsisnél, tehát sokkal 
inkább fogják a tollat körvonal irányában vezethetni, mint oly 
ellipsis irányában, melynél ismeretlen a derékszögű tengelyeknek 
egymáshoz való aránya. Ez arány értéke rövid kerek vonalaknál 
(pl. I szára), és kis alakú betűknél különben is oly közel áll az 
egységhez, hogy a kerekítések, körökből képzetteknek látszanak. 
V.églil nem áll a rondtoli sajátságára vonatkozó állítás sem, mert 
mindkét ág nem hoz létre okvetetlenül ellipsist, ha egyik ága 
ellipsist ír; de igenis ellipsist ír az egyik mindannyiszor, valahány
szor a másik ág körívet ír le.



A betűk írásának sorrendje elég ügyesen volna összeállítva, 
a főbb betűk 6-szoros nagyobbításban is megszerkesztve a szerző 
állítása szerint „a szabad kézzel irt betűknek pontos utánmérése 
alapján“. De akkor mért nem 'egyezik a 7. és 8. számú rajzban 
az и és n betűk szélessége az előírtaknak szélességi méretével, 
továbbá mért nem rajzolta a szerző a 4. lapra c és e betűket az 
előirt betűknek megfelelően a négyzetes hálóba ? Különben a 
a tanulás szempontjából czélszerűbb volna a betűket épen a rajz
nak megfelelően előírni.

"* A kis betűk fölé rakott pontok és ékezetek miként és hová 
Írásáról mért nem ád a rajz vagy a szöveg felvilágosítást-? Ékezetes 
e a 4. lapon nincs, úgy az 5. lapon bosszú a sincs.

A 17. lapon előírt verssorban (Kölcsey Hymnusa első sora) 
helyesírási hiba is van („áldd“ helyett „áld“).

Végűi a szavak írása is meg van a tanulónak nehezítve az 
által, hogy a szerző a mintául irt szavaknak kezdő betűit nem 
akként írja a négyzetes "hálóba, mint azt külön a nagy betűk 
írásánál tanítja, hanem elég hibásan a szó symmetrikus helyzetét 
vette irányadónak.

A füzet különben elég csinos és terjedelméhez aránylag olcsó.
(Budapest.) Kolacskotszhj Szilárd>•

K ü l f ö l d i e k .

Das Studium der Geographie in und ausser der Schule. Gekrönte Preis- 
sehrit't." Von A n to n  S täuber. Augsburg 1888. Gebrüder Reichel. 8°. 170 1. Á ra?

II. Li pót belga király 1874-ben uralk od ásán ak  egész idejére 
évenkint huszonötezer frankot tűzött ki oly munkák jutalmazására, 
melyek bizonyos előre meghatározott kérdéseket lggtartalmasabban 
dolgoznak föl. Most három éve a belga földmivelés-. ipar- és közmunka- 
ügyi ministerium egy földrajz-methodikai kérdést tűzött ki és 
a nemzetközi pályázatra 8-féle nyelven irt 60 pályamű érkezett be, 
melyek közül a jury hatot absolut becsiinek nyilvánított, és e 6 
közül öt szavazattal egy ellen a fönt említett pályamunka nyerte 
el á jutalmat.

Már e körülmény is megmagyarázza az élénk érdeklődést, 
melylyel a szakférliak e munka megjelenését várták. A maecenas 
előkelősége, a pályadíj nagysága, még inkább pedig az a körül
mény, hogy a pályázat internationális lévén, az egész földkerekség 
tudósainak mérkőzése gyanánt volt tekinthető, ama reményre jogo
sított fel, hogy a jutalmazott mű a geographia methodikájának 
kiváló vezérfonala lesz.

Várakozásunkban nem csalódtunk. Stauber sokat olvasott 
tudós, gondolkozó fő és praktikus tanférfiu. Műve más német
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methodikai munkáktól mái--nyelvezetében is különbözik: egyszerűen, 
világosan ír. Kitűzött ezélját soha szem elől nem tévesztve annyit 
ad, a mennyi épen szükséges, de ezt oly meggyőző erővel, hogy 
a ki olvassa, önkéntelenül is meghajol bizonyítékai előtt.

A 170 lapra terjedő mű két főrészre oszlik. Az I. szól a 
geographia tanításáról a különböző fokú iskolákban, a II. pedig a 
gepgraphiának tanulásáról az iskolán kívül.

Terünk nem engedi, hogy magából a műből mutatványokat 
közöljünk; a következőkben tehát csak olyan helyeket szemelek 
ki, melyekből az írónak főbb nézeteire vonhatunk következtetést.

A geographia nem száraz és unalmas tárgy (aride et ennuyeux, 
mint a lyoni és velenczei földrajzi congressusra küldött belga meg- 
bizott írja jelentésében), csak modern képzettséggel biró szaktanár 
adja elő. Alapsajátságánál fogva természettudományi disciplina; 
azérf a politikai, kereskedelmi, slatisztikai stb. földrajznak alapjául 
is a természettudomány fog szolgálni. Az előadás módszere magában 
véve nem bír kiváló fontossággal: józan ész, alapos szakismeret a 
legbiztosabb vezető. Lelkiismeretesség, a tananyag helyes megvá
lasztása, a tanulók értelmi fejlettségének szemmel tartása főtényezői 
a jó eredménynek; úgyszintén a szemléltetés is : a gyermeknek, 
a mennyire lehetséges, látnia kell a tárgyakat, melyekről szó van ; 
de a Pestalozzi-féle túlságoktól őrizkedni kell. A Humboldt és 
Ritter .óta divatossá vált „összehasonlító geographia“ elnevezést 
elveti; a földrajzot inkább oknyomozónak, Peschel szerint geogr.- 
teleologiainak lehetne nevezni. Részletesen és meggyőző erővel 

* ösmerteti a térképrajzolás kérdésétj bármennyire barátja is annak, 
mégis kikel azök ellen, a kik a geographia tanítását kizárólag a 
térképrajzolásra akarják fektetni, és kézzel foghatólag kimutatja 
ennek képtelenségét. A geographia módszere nem a rajzoló, hanem 
a leiró, "alapja a jó térkép és csak segédeszköze a térképrajzolás. 
A fali térképekre vonatkozólag capitain d’etat major Ghesyuiére 
következő kívánalmait fogadja el: 1. A térkép legyen egyszerű.
2. Művészi kivitele nyújtson kellemes és megragadó képet. 3. Legyen 
világos és ne elhalmozott. 4. Ne legyen ugyanazon térkép physikai, 
politikai, administrativ, ethnographiai stb. 5. Minden földrész physikai 
térképe majdnem néma legyen és végre 6. mértéke csak egész 
tört lehet. A teljesen néma térképnek azonban nem barátja. Azt is 
kívánja e helyen, hogy egy és ugyanazon osztályban csak egyféle 
atlaszt használjanak, melyből mindegyik tanulónak kezében egy 
példány legyen.

Stauber azok sorába tartozik, kik a gymnasiumokban a clas- 
sikus nyelvek tanítását nem vetik ugyan el, de korlátozni kívánják. 
Erre vonatkozó fejtegetése, illetőleg kitérése, mely a 76. lapon 
kezdődik, bármily szép és tagadhatatlanul igaz is a külföldön, a mi 
mai gymnasiumainkra nem illik. Azt mondja, hogy az ókori nyelvek 
és antik élet ösmeretén kívül még számos tudomány van, melynek



hathatós művelése a gymnasium feladatához tartozik, habár a 
humanismus napjaiban, midőn a gymnasium szervezetét nyerte, még 
nagyon alárendelt szerepköre volt. Ilyenek a nemzeti nyelv, a 
modern nyelvel, a politikai és műveltségtörténelem, mathematika, 
természettudományok és a geographia. Az igazi általános műveltség
nek ezen nélkülözhetetlen kellékei a gymnasiumban csak kevés 
méltatásra találnak és ez olyan baj, a melyen mihamarább segíteni 
kell. Ezen nálunk, ha nem is teljesen, de jobban van segítve, mint 
bárhol.

A geographiának állását a középiskolák rendszerében szintén 
mesterileg határozza meg és olyan helyet követel számára, a 
-milyen azt mint az általános műveltség nélkülözhetetlen kellékét, 
méltán megilleti. A  geographia legyen önálló tárgy és a gymnasium 
minden osztályában szalférfiak kezeljél; ez olyan kívánság, a melyhez 
mi is készséggel hozzájárulunk. '

Igen tanulságos az is, a mit szerzőnk a tanítás módszeréről, 
a tankönyvekről, a tananyag felosztásáról, a geographia felső 
oktatásáról és végre amaz eszközökről mond, melyekkel a földrajz 
tanulását az iskolán kívül is népszerűvé lehet tenni; egy szóval 
Staubéi- müve a szakférfiakat és a művelt közönséget egyaránt 
érdekelheti.

(Ungvár.) '  Schürger Ferencs.
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F O L Y Ó I R A T O K .

H a z a i a k .

Néptanítók Lapja. XXI. évf. 61— 69. szám. „Miképen lennének a 
tanítóképezdei növendékek a magyar (anya) nyelvi tantárgyakból kiképzen
dők, hogy a népiskolában az anyanyelvi oktatás valódi czéljai jobban 
legyenek elérhetők?“ (Helyesebben : jobban el legyenek érhetők.) 8 köz
lemény. L. S.-tői. Igen helyesen kárhoztatja a leczkefeladó és leczke- 
kikérdező rendszert, melyből épen a tanítás hiányzik, a lelketlen mago
lást, melylyel fényes exameneket szoktak produkálni, de ha arra kerül 
a sor, hogy a gyermek maga mondjon példát, vagy új példát elemezzen, 
akkor megakad. Helyesen tartja feleslegesnek a rendszeres nyelvtant a 
népiskolában s akarja központtá tenni az olvasmányt. Érdekeltséget kíván 
kelteni a gyermekekben. Ismeretek rendszerezését csak kellő anyaggyűjtés 
után helyesli. Egy órában nem csak egy-két növendéket kell feleltetni, 
hanem lehetőleg mindenkit. A képző-intézetek növendékeit is olyan mód
szer szerint kívánja taníttatni, mint a mily módszert majd ezeknek kell 
alkalmazniok az elemi iskolában, tehát pl. a nyelvtant mondattani alapon. 
A nyelvtani okulást összefüggő, becses anyagon akarja fölépíteni. Az iro
dalomtörténetet az irók műveinek olvastatása kell hogy megelőzze. Az
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olvasmányt fokozatosan és czélszerüen akarja berendezni, de túlságba 
esik, midőn azt mondja, hogy „egy ábrándozó vagy sötétebb világnézetre 
hajlandó ifjúnak nem fogunk olyan olvasmányt adni, melytől kedélyhan
gulata még sötétebb lesz“, mert ilyen formán bizonyos növendékek el 
lennének tiltva bizonyos világirodalmi remekek olvasásától.

Sárospataki Lapok. VII. évf. 31—32. szám. Dr. Öreg János a 
franczia tanárképzésről ir.

Debreczeni Protestáns Lap. Vili. évf 33. szám. „A protestáns 
vallástanítás az állami középiskolákban“ ez. a. Gergely Károly azon 
módozatokat vizsgálja, melyek szerint a prot. vallástanár díjazandó volna. 
Legtermészetesebbnek tartja, hogy viseljen minden terhet az, a kié a 
tanintézet, tehát állami intézetekben fizessen az állam.

Protestáns Közlöny. XVIII. évf. 34—35. sz. Kis Lajos két czikk- 
ben „A legáczió“ kérdését fejtegeti, mely éppen az állandó Igazgató 
Tanács tárgyalása alatt áll s arra az eredményre jut, hogy a legáczióba 
való járás gymnasiális növendékeknek meg nem engedhető, csakis theo- 
logusoknak.

Közoktatás. VII. évf. 32. szám. Dr. Lutter Nándor folytatja „A 
tanítási módban rejlő túlterheltetés kérdésének“ fejtegetését. Sok helyes 
általános megjegyzést tesz a tanítás módszerére és a tanítás külső kellé
keire. Módszer dolgában arra az eredményre jut, hogy „az öntudatos, 
szellemi szabad tevékenységre jutott paedagogia kénytelen lesz Herbart 
elveit s az általa lélektani alapon felállított alaki fokozatokat alkalmazni. “

K ü l f ö l d i e k .

Zeitschrift für das Gymnasial Wesen. XLI1. évf. júl.—aug. 
„Bedarf es eines besonderen neuen Unterrichtsgegenstandes, um den 
Schülern höherer Lehranstalten die Kenntnis der, staatlichen Einrichtun
gen ihres Vaterlandes zu sichern?“ Dr. H. Schiller-Ш. A felelet tagadó, 
mert az értekezés., szerzője szerint a nyelvi, történelmi és földrajzi taní
tás fonalán a hazai intézményeket is meg lehet tanítani. Bő könyvszemle 
van a füzetben.

Blätter für das Bayer. Gymnasialschulwesen. XXIV. köt. 7. füzet. 
Joli. Nusser: „Das Interesse im Unterricht.“ A Herbart értelmében vett 
érdeklődés mivoltáról, fölkeltéséről és ébrentartásáról értekezik. Az érdek
lődés fölkeltésében főszerepet juttat "az összehasonlításoknak. Beszél az 
érdekeltség különböző fajairól (tapasztalati, speculativ, aesthetikai, sym- 
pathetikus, társadalmi és vallási érdek). Végül tudományos érdekeltség 
felkeltését is kívánja. A gymnasium tananyagára nézve megjegyzi, hogy
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a res humanae épen annyival állanak a res naturales fölött, mint az 
ember más teremtmények fölött.

Zeitschrift für das Realschulwesen. XIII. évf. 7. füzet. Jos. 
Trank: „Zur Methodik des Geschichtsunterrichtes.“ Különösen ázzál a 
kérdéssel foglalkozik, mikép járjon el a tanár a históriai kritikával szem
ben. Azt kívánja, hogy a tanulók semmi valótlanságot ne tanuljanak igaz
nak, hanem a mondát mondának, a történetet történetnek. A tanár legyen 
jártas az újabb történeti kritikában, de ne igyekezzék a nagyságokat 
minden áron porba rántani és a gyermeki illusiókat szükségtelenül elosz
latni. Minden történeti tudás alapja a forrásokban feljegyzet traditió,. s 
ezt csak ott szabad megtámadni, a hol kétségtelen a tények elferdítése. 
Második értekezés': Zur Lehre vom Bevisionspcndel Dr. Ignaz G. 
Wallentintöl. -  "

Lehrproben und Lehrgänge. 16. füzet. Dr. W. Bein: „Zur Schul
reform (pädag. Universitäts-Seminare). Általános bevezetés után, melyben 
a paed, képzés fontosságát hangsúlyozza, kimondja, hogy a_próbaév s a 
szórványos hospitálás elégtelen intézkedések. Az egyetemi paed. semina- 
riummal egybekapcsolt gyakorló iskolát tartja czélravezetőnek, mely egyúttal 
a paed. tudomány kísérleti intézete legyen. Azzal végzi, hogy az iskola 
reformjának nem az iskolával, hanem a tanárképzés szervezésével kell 
kezdődnie. — Dr. 0. Frick: „„Winke betreffend eine plangiässige Anlei
tung der cand. probandi.“ A seminarium praeceptorum-on tett hét évi 
tapasztalatokat foglalja össze s biztos (általános) -tanmenet felállítását 
kísérli meg. A tanárjelöltek vezetésére, feladataira nézve igen hasznos 
utasításokat ad- Az igen nagy terjedelmű értekezés a paedagogfai 
eljárásra alapvetőnek mondható. — Dr. K. Kühn: Über den französi- 

- sehen Unterricht, stb.

L’Université. IV. évf. 16. sz. F. Braeunig, Sous-directeur de 
l’École Alsacienne, dr. Firmczy Ernőtől kapott adatok nyomán a leg
rokonszenvesebben ismerteti a budapesti gyakorló-iskola szervezetét, mely
nek megvalósítását Francziaországban is igen kívánatosnak tartja.

Revue Pédagogique. A júniusi szánti (665. 1.) „Un jugement Hon- 
grois sur le Musée Pédagogique de Paris“ czimmel dr. Fináczy Ernő 
dolgozótársunknak a párisi paedagogiai múzeumról irt és Közlönyünk 
májusi füzetében (537—'544. 1.) megjelent czikkét rövid kivonatban 
rokonszenves módon ismerteti. A szerkesztőség a jegyzetben hozzáteszi, 
högy az ismertetést M. Pey-nek, a lycée St. Louis tanárának köszöni, a 
ki nyelvünket érti és Budapesten is többször megfordúlt.
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KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .

G ró f C s á k y  A lb in .
Gr. Csáky Albin szeptember 22-én kelt királyi kézirattal vallás- 

és közoktatásügyi ministerré neveztetett ki.
A legjobb reményekkel tekintünk az új minister működése elé. A 

középiskolai oktatás ügye az utolsó években oly biztató fejlődést ért, 
hogy a minister örömét fogja találni munkássága ez ágában. Nem annyira 
új alkotásokról kell itt gondoskodnia, mint inkább annak, a mi van, 
javításáról s nemesítéséről. A középiskolai törvény erős oszlopához támasz
kodva, mind az állam, mind az oktatás érdekeit biztos kézzel megvédelmezheti. 
Nem szükséges ez alkalommal kifejtenünk, hogy a középiskolai oktatás 
szelleme nem ismer ugyan megállapodást, hogy folyton új formákat keres 
magának s a közműveltség átalakulásával maga is átalakul. Csakhogy a 
kormány feladata e téren, főleg hazánkban, mely oly soká nem érezhette 
a megállapodás érlelő hatását, nem a kezdeményezés, hanem a viszonyok 
gondos megfigyelése, s ennek alapján csak gondosan előkészített újítások
nak óvatos megindítása. Egyelőre semmiféle nagyobb szabású reformokat 
nem kívánunk, se új tanterveket, se új módszereket vagy szervezéseket, 
egyáltalán semmi egyebet, mint a meglevő szervezet teljes kiegészítését, 
valósággá változtatását. A magyar tanárság azért nem fog tespedésnek 
indulni, egyesületünk is mindig feladatának fogja tekinteni, hogy úgy 
mint eddig a középiskolai oktatás nagy kérdéseit megvitassa s a haladás 
szellemét a tanárságban ébren tartsa. A magyar középiskola az 1883. 
törvénynyel nagy győzelmet aratott, de e győzelem teljes érvényesítésé
hez több idő kell, mint a mennyi eddig rendelkezésünkre állott.

Gróf Csáky Albin kinevezését a közvélemény várta és örömmel 
fogadta. Hogy politikai tekintetben mennyi súlyt helyeznek a kormányban való 
részvételére, mutatja az a körülmény, hogy 1880 óta ismételve felajánlottak 
neki ministeri tárczákat, a közös pénzügyét, a közlekedésügyét s több 
ízben a belügyit, melyre a közvélemény is irodalmi és gyakorlati műkö
dése alapján mintegy kijelölte. Mindannyiszor visszautasította e meg
tisztelő ajánlatokat, s megmaradt szepesmegyei főispánnak, ki vármegyéjét 
mintaszerűen administrálta, de a mellett irodalmilag is foglalkozott köz- 
igazgatási kérdésekkel, és a főrendiházban, melynek nem rég alelnöke 
lett, nehány magvas beszédet mondott, a többi közt a vegyes házasságok

9Tanáregye3ületi Közlöny. XXII.
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kérdésében, melyben a kormányt támogatta. Ha ily férfiú, ki minden 
tekintetben független, nagy vagyon ura, ministerségre nem áhítozik, végre 
mégis elfogadja e tisztséget, akkor bizonyára csak hazafiúi kötelesség
érzetének ösztönzésére cselekszik s nemes becsvágyat érez magában, hogy 
az elvállalt nagy, de terhes munkát végezze. Kívánjuk, hogy ez teljes 
mértékben sikerüljön neki. Gróf Csáky Albin eddig is csak külsőleg 
állott távol a tanügytől; kiválóan finom és széleskörű műveltsége lényeg
ben közel hozta hozzánk és csakhamar jól is fogja magát érezni közöttünk. 
Háza eddig is a szépmüvészetek s az irodalom kedvelt otthona volt, 
most szélesebb körökbe ki fog hatni az a szellem, melyet e házban oly 
buzgóan ápoltak.

Gróf Csáky Albin java korabeli férfiú. Született 1841-ben április 
19-én Krompachon, Szepesmegyében. Atyja Ágost gróf volt (meghalt 
1883 ban), anyja Prőnai Iphigenia bárónő (meghalt 1874-ben). Gymnasiumi 
tanulmányait Lőcsén, a jogi tanfolyamot, melyet Kassán kezdett meg, 
Budapesten végezte és 1863-ban ügyvédi oklevelet nyert. 1865-ben 
Szepesmegye lőcsei kerületének országos képviselője volt. 1868-ban 
Szepesmegye főispánjává neveztetett ki. A hetvenes években Sárosmegye 
kormányzatát is reá bízták, ő felsége a Lipót-rend középkeresztjével, a 
pápa a Szent-Gergely-rend nagykeresztjével tüntette ki. 1866-ban nőül 
vette Bolza Anna grófnőt, kivel hét gyermekkel megáldott boldog családi 
életet él, nyáron rendesen mindszenti kastélyában, mely ilyenkor a felső 
vidék társas életének góczpontja. Neje nem rég Dahn Felix „Odhin 
vigasza“ czímű regényét fordította magyarra, mindketten nagy érdemeket 
szerzettek Szepesmegye szelleme körül is, melynek erős nemzeti impulzusokat 
adtak. A legtöbb megyei közművelődési és hazafiúi egyesületet a gróf 
vezette. Most hivatva van az egész ország közművelődésének vezére lenni, 
s midőn a magunk részéről is szívből üdvözöljük, sikert és kitartást 
kívánunk neki az elvállalt nagy munkához.

Közgyűlésünkről. Ama testes füzet, melylyel e XXII. évfolyamunkat 
megkezdettük, eléggé tájékoztatja tagtársainkat utolsó közgyűlésünk szellemi 
tartalmáról. Nem illenék, ha e helyen mintegy fölül akarnék bírálni a 
közgyűlés viselt dolgait. A kik mint működők vettek benne részt, bizonyára 
annyit adtak, a mennyi tőlük te lt ; ha talán a termés nem felelt meg a 
várakozásnak, vigasztalódnunk kell azzal, hogy a termések nem szok
tak egyformák lenni s a sovány esztedőkért kárpótolnak a rájuk követ
kező bő esztendők. 'Különben hivalkodás nélkül mondhatjuk, hogy e 
gyűlés jegyzőkönyve is egészséges eszmeáramlatot kelthet s épenséggel



nem az egyesület tespedéséről tesz tanúbizonyságot. De nem hogy e néze
tünket kifejezzük, írjuk e so ro k a tin k áb b  a hivatalos jegyzőkönyvet 
akarjuk kiegészíteni egy -elfogulatlanságra törekvő figyelmes szemlélő 
egyéni nézeteivel, ki azonkívül még a közgyűlés rövid krónikáját is meg 
akarja őrizni az emlékezet számára.

Mindenek előtt egy sajátságos ellentét ragadja meg figyelmünket. 
Alig emlékezünk gyűlésre, mely iránt a tagok oly gyönge, a napi lapok 
pedig oly nagy érdeklődéssel viseltettek. Míg a nagy napi lapok a gyűlés 
első napján vezérczikkekkel üdvözöltek bennünket, a gyűlésről pedig bő 
tudósításokat közöltek, mi az Akadémia fényes üléstermében szorongva 
számítgattuk a lassan gyülekező tagtársakat, kiknek száma a gyűlés kez
detén 60-nál nem igen volt több, s később sem haladta meg, de talán 
el sem érte a 80-at. A gyűlés első óráiban a terem mégis elég barát
ságos látványt nyújtott, de az utolsókban közönségünk nagyon megrit
kult, s a szavazásban is csak 53-an vettek részt. íme a tények, 
melyeket kommentár nélkül hagynunk nem szabad.

Egy fölötte örvendetes s egy fölötte elszomorító jelenséggel állunk 
szemben; a közvélemény nagy figyelemmel kiséri munkálkodásunkat, a 
lapok a nemzet figyelmét irányozzák reánk, s mi magunk nem érdeklődünk 
a magunk dolgai iránt, elhagyjuk magunkat, s a helyett hogy impozáns 
megjelenéssel s komoly munkával ama figyelmet megköszönnők s fokoznék, 
gondosan kerüljük a közgyűlés tájékát s mintegy érdemetlennek mutat
kozunk ama várakozásokra, melyeket reánk vonatkozólag tápláltak s keltet
tek. Panaszra könnyen nyílik meg szánk, ha becsmérlőleg nyilatkoznak 
rólunk, ha mellőznek, ha a magyar tanárság értékét el nem ismerik, ha 
azt hiszszük, hogy érdekeinket sértették. De nincs meg bennünk az az 
összetartás, mely az említett s elég gyakran előforduló szomorú jelen
ségeket lehetetlenné tenné; nem jelenünk meg ott, hol puszta meg
jelenésünk a testületi érzést fokozná s erkölcsi hatalommá emelné; 
nem egyesülünk azokkal, kikkel együttesen munkálkodva tekin
télyünket, értékünket, erkölcsi és szellemi tőkénket öregbíthetnők. Rop
pant józanul s önzőén számítgatjuk, hogy mit nyerünk azzal, ha a 
gyűlésben részt veszünk, szembeállítjuk e nyereséget azokkal a kisebb 
vagy nagyobb áldozatokkal, melyeket a gyűlés látogatása megkövetelne 
tőlünk s leszámítva a gyűléseknek különben szintén már csökkenő hű 
kis törzsközönségét, a többi a nyereséget rendesen sokkal kisebbnek 
találja a legcsekélyebb áldozatoknál is és elmarad a gyűlésektől. Való igaz 
is, hogy a gyűlés valami kézzel fogható nagy nyereséget nem juttat 
senkinek, főleg azoknak nem, kik kedvetlenül járnak el az ülésekre és

9*
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szívesebben bírálgatják, a mit mások tesznek, mint hogy maguk is részt 
vennének a munkában; ezek bírálni s elvetni valót könnyen találnak, 
az előadások nem kedvükre valók, a vitákat kevésre tártják ; nem tudják, 
hogy az eszmék cserélgetésé megment a szellemi tespedéstől, hogy ha a 
gyűlések szellemi tartalmát csekélyük, abból ösztönt kellene meríteniük, 
hogy ők emeljék színvonalukat. A közgyűlésekre mindenkinek a szellem 
ünneplő ruhájában kellene megjelennie, magával hoznia, a mi legérté
kesebbet gondolt, tapasztalt, azzal a szándékkal, hogy cselekvőleg részt 
vesz a gyűlés munkálkodásában. Ezt a hasznot persze nem lehet meg
mérni, de a világon gyakran a meg nem mérhető dolgok, az imponde- 
rabiliák a leghasznosabbak, jobban mondva a legbecsesebbek. Mert ne a 
hasznot keressük közgyűléseinken. Ne magunkra gondoljunk ilyenkor, 
önző, szűkkeblű gondolkodással; nem bánom, tekintsük áldozatnak rész
vételünket, áldozatnak, mélylyel a köznek tartozunk, testületünknek, 
karunknak, egyesületünknek, ügyünknek. Nem kötelességünk-e, ily áldo
zatokat is hozni ? Tagadhatja-e valaki igazán, komoly meggyőződéssel, 
hogy összetartásunk, együttérzésünk, közös munkálkodásunk, sőt puszta 
tömeges megjelenésünk, barátságos szóváltásunk, személyes ismerkedésünk 
nem növeli egyesületünk súlyát, tekintélyét, erejét, vele együtt pedig az egész 
tanárságét, s a középiskolai oktatásét is ? Igazán elvégeztük-e minden 
dolgunkat, ha az osztályból, vagy az intézetből kiléptünk vagy ha az év 
végén a bizonyítványokat aláírtuk ? Egyéb kötelességeink nincsenek ? 
Vagy pedig oly rövidlátók volnánk-e, hogy a dolgok benső kapcsolatát 
nem látnok át s nem tudnók, hogy a mi közömbösségünk megint csak 
közömbösséget fog szülni, közömbösséget irántunk, ügyünk, érdekeink iránt. 
Hogy csak egy példát említsünk, hiszi-e valaki, hogy ha a gyűlés láto
gatásának decrescendója így tovább tart, a kormány érdemesnek fogja 
tartani, a megjelent 30—40 ember gyűlésébe képviselőt küldeni, ki 
gyűlésünket fontosabbnak tartja, mint mi magunk, vagy a nagy lapok 
országos esemény gyanánt fognak szólni arról a gyűlésről, melyre nem 
gyűlnek össze az emberek ?

A sajtónak ez alkalommal tanúsított magatartásával meg lehetünk 
elégedve. Valamennyien kiemelték ugyan a gyűlés gyér látogatottságát, 
egyéb kritikai megjegyzéseket is tettek, a jogosultak közt jogosulatlano
kat is, de egészben elismerőleg nyilatkoztak rólunk s hazafias érdeklő
déssel kisérték munkálkodásunkat. A Nemzet terjedelmes referátumokban 
s július 10-én magvas vezérczikkben emlékezett meg gyűlésünkről, mely 
noha egyben-másban polemizál a gyűlésben felhangzott eszmékkel, mégis 
igazságot szolgáltat mind nekünk, mind ügyünknek. Esetleg lesz még
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alkalmunk e czikkel foglalkoznunk. A Pesti Napló ■ július 5-én „Tan
ügyünk problémái“ ez. a. főleg egyesületünkről szól, melynek gyors 
fejlődését őszinte örömmel üdvözli. Az Egyetértés több Ízben szólt a 
gyűlésről; július 5-én vezérczikkben, méltányolva ily gyűlések fontosságát; 
a következő napokon bő referátumokban, azután a tanügyi rovatban i s : há
lával tartozunk érte az Egyetértésnek, ámbár jól esett volna, ha több objek
tivitással szól, nem rólunk, de a fennálló tanrendszerről. A Pesti Hírlap 
július 6. vezérczikkében azt mondja, hogy „Magyarország értelmiségének 
egyik legrokonszenvesebb és legtiszteletreméltóbb elemét középiskoláink 
tanári karában bírjuk“. A Budapesti Hírlap, melynek egyik czikkére az 
elnöki megnyitó reflektált, július 6. vezérczikkében kijelenti, hogy a 
tanári testület, mint a nemzeti közművelődés legfőbb tényezője iránt 
tiszteletet érez és tisztelettel köszönti őt. A Pester Lloyd is rokon
szenves czikkel üdvözli a gyűlést, a többi itt nem említett lapok is 
híven szóltak rólunk és gyűlésünkről. E rendkívüli érdeklődést ez alka
lommal valóban nem érdemeltük k i ; mint egy nagy kulturügy képviselőit 
illetett az bennünket, csakhogy ezen a gyűlésen nem elég buzgó kép
viselői voltunk.

A gyűlés, külső lefolyásáról kevés mondani valónk van. A ki a 
szép fiumei napokra emlékezett, nagyon ridegnek találta az idei gyűlést. 
A tervezett kirándulások közül egy sem jött létre. A tatait a közle
kedésügyi minister hiúsította meg, ki nem engedélyezte a szombati napra 
a vasárnapi kedvezményes árt. Az ismerkedő estélyre is csak gyéren 
gyűltek a tagok Ruscher vendéglőjében. A hagyományos banketet a császár
fürdőben tartottuk, dr. Klamarih János osztálytanácsos és Kárffy Titusz 
min. • tanácsos is részt vettek benne. A szokásos toastok után dr. Yida
a sajtóra emelte poharát, mely oly behatóan foglalkozott közgyűlésünk- «•
kel. — Bizonyo's lehangoltsággal váltunk el egymástól. Maga a gyűlés 
elég érdekes eszméket pendített meg és akadt alkalom, hogy" egymástól 
tanuljunk; de kevesen voltunk és csodálkoztunk, sajnálkoztunk a nyil
vánvalóvá vált közömbösségen. De e lehangoltságunk, .hiszem, nem volt 
a tétlenség szülője. Sokan azzal a komoly szándékkal távoztunk, hogy 
apostolkodunk — a mármarosszigeti gyűlés sikere érdekében.

Tankönyvmonopolium. A lapokból értesülünk, hogy a közoktatási 
tanács első ülésében (szept. 10.) a jegyző indítványt tett, hogy az iskolai 
könyvek terjesztésénél és használatánál űzött visszaéléseknek eleje vétessék. 
A kormánynak meg kellene akadályozni, hogy az iskolai könyvek kizárólag 
a magánüzleti forgalom czikkeit képezzék, olyképen, hogy ő maga
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gondoskodnék jó tankönyvek kiadásáról. A népiskolai oktatás terén is 
úgy járt el az állam a tanügy nagy hasznára. Hasonlókép tesznek a 
Szt-István-Társulat s a sárospataki irodalmi kör, melyeit százezrével nyo
matnak tankönyveket, a nélkül hogy valaki ebben monopóliumot látna 
sat. sat. Nem tudjuk, így történt-e a közoktatási tanácsban s igaz-e az, 
hogy a tanács az indítványt elfogadta s azzal toldotta meg, hogy főleg
bizonyos tankönyvek kiadását ajánlotta a kormánynak. Mert tudvalevő *
hogy csak a hírlapokból veszünk értesítést a közokt. tanács életbevágó 
tárgyalásairól, mire már több ízben megtettük megjegyzéseinket. Vagy a 
nyilvánosság elé valók a tanács tárgyalásai s ez esetben kérnénk hiteles 
jegyzőkönyvet vagy bulletint, hogy esetleg hozzá szólhassunk, és belőle 
okuljunk, a tanács szándékát megértsük; vagy csak a kormány számára 
valók a tanács tanácsai s indítványai, akkor zárják ki a nyilvánosságot 
teljesen, hogy töredékes tudósítások félre ne vezessék a közönséget. 
Mintha emlékeznénk rá, hogy egy esetben a tanács kijelentette, hogy a 
jegyző valamely előadásában a kimondott nézetek a jegyző egyéni néze
teinek tekintendők. Tiszteljük, becsüljük az egyéni nézeteket, de hadd 
lépjenek föl mint ilyenek, ne takarózzanak a tanács nagy tekintélyébe. 
A hírlapi referátum pedig, bárkitől ered is, ha maga a-tanács jegyzője 
írná is, puszta egyéni nézet a gyűlés lefolyásáról, mely nem szolgálhat 
eszközül a közönség hiteles informácziójára. Ha informálni akarnak 
bennünket, informáljanak alaposan s hitelesen; ha erre nem vetnek 
ügyet, ne zaklassanak föl oly közlésekkel, melyek csak fölkeltik kíváncsi
ságunkat, de nem hogy kielégítenék, még zavarba ejtenek bennünket.

Ezt nem a fenforgó esetre vonatkozólag mondjuk, hanem általá
nosságban, hogy a közönséget fölvilágosítsuk, mikép Ítélje meg a tanács 
üléseiről megjelent referátumokat Mi a magunk részéről elvül tűztük 
ki magunknak, hogy e közlemények alapján csak a legszükségesebb 
esetekben szólunk hozzá a tanács tárgyalásaihoz. Most is hallgattunk 
volna, most még inkább, mint egyébkor, mert a tárgyalások közölt ered
ményét hihetetlennek tartottuk s vártuk a közlés helyreigazítását. Mint
hogy ez nem jött meg, kénytelenek vagyunk a magunk egyéni nézetét 
az említett tárgyról röviden elmondani. Nem azért, hogy a tanácscsal 
polemizáljunk vagy a kormány előtt az ő nézete ellenébe a mienket 
felállítsuk; ily ambicziók nem bántanak bennünket. Nem is hiszszük, hogy 
a hírlapok közlése egészen megfeleljen a valóságnak, ha pedig megfelel, 
hogy a kormány a tanácsnak ezt az indítványát elfogadná. De elvégre 
is elhangzott a szó, hogy a kormány adja ki a középiskolai tankönyveket 
vagy azoknak nem tudjuk miféle részét, s ezzel szemben hadd nyug-



ННННИШ̂ НЯ1НЯННЯЯШШШЯИНШВ1ШВЯ1ЯНЯВВВЯЯШ11РШЯ1

127

tassuk meg a mi olvasóinkat, kifejezést adván annak a felfogásnak, 
melyről alaposan hiszszük, hogy olvasóink többségének felfogása.

Mindenek előtt nem értjük, miféle visszaélések adtak alkalmat ez 
indítványra. Miért nem tárták föl nyilvánosan ezeket is? Ez nagyon 
fontos lett volna, mert csak ha e visszaéléseket ismernők, értenök, hogyan 
jutott a tanácsnak eszébe, ily erőszakos gyógyításáról a bajnak gondos
kodni. Ámbár még akkor is meg kellene fontolni, hogy a medicina nem 
rosszabb-e a betegségnél. Melyek tehát ezek a visszaélések?

Nyilván való, hogy csak az állam vezetése s rendelkezése alatt 
álló intézetekről lehet szó, az autonom felekezetek iskoláit a tankönyv
használat ministeri rendezése nem érintheti. Ámde amazokban az isko
lákban a tankönyvekre vonatkozólag részletes rendeletek intézkednek, 
melyeknek feladata minden visszaélést lehetetlenné tenni. Csak approbált 
könyvek használata engedtetik meg; a tankönyvek változtatása szigorú 
föltételekhez van kötve; az új kiadásokra vonatkozólag is vannak intéz
kedések ; végül a fölterjesztett tankönyvek használatának engedélye a 
főigazgatótól függ. Esetleg még egyéb szabályok is vannak, melyekre nem 
emlékezünk. Mindezek daczára vannak visszaélések? Melyik közeg nem 
teljesíti kötelességét s teszi lehetővé azokat a kiáltó visszaéléseket, melyek 
a tanácsot ily messzeható indítványokra bírják ?

Azt hiszszük, hogy nem sértjük ama köteles tiszteletet, melylyel 
a közoktatási tanácsnak tartozunk*, a hol tanításunknak annyi üdvös 
reformját tervezték, ha nyíltan kimondjuk, hogy a tanárság semmikép 
sincs megelégedve azzal a munkásságával, melyet ép a tankönyvek ügyében 
fejtett ki. Ennek utolsó közgyűlésünk is nyílt, férfias kifejezését adta (1. szept. 
füzetünk 30.1). Főkifogásunk az, hogy a bírálatra benyújtott könyveket olyanok 
is bírálják, kik a középiskolai tanítás szükségleteit sehogy vagy 
gyakorlatból nem ismerik, továbbá olyanok is, „kik hasonló tankönyvet 
múguk is irtak.íl Ezzel nem gyanúsítjuk az illetőket, nem állítjuk, hogy 
érdek vezeti őket, de igen is, hogy ezek az urak igen gyakran nem 
lehetnek eléggé elfogulatlanok. Nem is szólunk róla, hogy a maguk tan
könyve igen természetesen oly minta előttük, melyet a bírálatra benyújtott 
könyv nem érhet el, csak arra az egy körülményre utalunk, hogy nehogy 
elfogultaknak lássanak, túlságos elnézésre s engedékenységre fognak 
könnyen hajlandóságot érezni. Talán innét van, hogy annyi selejtes müvet 
találunk a tanács engedélyezte tankönyvek közt. Megértettük volna, ha 
a tanács ezeken a bajokon iparkodott volna segíteni, s meglehet, hogy 
ezekre a bajokra is gondolt, midőn indítványát tette — ha tette, de 
akkor még inkább csodálkozunk rajta, hogy más segítség nem ötlött eszébe.



Hivatkozik a népoktatási tankönyvekre és a felekezeti társulatokra. 
Megannyi hamis analogia. A mi a népoktatási tankönyveket illeti, figye
lembe veendő, hogy az állam oly időben gondoskodott e téren tanköny
vekről, melyben tanítói karunk átlagos műveltsége igen alantos fokon 
állott. Ki irta volna akkor a szükséges tankönyveket ? A néptanítók ? 
Ép ezek nem értettek hozzá, készültségük fogyatékos voltánál fogva. 
Most már ezen a téren is inkább káros mint hasznos az a nyomás, 
melyet az állami tankönyvek a szabad versengésre gyakorolnak. Ott 
állunk-e mi, középiskolai tanárok, ma, a hol a néptanítók azelőtt állottak ? 
Vájjon kikkel akarná a kormány a középiskolai tankönyveket Íratni? 
Nem középiskolai tanárokkal ? Ez majdnem lehetetlen, főleg miután az 
egyetemi tanárokra panaszkodnak, hogy az egyetemi hallgatók számára 
sem írják meg a szükséges tankönyveket. Meg lehetne-e tőlük várni, 
hogy majd nekünk írnak ? Nem is említve, hogy legtöbben még sem 
értenek az előadásnak itt követelendő módjához. Tehát leginkább középiskolai 
tanárokat bíznának meg a tankönyvek szerkesztésével. De hiszen ezek 
amúgy is Írnak ! A külömbség csak az volna, hogy kevesebben Írnának, 
a mi nem volna baj, de ezzel az itt egyedül üdvözítő verseny is véget 
érne, a mi azután igen nagy baj volna. Mennyire .haladt, tankönyviro
dalmunk az utolsó években csupán csak a verseny folytán ! Gondoljunk 
egyedül magyar nyelvi és irodalmi tankönyveinkre, mekkora külömbség a 
múlt s jelen közt. S most fontoljuk meg, ha ‘teszem tíz év előtt az 
állam adta volna ki ugyanazokat a tankönyveket, melyek akkor tényleg 
a legjobbak voltak. Ez a legkedvezőbb föltevés, mert megeshetett volna, 
hogy az állam másokat bízott volna meg, kik kevésbbé jó tankönyveket 
írtak volna, hiszen az állam sem csalhatatlan, még ha a közókt. tanács 
támogatja, sem az. Akkor azok a könyvek még ma is mind használatban 
volnának és csakis azok a könyvek, mert semmiféle kiadó nem mert volna az 
állammal versenyezni. Az állami monopolium tehát, ha tiz év előtt behozzák, 
megölt volna minden kritikát,'minden versenyt, minden haladást. Miért’volna 
üdvösebb ma, a mi tiz év előtt igen káros lett volna ? Meri-e valaki állítani, 
hogy ő ma ki tudja szemelni azokat a tankönyvírókat, a kik oly müveket 
imának, melyeknél jobbakat a következő tiz évben nem is lehet produ
kálni ? Ép az ellenkezőt lehet állítani. Tiz év előtt még inkább az 
elmélet után indultunk" s találomra irtuk a tankönyveket, ma a figyelmes 
gyakorlat nyomán kél az új tankönyv s eleven tanítói tapasztalat gyű- 
mölcse. Minél jobban érvényesítjük a tantervet s az utasításokat, annál 
inkább javítjuk a tankönyveket s így lesz ez mindig. A jó tankönyv 
szerencsés szüleménye a tudományos készültségnek, mely kiváló tanítói
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tapasztalattal párosúl és csak a szabad verseny éltető légkörében tenyész- 
hetik. Értjük a dohány- és a szeszmonopoliumot, értünk minden mono
póliumot, csak a tudományos és irodalmi monopóliumot nem értjük. 
A középiskolai tankönyvmonopoliumnak csak akkor volna értelme, ha 
nem volna a tankönyvek használatára vonatkozó szabályzat, mely a 
visszaéléseket, melyeket semmiféle eljárással egészen kiküszöbölni nem 
lehet, a minimumra szorítja; ha tankönyvirodalmunk a mostani úton nem 
haladna s nem boldogulna, s ha a középiskolai tanárok képtelenek vol
nának középiskolai tankönyvet írni. Mind ennek ép az ellenkezője igaz 
s azért nem értjük a monopóliumnak e téren még csak eszméjét sem.

Hasonlókép sántítanak a felekezeti társulatok eljárásából vett 
analógiák. Igaz, hogy a Szt-István társulat ezrivel termeli a tankönyveket 
— különben csak népiskolaiakat — s a sárospataki kör középiskolai köny
veket is produkál. De tekintetbe veendő, hogy ezek a társulatok felekezeti 
czélokat is kitűztek maguknak; hogy a sárospataki kiadványok épen- 
séggel nem kötelezők ; végül pedig, hogy ez az eljárás ott is elég kárt 
okoz. Vagy talán helyeselhető-e, ha a sárospataki kör azon van, hogy 
protestáns iskolákban csak protestáns írók könyvei használtassanak ? 
Az államnak a feladata, ezt a szűkkeblű eljárást utánozni s egyeteme
sítőm ? Semmi közünk a sárospataki kör eljárásához, melyet bírálni nem 
a mi dolgunk; nem is szóltunk volna róla, ha nem provokálnak; szi- 
veseh elismerjük, hogy e kör sok jő tankönyvet hozott létre initiativá- 
jával; elvégre is él -a maga jogával, beáll a maga erejével, gondos 
munkássággal, a nonciirrensek közé; de a közokt. tanács indítványa ép 
e concurrentiát akarja lehetetlenné tenni s a sárospatakiakat csak azért 
nem bántja, mert nincs hatalmában. Tudják-e, mi volna a tanács indít
ványának természetes következménye ? Az, hogy a szabadság, melyet az 
állami stb. iskolákból száműznek, csak a felekezeti iskolákban találna 
menedéket s e szabadság- uralma alatt a felekezeti tankönyvek csak
hamar jobbakká lennének az államiaknál. Eddig az állam hódított a fele
kezeteknél, azontúl ők hódítanának mi nálunk, igaz, hogy csak mora- 
liter, mert hiszen a monopolium vasjármát nyögnők. Az állam functióit 
tiszteljük és szeretjük; az ő vezetése alatt haladunk; adjon nekünk 
szervezetet, tantervet, utasításokat, hathatós felügyeletet, mindent, csak 
tankönyveket ne. Azokat ezentúl is szívesebben magunk csináljuk.

A tankönyvek ügyében is van dolga az államnak az engedélyezésen 
kívül. Vannak könyvek, melyeket magánkiadó nem akar kiadni, mert 
anyagi veszteséget szenvedne, ezekre vállalkozzék az állam, mert más 
nem vállalkozhatik rá. Némely a felsőbb osztályokban szükséges segéd-
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könyvre nem találkozik kiadó, mert ezek az osztályok, főkép ha reál
iskolai könyvről van szó, nem eléggé látogatottak. Itt nem öl meg az 
állam fejlesztő versenyt, itt áldozatokat kell hoznia, melyet senki más 
nem hozhat. Ha a tanács csak ilyen könyveket értett s — a mi fon
tosabb — ki is jelölt, akkor nem őt érik észrevételeink, akkor hálára 
kötelezett bennünket. De még ebben az esetben sem ártott ezzel az 
eszmével foglalkoznunk, mely már több ízben kisértett, nem rég egy nagy 
napilap hasábjain, de a melylyel mindaddig nem foglalkoztunk, míg a 
közoktatási tanácsban nem akadt szószólója, sőt tán többsége is.

Ministeri megbízottak a felekezeti középiskolákban. A vall. és 
közokt. minister a felekezeti középiskolák meglátogatására és azokban 
az állami főfelügyelet gyakorlására, illetőleg jelentéstételre, az 1888/9; 
tanév tartamára a következő megbízottakat küldötte k i :

A gör.-kel. szerb patriarcha főhatósága alatti újvidéki főgymnasiumba 
Asbótli Oszkár egyetemi rk. tanárt.

A gör.-kel. román metropolita főhatósága alatti brassói főgym
nasiumba és reáliskolába, s a brádi algymnasiumba Elischer József nagy
szebeni tank. főigazgatót.

A dunamelléki ref. egyházkerület főhatósága alatti budapesti fő
gymnasiumba Gönczy Pál vall. és közokt. ministeri államtitkárt, a nagy
kőrösi, kecskeméti és halasi fő-, a kúnszent-miklósi algymnásiumba 
dr. Hóman Ottó budapest-vidéki, a gyönki algymnasiumba Mészáros Nándor 
pécsi tank. főigazgatót.

A dunántúli ref. egyházkerület főhatósága alatti pápai főgymnasiumba 
Németh Antal győri, a csurgói főgymnasiumba Mészáros Nándor pécsi 
tank. főigazgatót.

A tiszáninneni ref. egyházkerület főhatósága alatti sárospataki és mis- 
kolczi főgymnasiumokba Békési Gyula debreczeni tank. főigazgatót.

A tiszántúli ref. egyházkerület főhatósága alatti debreczeni, hódmező
vásárhelyi fő-, hajdúböszörményi, nánási. karczagi, kisújszállási, mezőtúri 
és békési algymnasiumba Békési Gyula debreczeni, a marmarosszigeti 
fő- és a szatmári gymnasiumba pedig Szieber Ede kassai tankerületi 
főigazgatót.

Az erdélyi ref. egyházkerület főhatósága alatti kolozsvári, maros
vásárhelyi, nagyenyedi és zilahi főgymnasiumokba Finály Henrik kolozs
vári egyetemi tanárt, a székelyudvarhelyi és szász városi fő- és a sepsi- 
szent-györgyi algymnasiumba Elischer József nagyszebeni tank. főigazgatót.

A bányakerületi ág. hitv. egyházkerület főhatósága alatt álló buda
pesti főgymnasiumba dr. Gömöry Oszkár vall. és közokt ministeri 
tanácsost, a selmeczbányai fő- és beszterczebányai algymnasiumba dr. Dunay 
Ferencz beszterczebányai, a szarvasi fő- és békéscsabai algymnasiumba 
Békési Gyula debreczeni, végre az aszódi algymnasiumba dr. Hóman Ottó 
budapest-vidéki tank. főigazgatót.
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A tiszai ág. hitv. egyházkerület főhatósága alatti kézsmárki, szepes- 
iglói, rozsnyói, valamint a rimaszombati egyesült prot. főgymnasiumba 
dr. Bunny Ferencz beszterczebányai, a nyíregyházi fő- és a miskolezi 
algymnasiumba Békési Gyula debreczeni, az eperjesi főgymnasiumba pedig 
Szieber Ede kassai tank. főigazgatót.

A dunáninneni ág. hitv. egyházkerület főhatósága alatti pozsonyi 
főgymnasiumba dr. Wiedermann Károly pozsonyi tank. főigazgatót.

A dunántúli ág. hitv. egyházkerület főhatósága alatti soproni fő
gymnasiumba és felsőlövői gymnasiumba dr. Németh Antal győri, a 
bonyhádi algymnasiumba Mészáros Nándor pécsi tank. főigazgatót

Az erdélyi ág. hitv. egyházkerület főhatósága alatti nagyszebeni, 
brassói, beszterczei, medgyesi és segesvári fő-, szászsebesi és szászrégeni 
algymnasiumokba, a nagyszebeni fő- és brassói alreáliskolába EUscher 
József nagyszebeni tank. főigazgatót.

Az unitárius egyházkerület főhatósága alatt álló kolozsvári főgym
nasiumba Finály Henrik kolozsvári egyetemi tanárt, a székelykeresztúri 
algymnasiumba Elischer József nagyszebeni tank. főigazgatót.

A tiszántúli ref. középisk. tanáregyesület közgyűlése Hód- 
Mező-Vásárhelyen július 6-án és 7-én a már júliusi füzetünkben (680. 1.) 
közlött programm szerint ment végbe. Megjelent 12 alapító és pártoló 
meg 32 rendes tag. Az ismerkedő estén az összegyűltek a város vendégei 
voltak. A közgyűlés elején Kristó Lajos polgármester a város, Miklovicz 
Bálint lelkész a ref. egyház részéről üdvözölte az egyesületet. Ezután Géresi 
Kálmán elnök a kerület legtöbb iskoláját nagyon közelről érdeklő tar
talmas beszéddel nyitotta meg a tanácskozást. Visszapillantást vetve az 
egyesület 10 évi működésére, a ref. középiskolák helyzetével és az állam
segély kérdésével foglalkozott. Az állami segélytől szerinte a reformá
tusoknak nincs miért irtózniok, s míg egyrészről az államnak kötelessége 
a fényes múlttal bíró ref. iskolákat segélyezni, hogy a kor haladásával 
lépést tarthassanak, másrészről e segélyt ma már a reformátusok is 
megnyugvással fogadhatják, mert a régi idők bizalmatlansága megszűnt, 
s állam és egyház egymással kezet fogva dolgoznak a közös nemzeti jobb
léten. Elfogultságnak tartja és 'elitéli azt a fölfogást, mely mindent az 
államtól v ár; erősen hangsúlyozza, hogy a reformátusoknak iskoláikért 
ma is áldozniok kell, ha felekezetűk a múltban kiérdemelt rokonszenvet 
eljátszani nem akarja. Ez alkalomszerű megnyitó után a közgyűlés 
Kovács Fercncz egyházker. tanácshirót egyhangúlag megválasztotta az 
egyesület tiszteletbeli tagjává. Majd a titkári jelentés az egyesület 10 évi 
működéséről számolt be. Ez idő alatt adott 8 kötet évkönyvet 34 érte
kezéssel s megjutalmazott 6 középiskolai kérdésekkel foglalkozó pálya
munkát. A pénztári jelentés szeriut az egyesület bevétele és kiadása 
az egyes iskolafentartó testületektől fölajánlott pályadíjakat ide nem 
számítva, 300 frt körül forgott. Az elnök indítványára a közgyűlés táv
iratban meleg üdvözletét küldött az országos középiskolai tanáregyesület 
ugyanakkor folyt közgyűlésének. Ezután Futó Mihály, a hódmezővásár
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helyi gymnasium igazgatója elmondta ez iskola legutóbbi 9 évi érdekes 
történetét, meleghangú fölolvasását az elnöki megnyitó beszédhez hason
lóan azzal a figyelmeztetéssel és buzdítással végezve, hogy az ev. ref. 
iskolák ne a múlt dicsőségénél sütkérezzenek, hanem ha élni akarnak, 
küzdjenek, áldozzanak a jövőért, A szép történeti rajz után dr. Imre 
József hódmezővásárhelyi orvos «Az orvos az iskolában» czímmel igen 
tanulságos értekezést olvasott föl, melynek példái és statisztikai adatai 
elszomorító képet adnak az iskolai egészségügyről. Az értekező kívánja, 
hogy az orvos az iskolai administratio körébe jobban bevonassák és 
megszűnjék a szörnyű közömbösség, mely miatt legnagyobb részt papiroson 
maradtak az .országgyűlésnek és közoktatásügyi kormányunknak a művel
tebb nyugaton is irigyelhető- közegészségügyi intézkedései. Azután SinTca 
Sándor debreczeni főgynmasiumi tanár áttekintést olvasott föl az utolsó 
két év hazai és külföldi tanügyi mozgalmakról. Következett a pályázati 
jelentés. Az eredmény nem volt kedvező; egyik díjat seni adták ki, 
minthogy a pályamunkák nem állottak irodalmi színvonalon. Délben a 
ref. egyház vendégelte meg az összegyűlteket. Dplután még a nyugdíj- 
és gyámintézet állásáról vett a közgyűlés örvendetes tudomást. Ez inté
zet vagyona 17,791 frt 20 kr., tagjainak száma 40 és jelenleg 4 tanár 
vagy családja részesül 200—200 frt segélyben. A hódmezővásárhelyi ref. 
egyház, a kebelében tartott közgyűlés emlékére 50 frtot ajándékozott az 
intézetnek. Második nap BarJcász Károly hódmezővásárhelyi gymnasiumi 
tanár fölolvasta «Az eszményiességről és a jellemképzésről, a classikusok, 
főként Ciceró és Horatius olvastatása alapján» czímű értekezését, mely
ben a középiskolai jellemképzést s ennek előmozdító eszközeit tárgyalta, 
Azután Dóczi Imre debreczeni főiskolai tanár a «modus obliquus»-ról 
értekezett, összehasonlító nyelvtudományi alapon fejtegetve, a nyelvekben 
uralkodó psychologiai törvények egyik nevezetes momentumát, a mellék
mondátok a főmondattól való függését. Utána dr. Öreg János debreczeni 
főiskolai tanár, ki az egyházkerület megbízásából tavaly nyáron a franczia 
középiskolai tanügy és tanárképzés tanulmányozása végett Francziaország- 
ban járt s útjáról terjedelmes tanulmányt dolgozott ki, e tanulmány 
részletéül fölolvasta az éco.le normale superieure ismertetését. \égül a 
lemondott tisztikar a jövő évre újra megválasztatott. Július 8-án az 
egyesület tagjai Szegedre tettek kirándulást.

A községi és felekezeti középiskolai tanárok értekezlete. A
kis-kúnfélegyházi városi kath. algymnasium tanárainak mozgatására az 
ország majd minden részéből gyűltek össze a különböző felekezeti és 
községi középiskolák tanárai július 9-én Budapesten, hogy tanácskozzanak 
és határozzanak, miként lehetne és kellene sokképen kedvezőtlen hely
zetükön segíteni. Korelnöknek Baksay István rimaszombati tanárt kiál
tották ki, a ki elfoglalván elnöki székét, rövid vonásokban élénken rajzolta 
azt a kiáltó ellentétet, mely az- egy téren működő állami tanárok hely
zete közt s ama tanároké közt van, a kik a felekezeteknél s a köz
ségeknél működnek. Közös a czéljok, közös a terhök, de annál eltérőbb
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javadalmazásuk. Ezen a helyzeten okvetetlenül segíteni kell s hogy mi
ként, annak megjelölése az értekezlet bölcseségére vár. Ezután az érte
kezlet megválasztotta elnöknek Zimann János iglói gymnasiumi igazgatót 
és j egyzőnek Fischer Miidós iglói gymnasiumi tanárt. Tárgyalás alá került 
az értekezletet egybehívó programm során a községi és felekezeti közép
iskolák tanárainak nyugdíj-ügye s fizetésűk minimumának kérdése. Mind
két kérdés élénk megbeszélésre adott alkalmat, melyben a jelenlevő 
tagok mind résztvettek. Hosszabb vita után abban történt megállapodás, 
hogy az értekezlet memorandumot terjeszt a közoktatásügyi kormány s 
a törvényhozás elé. A memorandumban kifejtve a községi és felekezeti 
középiskolai tanárok kedvezőtlen helyzetét, mely szembeszökővé épen az
1883-iki középiskolai törvény óta vált, azt kéri, hogy a közoktatásügyi 
kormány által, megígért, sőt már előkészítésben levő nyugdíj-törvény, mely 

.a felekezeti és községi tanárok nyugdíját országosan biztosítaná, mennél 
előbb kerüljön törvényhozó intézkedés alá s mennél előbb lépjen életbe. 
Szükségét látta továbbá az értekezlet annak, hogy a felekezeti és köz
ségi középiskolák tanárai fizetésének minimuma legalább 1150 forintban 
vagyis amaz összegben állapítassék meg, melyben az állam által segélyezett 
középiskolák tanárai részesülnek, s ugyanezzel összefüggésben rendez- 
tessék az ötödéves korpótlék ügye. A memorandum szerkesztése egy 
szűkebb körű bizottságra bízatott, mely munkáját még az nap bevégezte. 
A memorandumot azután másnap július 10-én egy héttagú küldöttség 
elvitte Budára a közoktatásügyi ministeriumba. Erről az értekezlet jegy
zője és a küldöttség vezetője a következő jelentést küldte amaz intézetek 
igazgatóihoz, melyeknek képviseletében a küldöttség az értekezlet kér
vényét benyújtotta:

„Tekintetes Igazgató úr! 1888. évi július 9-én 25 felekezeti és 
középiskolai tanári karának képviseletében Budapesten országos értekezlet 
tartatott a felekezeti és községi középiskolai tanárok sok helyen igen 
szomorú anyagi sorsa javításának és jövője biztosítának érdekében. Az 
értekezlet elhatározta, hogy memorandumot terjeszt fel a magyar tan
ügyi kormányhoz, melyben a felekezeti és községi tanárok nyugdíjügyének 
a törvényhozás utján való mielőbbi rendezését, valamint az évi fizetés 
minimumának (1150 frt) és a fizetés szolgálati idő szerinti arányos növe
kedésének törvényhozás útján való megállapítását kérelmezi. Engem ért a 
megtisztelő megbízás, hogy az ily értelemben szerkesztett feliratot egy 
küldöttség élén a vallás- és közoktatásügyi minister úrnak az ország 
felekezeti és községi tanárainak nevében átnyújtsam. A küldöttséget 
július hó 10-én a minister úr távollétében dr. Berzeviczy Albert állam
titkár úr fogadta. Beszédemre, melylyel a kérvényt átnyújtottam, az 
államtitkár úr következőleg válaszolt:

Már 1883-ik évben az országos középiskolai törvény megalaku
lásánál a közoktatásügyi kormánynak czélja és törekvése volt a fele
kezeti és községi tanárok nyugdíj-ügyét rendezni, valamint a tanári 
fizetés minimumának a törvényhozás útján való megállapítását keresztül 
vinni. Akkor azonban főkép a felekezetek részéről felmerült akadályok
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és pénzbeli viszonyok miatt a kormánynak e törekvése czélhoz nem 
vezethetett A felekezeti akadályok jelenleg már jó részben meg
szűntek. Jelenleg is ugyanezt a czélt akarja elérni a kormány, mert 
a nyugdíj-ügy valamint a tanári fizetés rendezése által új lendületet 
fog nyerni fejlődésében a középiskolai oktatás, hiszen a tanítás és 
nevelés sikerének biztosításához nagyban járul hozzá a tanártestületek 
anyagi helyzetének biztosítása. Reményű, hogy a kormánynak a fele
kezeti és községi tanárok ezen országos mozgalma által újólag meg
indított ezen irányú törekvése rövid idő múlva eredményhez fog vezetni. 
Maga a legmelegebben pártolja az ügyet és Ígéri, hogy azt a minister 
úrhoz pártolólag felterjeszteni s teljes erejével támogatni fogja.

Kedves kötelességemnek tartottam a felekezeti és községi közép
iskolai tanárok mozgalmának ezen kedvező eredményét telt. Igazgató úr 
becáes tudomására — azon kérésem felemlítése mellett — hozni, hogy 
jelentésem tartalmát a tisztelt tanári karral közölni méltóztassék. Budapest,
1888. július hó 11-én. Fischer Miklós, iglói főgymn. tanár.“

A nem állami középisk. tanárok vasúti kedvezménye. A köz
munka- és közlekedésügyi minister 48.807/1887. sz. rendeletével jóvá
hagyott magyar államvasuti szabályzat a nem állami középiskoláknál 
alkalmazott tanároknak addig engedett 50 % -es kedvezményt megszün
tette. A községi és felekezeti tanárok Budapesten július 9-én tartott 
értekezlete a nyugdíj, fizetésminimum és korpótlék kérdésén kívül e 
tárgygyal is foglalkozott. Az értekezlet egj'hangulag méltánytalannak Ítélte, 
hogy a közlekedésügyi ministerium a vasúti kedvezményt a községi és 
felekezeti tanároktól megvonta, a miből az államnak nincs semmi haszna, 
a tanügynek pédig nyílt kára van. Hogy a tanári értekezletekre és köz
gyűlésekre a tagok kevés számban jelennek meg, annak egyik, még pedig 
főoka a vasúti kedvezmény megvonása. A ki nem kénytelen vele, az 
nem utazik; a ki pedig magánviszonyai miatt az utazásra kényszerítve 
van, a lehető legolcsóbb vasúti jegyet veszi, mi a tanár társadalmi állá
sára hat vissza. Mindez okok mérlegelésével az értekezlet abban állapo
dott meg, hogy a közoktatásügyi ministerium útján és remélhető párt
fogásával megkéri a közlekedésügyi ministert, hogy az állami pénzügyekre 
hasznot nem hozó, a tanárok társadalmi állására, valamint a tanügyre 
nézve káros újabb intézkedését szüntesse meg s a felekezeti és községi 
tanároknak, kik egyébként is kedvezőtlenebb helyzetben vannak mint 
állami collegáik, a vasúti kedvezményt állítsa vissza. Fájdalom, kevés a 
reményünk, hogy e kérvénynek eredménye legyen. Egyesületünk már 
tavaly a Fiúméban tartott közgyűlésen szólalt föl ez ügyben, utasítva a 
választmányt, hogy a kedvezmény visszaszerzése végett tegye meg a 
szükséges lépéseket. A vall. és közokt. minister úr kegyes közbenjárását 
is kérő folyamodványra Berecz Antal egy. elnök 23,296/1888. vall. és 
közokt. ministeri sz. a. a következő választ kapta: „F. é. május 4-én 
kelt és •/. alatt idezárt beadványára, melyben a nem állami középiskolai 
tanárokat is a m .  kir. államvasutak vonalain az államtisztviselőkkel
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galmazza, ezennel tudósítom, hogy a közmunka- és közlekedésügyi m. 
kir. minister úr, f. é. jún. 9-én 24,779. sz. a. kelt átirata szerint, azon 
oknál fogva, mert a m. kir. állami vasutak pénzügyi érdekei a már is 
engedélyezett jelentékeny kedvezményekkel szemben a kedvezmények 
újabb kiterjesztését nem engedik meg, a beadott kérvényt a maga részéről 
figyelembe nem veheti. Budapesten, 1888. július hó 6-án. A minister 
helyett: Berzeviczy Albert, államtitkár.“ A közm. és köziek, minister úr 
nem méltatta figyelmére, hogy a kedvezmény engedélyezését, melyet 
egyesületünk a nem állami középisk. tanárok számára kért, hangosan 
ajánlja mind a méltányosság szempontja, mind pedig fősorban az okta
tásügy java, hanem-csak is „a m. ldr. államvasutak pénzügyi érdekeit“ 
tekintette. Hogy mi felel meg jobban ez érdekeknek vagyis mi jövedel
mezőbb az állami vasutaknak, a kedvezmény megtagadása-e vagy meg
adása, azt hadd világosítja meg egy igen tanulságos példa. Idei közgyű
lésünk alkalmával Tatára tervezett kirándulásunkra vasúti kedvezményért 
folyamodtunk. Kereken megtagadták, a minek következtében kirándulásunk 
egyszerűen elmaradt. Egy lélek se ment közülünk Tatára és így a m. 
kir. államvasutak elestek néhány száz forint biztos jövedelemtől. Bajos 
elhinni, hogy „a jobb valami mint semmi1’ ép megfordítva volna igaz 
és „a m. kir. állami vasutak pénzügyi érdekeinek“ hasznos.

A dunamelléki reform, egyházkerületi tanári gyámegyesület
számos- egyesületi tag élénk érdeklődése mellett tartotta meg augusztus 
30-án Kecskeméten rendes közgyűlését. Ennek nevezetesebb tárgya volt 
az egyesület vagyoni állapotának tudomásul vétele. Az egyesület 21 évi 
fennállása óta vagyonában semmi kárt nem szenvedve, folytonosan gyara
podott s most az a számvizsgáló bizottság jelentése szerint helyesnek 
talált mérlegben 56,372 frt 71 krban van feltüntetve. Tárgyaltatott 
továbbá az egyesület elhelyezésének kérdése a következő 3 évre. A köz
gyűlés, tekintve több fontosabb okot, a pénztár és az igazgató-választmány 
helyéül ismét (most már harmad ízben egymásután) Kecskemétet jelölte 
k i ; evvel kapcsolatban a volt tisztikar újra fölkéretett az egyesületi 
ügyek vezetésére, köszönet szavaztatván eddigi buzgó működéséért. Elnökké 
Csabai Imre, pénztárnokká Nagy Ferencz, ellenőrré Parragh Zsigmond, 
titkárrá az elhúnyt Szakács István helyébe Fazekas Ferencz választattak 
meg. Az egyesületi tagok száma 50. Segélyeztetett az alapszabályokban 
meghatározott kulcs szerint évi 2400 írttal 9 özvegy, 10 árva és 2 anya.

Az aszódi ág. ev. algymnasium százéves jubilaeuma. Aszódon 
június 27-én ünnepelték meg a helybeli evang. gymnasium százéves fenn
állását. A vasútról hosszú kocsisorral mozsárdurrogás közt robogtak be 
a vendégek és küldöttek a föllobogózott városba. Az emeletes csinos 
gymnasium előtt Moravcsik Mihály fogadta őket lelkes szavakkal. Innen 
mindnyájan az evangélikus egyházba vonultak, hol Láng Adolf főesperes 
imádsága után Petry Gyula gymn. tanár lépett a szószékre és fölolvasta
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a gymnasium történetének vázlatát. A gymnasiumot ezelőtj; 100 évvel 
alapították Aszód urai, a Podmaniczky bárók, a kik nagyon megválogatott és 
a családnál alkalmazott nevelőiket a gymnasium tanárai gyanánt is alkal
mazták. A negyvenes években Koren István (később szarvasi tanár) 
volt a gymnasium egyetlen tanára, a ki négy osztályt példás rendben 
tudott tanítani. Akkor járt ott iskolába Petőfi Sándor is (1835— 1838) 
a kinek lakótársa Sárkány József volt, ez idő szerint a budapesti királyi 
Ítélőtábla alelnöke. A hatvanas években rosszabb sora volt a gymnasium- 
nak, de 1868-ban újra fellendült. Akkor választották meg ugyanis Aszódon 
evang. lelkészszé Moravcsik Mihályt, a ki példás odaadással és fáradhatat
lan buzgalommal karolta fel a gymnasium ügyét. Aránylag rövid idő alatt 
nemcsak a tanrendszert idomította át a modern köfetelményeknek meg
felelően, hanem kizárólag az ő buzgóságának köszönhető, hogy a gym
nasium régi kis háza helyére egy szép egyemeletes épületet emeltek, 
mély a modern iskola követelményeinek kényelmi tekintetben is meg
felel. Most már 5 tanára van az intézetnek, a tanulók átlagos száma 
évenkint 130 és folyton növekszik. Ez örvendetes gyarapodás a szeren
csés . körülményekben leli magyarázatát. Aszód nagyon közel van Buda
pesthez, fekvése igen szép, levegője egészséges, a tanulók érzik jótékony 
hatását egészségi és erkölcsi tekintetben egyaránt. A fővárosi családok 
előszeretettel adják oda gyermekeiket, mert az intézet életi'evalósága és 
hivatottsága mellett a 100 éves traditióban -látják a biztosítékot, az 
oktatás eredménye pedig azt mutatja, hogy az aszódi gymnasium növen
dékei szellemileg is megállják a versenyt más iskola növendékeivel.* E fel
olvasást ismét imádság követte és azután az ünneplő közönség kivonult az iskola 
földiszített telkére, a hol Földváry Mihály, Pestmegye alispánja, mint 
esperességi fölügyelő s a gymnasiumnak félszázad előtt volt növendéke, 
mondott tartalmas szép beszédet. Majd az ünnepi ódákat szavalták el, 
melyeket dr. Moravcsik Gyula budapesti ügyvéd, a gymnasium volt növen
déke, Csengey Gusztáv, a gymnasium egykori tanára, és dr. Melczer Gyula 
acsai lelkész Írtak. Az ünnepség végeztével az egész közönség a nagy 
vendéglő táncztermeiben díszebédre gyűlt össze; ugyanott este fényes táncz- 
mulatságot rendeztek.

A zsolnai kir. kath. gymnasium új épületének ünnepies föl
avatása. Midőn dr. Klamarik János min. osztálytanácsos úr 1876-ban mint 
főigazgató átvéve a beszterczebányai tankerület vezetését, a zsolnai kir. 
gymnasiumban tett hivatalos látogatásai alkalmával meggyőződött arról, 
hogy az intézet ódon. czélszerütlen "beosztású, sem alkalmas tantermekkel, 
sem pedig a legszükségesebb szertári helyiségekkel nem bíró épülete a 
tanítás szükségeinek semmikép meg nem felel, mindenkép arra törekedett, 
hogy intézetünk mentül előbb oly épület birtokába jusson, mely a kor 
követeléseinek megfelelve, a tanítás sikerét biztosítsa. Sok fáradozásának, 
hivatalos fölterjesztéseinek és személyes sürgetéseinek végre sikerült ked
vező stádiumba juttatni ügyünket. A sok sürgetésnek engedve boldog 
emlékű dr. Trefort Ágoston vall. és közokt. minister úr 1879. évi
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június havában meglátogatta Zsolna városát és megtekintette a zsolnai 
kir. gymnasiumot is. Ez alkalommal személyesen meggyőződött arról, 
hogy a még 1777-ben épült gymnasiumi ház csakugyan fölötte czélsze- 
rütlen és a kor követelményeinek teljességgel meg nem felelő. Ennek 
következtében ünnepiesen megígérte, hogy a zsolnai gymnasiumnak új 
épületet emel. A minister úr megbízásából dr. Klamarík úr.megkezdte 
az alkudozásokat egy alkalmas telek megvétele iránt és 1884-ben csak
ugyan végbement a mostani 'gymnasiumi telek megvétele. 1886.' évi 
őszszel bontották le a telken lévő magánházat és 1887. évi tavaszszal 
kezdték meg az új épület alapjait lerakni. Befejezéséhez közeledvén 
az épület, a tanári kar elhatározta, hogy a fölavató ünnepet ’ 1888. aug. 
28-án, mint dr. Trefort Ágoston minister úr nevenapján megtartja. Fáj
dalom, a kinek intézetünk iránt ismételve tanúsított nagylelkűségéért 
forró hálánkat legalább némileg le akartuk róni, nem volt többé az élők 
között. Az országot, de különösen az oktatásügyet ért gyász miatt a 
mi gymn. fölavató ünnepünk is komoly színezetű lett.

Maga az ünnep a programm szerint reggeli 8 órakor kezdődött 
sz. misével, melyet Podívinszky Ferencz püspöki hitbiztos és ez alka
lommal nmélt. Boskoványi Ágoston nyitrai megyés püspök úr képviselője 
fényes segédlet mellett mondott. Ezután az ifjúság és az ünneplő közön
ség egybegyült a gymnasium * dísztermében, melyet Fiaszik Ágoston, 
dr. Vas Antal és Zaliumcnszky János tanárok ízlésesen feldíszítettek. 
Az összes termek egyházi beszentelése után az ifjúsági énekkar elénekelte 
a „Királyhymnuszt“*, mire Csáka Károly igazgató felolvasta a zsolnai 
gymnasium száz éves történetét, mely arra az időre terjed, midőn inté
zetünk sz. ferenczrendi tanárok vezetése alatt állott. Felolvasásában csak 
a legszükségesebb dolgokra szorítkozott ugyan, de -röviden megemlített 
minden fontosabb mozzanatot, mely az intézet fejlődésével kapcsolatban 
volt. E szerint intézetünk mint. három osztályú gymnasium nyílt meg 
újra 1776-ban, később négy és végre hat osztályúvá lett és mint ilyen 
1851-ig működött. Ez időtől 1864-ig szünetelt, mely évben ismét átvé
tetett a tanulmányi alap terhére, mitől fogva 1879:ig a sz. ferenczrendi 
tanárok vezetése alatt állott. Az igazgató fölolvasása után nmélt. Kubicza 
Pál val. b. titk. tanácsos, Trencsén vármegye főispánja,, mint a vall. és 
közokt. ministerium képviselője emelkedett haugon, meleg szavakban 
ecsetelte a zsolnai kir. gymnasium feladatát, mely mint az ország határ
szélén lévő, 'speciális culturális és politikai missióval bír. A köztetszéssel 
fogadott beszéd után átadta az igazgatónak a gymnasium kulcsait. Csáka 
igazgató reflectálva az intézetet átadó főispán szavaira- említi, hogy 
minden századnak, minden kornak megvoltak a maga vezéreszméi. Volt 
évszázad, melyben az emberiség. csak az élet- és vagyonbiztonságra gon
dolva várakat és végvárakat emelt. A XIX. század méltán nevezhető a 
haladás, a tudomány korszakának, mindannyiunk figyelme a humanismusra 
és ennek terjesztésére van fordítva. A mai korban nem várakat, hanem 
az összeomladozó várak falaiból is iskolákat emelünk, a melyek egyedül 
vannak hivatva a valódi cultura terjesztésére. Intézetünk is, minthogy

10T an áreg y esü le ti K özlöny . X X II.
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az ország szélén fekszik, olyan szellemi végvár. És valamint egykor 
Hunyadi László, Nándorfehérvár parancsnoka, midőn V. László király 
kíséretével oda érkezett, a várba csak a királyt bocsátotta be, idegen 
származású kísérete előtt pedig a bebocsátást megtagadta, mert a magyar 
törvények nem engedték meg az idegeneknek a végvárakba való bebo
csátását, úgy ő is azt Ígéri, hogy míg ő ez intézet élén lesz, a veze
tése alatt álló tanárokkal együtt sohasem fogja megengedni, hogy e 
gymnasiumba idegen, a mi hazai törvényeinkkel ellenkező szellem becsem- 
pésztessék. Lelkes beszédjének e részét, melyet „Isten engem úgy 
segéljen“ szavakkal fejezett be, általános éljenzés fogadta. Beszédje 
további folyamán kegyelettel adózott az elhúnyt dr. Trefort Ágoston 
vallás- és közoktatásügyi minister emlékének, kinek hazai tanügyünk 
emelése körül megbecsülhetetlen érdemei vannak és kinek épen ez irány
ban való törekvéseinél fogva ez új épület létrejöttét köszönjük. Végül, 
minthogy gymnasiumunk királyi intézet, ő felségének szerencsés ural
kodást, felséges családjának boldogságot kívánt, a mit a közönség szűnni 
nem akaró éljenzéssel fogadott A szózat eléneklése után a főispán meg
köszönve az igazgatónak -a felolvasást, a tanárkarnak működésében sz.
Pál apostollal az egyetértést ajánlotta. Erre az igazgató köszönetét 
mondott a főispán úrnak intézetünk iránt ez alkalommal is tanúsított 
jóindulatáért: továbbá köszönetének adott kifejezést a megjelent ünneplő 
közönségnek, különösen pedig a hölgyeknek. Ezzel a fölavató ünnep 
véget ért.

Ez ünnepen a vidék legdíszesebb közönsége tisztelte meg intézetünket; 
ott láttuk Szitányi Bernát, Urbanovszky Brnö és dr. Smialovszky Valér 
országgy.- képviselőket, Marsovszky Jenő kir. törvényszéki elnököt, 'Baros 
Károly és Vanlca Ferencz főszolgabirákat, Pongrácz Géza és Vitolay 
Júszef nagybirtokosokat, a budatini m. kir. honvédzászló alj tisztikarát, 
a kir. hivatalok, politikai és városi hatóság tisztviselőit, számos r. kath. 
papot és sok mást. Az ünnepen képviselve voltak a trencséni kir. fő- 
gymnasium, a nagybittsei polgári iskola; üdvözlő táviratot küldtek: Ros- 
koványi Ágoston nyitrai püspök ő nagyméltósága, Volf György, a „Tanár- 
egyesületi Közlöny“ szerkesztője, a rózsahegyi és trsztenai kath. gym- 
nasiumok. Az itt működött tanárok közül, kik valamennyien meg voltak 
híva az ünnepre, életjelt adtak magukról: Szignarovits Jakab, Gürtler 
Ernő, Kutrucz Rezső és Bugala Gyula.

Délben az Úri Szállóban 90 személy részére díszebéd volt, mely 
gyászunknál fogva csendben, zene nélkül folyt le. Az első felköszöntőt 
ő felségére és felséges családjára Kubicza Pál főispán mondta, melyet 
az egybegyűlt vendégek állva hallgattak meg. Ezután Gyuriss József, 
Zsolna város jegyzője, meleg szavakban adózott boldogult Trefort Ágoston 
volt vall. és közokt. minister emlékének, a kinek Zsolna városa a 
gymnasiumot illetőleg legnagyobb köszönettel tartozik. A harmadik fel- 
köszöntőt Wiedermann Károly tankerületi főigazgató Kubicza Pál fő- .  
ispánra mondta, a negyediket Podivinszky Ferencz püspöki hitbiztos 
Roskoványi Ágoston nyitrai püspökre, a ki a zsolnai gymnasium ifjusá-



1 3 У

gának egyik jótevője és épen nevenapját ünnepli. A jelenlévők jó 
kivánatait a gymnasiumi igazgató ő nagyméltóságának táviratilag tolmácsolta, 
a ki e figyelmet ugyan ily módon köszönte meg. Végül Csuka Károly 
igazgató poharát emelte Zsolna város közönségére, a megjelent vendé
gekre és az intézeti ház építőire, Grün testvérekre. Három óra tájban 
méltón a gyászhoz, melyet szívünk mélyében éreztünk, csendben oszlott 
szét az egybegyült vendégkoszorú.

(Zsolna.) Malatinseky János.

A szentesi gymnasium új épülete. Azon számos új épület közül, 
melyek ez év folyamán emelkedtek középiskolák részére, bizonyára nem 
utolsó helyen érdemel említést a Szentes városa gymnasiumának díszes 
új otthona, a melyet az alföldön bátran palota névvel illethetünk. Érde
kes ez" új épület már csak azért is, mert egy „paraszt“-nak nevezett 
alföldi város teljesen a maga erejéből és jószántából emelte minden 
megyei vagy állami segítség és hozzájárulás nélkül. Tulajdonkép a nagy
károlyi gymnasium mintájára volt tervezve, de a mint most áll, legjobban 
hasonlít a budapesti ev. ref. új gymnasiumlioz, csakhogy egy emelettel 
alacsonyabb. Eredeti költségvetése 51,000 forintra volt számítva, de előre 
nejn látott nehézségek leküzdése és kivált az intézetnek teljesen modern 
berendezése a költséget 75,000 írtra szöktették föl, és a város kész 
örömmel szavazta meg mindezt. — Az intézet egyelőre csak hat osztályt 
foglal magában és tanári kara is csak hat osztálynak megfelelően van 
szervezve, de az épület könnyen adhatna helyet nyolcz osztálynak is, 
sőt a könyvtár és egyéb szertárak sok teljes gymnasiumnak becsületére 
válhatnának. A város, bár az előleges számításnál így is sokkal többet 
áldozott, egy kevés újabb tehertől nem riadna vissza, ha a teljes gym- 
nasiummá kiegészítésének költségét, t. i. 3-—4 új tanár fizetését nagyob.b 
részben az állam vállalná magára, a mit az állam annyival inkább meg
tehetne," mert az alföldnek jókora területén ez az egyetlen intézet, a 
mely nem felekezeti jellegű vagy színezetű, teljesen az országos tantervet 
követi, közvetetlenül a tankerületi főigazgató vezetése alatt áll és így 
tulajdonkép állami gymnasiumot helyettesít.

Az új intézet falai között, a tágas díszteremben már két ünnep is 
tartatott. Szeptember 3-án ment végbe az épület ünnepies felavatása, a 
mikor is a város, polgármestere, Sarkady Nagy Mihály, a kormány kép
viselője, Bónay Lajos csongrádmegyei főispán, a tankerületi főigazgató, 
Békési Gyula, a tanártestület, a megyei és városi tisztikar, általában a 
városi közönség és tanuló ifjúság jelenlétében, átadta az épületet rendel
tetésének és a mikor Zolnay Károly igazgató a gymnasiumnak viszontag
ságos történetét is jellemző vonásokkal előadta. Szeptember 22-én pedig 
ugyancsak a díszteremben gyászünnepet rendezett Trefort Ágoston vallás- 
és közoktatásügyi minister emlékére a ta.iári kar és a tanuló ifjúság. 
Az ünnep az ̂ iskola szűk körének volt szánva és így a tanári karon és 
a tanuló ifjúságon kívül csak a gymnasiumi bizottság tagjai vettek benne 
részt. A gyászünnep Zolnay Károly igazgató megnyitó szavaival kezdő

id*



140

dötb, főpontját azonban Pólya Ferenci: tanár emlékbeszéde tette, mely a 
boldogult ministernek rövid életrajzán kívül szépen kidolgozott jellem
rajzát is magában foglalta; végül az ifjúság énekkara zárta be az 
emelkedett gyászünnepet a „Szózat“ eléneklésével.

* ’ K Ü L F Ö L D .
E g y  f r a n c z ia  in t e r n a t u s .

A lycée de Vanves.
Párizs körfalaitól egy fél kilométernyire, Issy és Vanves helységek 

között egy kiesfekvésű fensík terül el, melyről a világváros a legszebb 
látóképek egyikében mutatkozik. E fensíkon jelenleg egy középiskola áll, 
a lycée de .Vanves, melyet kiválóan alkalmasnak tartok arra, hogy meg
ismertessem rajta ama törekvéseket, melyek a franczia középiskolák 
jelenlegi intézőit, főleg a testi és erkölcsi hygiena szempontjából nagy 
mértékben foglalkoztatják.*) l)e meg fogjuk rajjta ismerni a franczia lycée 
belső rendjét is, mely minden intézetnél nagyjában egyforma.

A vanvesi lyceum egész telke 191.797,00m2-nyi területet foglal 
el és kiterjedésre nézve első helyen áll az összes franczia középiskolák 
közt E területből be van építve mintegy 12,000m2, a többi a parkra és 
az udvarokra esik. A ki maga előtt látja ezt az egész cómplexust, az 
épületet és tágas udvarokat, a terebélyes fákkal beültetett ligetet, melynek 
egyik végét "egy patak habjai öntözik: a lejtősen elterülő tisztásokat, a 
sétatereket és hosszan elnyúló fa-sorokat, * az szinte vágyik, hogy itt e 
kies helyen, távol a nagy város soha nem szűnő zajától, csendes elvonult
ságban töltse napjait.

Az épület törzse a múlt század második felében még Condé herczeg 
tulajdona volt. A nagy franczia forradalomban ezt -az épületet is nemzeti 
vagyonnak nyilvánították s közczélokra lefoglalták. 1798-ban a «Prytanée 
Frangais nevű katonai középiskolának engedték át, mely azóta folyton 
használta, míg 1853-ban III. Napoleon e helyen egy petit-lycée-t (az az 
nem teljes középiskolát) alapított; ez 1864-ig függeléke volt a párizsi 
Louis-Le-Grand nevű középiskolának. Ekkor önállósították, de még ki 
nem egészítették az intézetet; 1881-ben teljes középiskolává fejlesztették, 
s azóta a mai napig évről évre nagyobb építkezések járultak hozzá, a 
meglevőkhöz. . *•

*) E törekvéseknek úgy szólván legkorábbi megtestesülése a Sióban levő 
intézet. Már 1878-ban mondja Bardoux, az akkori közoktatásügyi minister, a 
köztársaság elnökéhez intézett hivatalos jelentésében : „le lycée de Vanves, 
dönt Installation magnitique peut étre donné comme m o d e le . . .“ V. ö. tov. 
A. R iant: „L’Hygiéne et l’Éducation dans les Internats“ (Paris, 1877), 17. 1. : 
„L’Univérsité ne posséde-t-elle pas' u n  des p lu s  p a r f a its  modéles d 'in te rn a t  
dans son lycée de Vanves?“ Végül Oet. Gréard: Education et Instruction, Ens. 
Sec. 1.21 (1880-ban írt czikk): Nous ne demandons rien au surplus, que n’offre 
déjá nQtre Lycée de Vanvesavec ses vastes préaux e tc .. . Tels’ nous voudrions 
voir les établissements, dönt nous avons proposé la création hors Paris.“ L. 
végül a Rév. de l’Ens. Sec. 1887. évf. 2,350 kk.
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A mi az építkezés módját illeti, ez intézet a pavillonrendszerliez 
való átmenetet tünteti fel. Leírásokból ismeretes, hogy a nagy angol 
internatusok épülete 20— 25 különálló, de egymás közelében- fekvő rész
ből áll. Hygienikus tekintetben ez a rendszer a legkedvezőbb, mindenesetre 
jobb, mint a kaszárnya-systema, mely abból áll, hogy az egész nagy 
intézetet, a hol annyi tanulónak kell helyet keríteni, egyetlen épület alkotja, 
rendesen négy oldalról körülzárt udvarokkal, melyekben a levegő meg
feneklik. A vanvesi lyceum épülete nem áll ugyan sok ilyen különálló 
részből, de a fővonalból számos, hosszan kiszögellő szárny indúl ki. úgy 
hogy az udvarok egy, sőt néha két oldalról nyitvák s a levegő beáram
lásának útját nem állják.*)

Az épületben 1887-ben 915 tanuló, 53 maitres répétiteurs, húsz 
egynéhány administrativ tisztviselő és 81 szolga, összesen tehát jóval 
több, mint 1000 ember lakott.

A tantermeken (salles de classés), tanuló termeken (Études), szer
tárakon és könyvtárakon, rajztermeken, zenetermeken, hivatali szobákon, 
értekező termeken, ebédlőkön és konyhákon, mosó és tisztogató helyiségeken 
stb. kívül van az inthetnek nagy tornacsarnoka (800 m2), terjedelmes 
nyári tornatere, több fedett és asphaltozott üvegcsarnoka, melyekben a 
tanulók esős időben töltik az óraközöket, számos fedett sétapályája, hat 
nagy udvara, czélszerüen berendezett vívóterme és lovagló iskolája, fa
iskolája és üvegháza, szép kápolnája, elkülönített kórháza s gyönyörű 
úszóiskolája (mely 250,000 frankba került), meleg fürdőhelyisége, majorsága 
stb., — szóval mindenről gondoskodva van itt, a mi az ifjú testét és lelkét a 
maga fejlődésében elősegíti és a benlakássaljáró elszigeteltség érzetét enyhítheti. 
Az egész épületben vízfiitést találtam, s minden helyiség gázzal van vilá
gítva. (Másutt, a Petit Lycée-Louis-Le-Grand-ban már elektrikus világítást 
találtam, mely kellően mérsékelve, a tanárok állítása szerint, igen jónak 
bizonyúlt be.)

A vanves-i lyceum tanári testületé (nem számítva az igazgatót, 
censeurt stb. és az orvosokat) 74 tagból áll. E^ek közt van hittanár 4 
(2 katholikus, 1 protestáns, 1 zsidó), philosophia-franczia-görög-latín szak- 
májú 21, német philologus 5, angol nyelvtanár 2, mathematikus 4, physika- 
chemia-természetrajz tanára 3, történet-földrajz tanára 3, minden tárgyat tanító 
tanár (az elemi szakaszban) 17, szabadkézi rajzolás (dessin d’imitation) 
tanára 3, geometriai rajzolás (travaux graphiques) tanára 2*, ének és zene 
tanító 4, tornatanár 3, katonai gyakorlatok tanítója 1 (százados) és 1 u. n. 
préparateur de Physique ét Chimie. Alkalmazva van továbbá az intézetnél 
két Jőorvos, egy fül- és szem-specialista, egy fog-orvos és egy szigorló 
orvos.

Az intézetben lakó 1000 ember egy kis államot képez, jól szervezve 
és rendezve, a rend és fegyelem erős alapjára helyezve. Feje e statusnak 
az igazgató, proviscur (jelenleg A. Gautier, a „Kevue de l’Enseignement 
Secondaire“ alapítója), ki maga nem ttinít, de az egész nagy intézet összes

*) Az ríj Lycée Lakanal Párizs mellett e tekintetben még tökéletesebbnek 
mondható.
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szellemi és anyagi ügyeiért felelős. A franczia igazgató csakis administrator, 
de nem egyszerű közbenjáró, hanem meglehetős széleskörű rendelkezési 
joggal felruházott felülvizsgáló.*) Az ő kezeiben futnak össze az interna- 
tussal járó ügykörök számtalan szálai, s valóban nem csekély körültekintést 
és átnézetet követel e számos, sokszor legheterogenebb természetű és 
legapróbb részletekre kiterjedő ügyekben a magasabb szempont szabadságát 
megőrizni A hivatalos felterjesztések elintézésére irodájában két titkár 
van állandóan alkalmazva.

A tulajdonképoni tanulmányi és fegyelmi vezető és ellenőrző közeg 
(ki szintén nem tanít) a censeur des études, ki az igazgatónak alá van 
ugyan rendelve, de megosztja vele a felelősséget. Ő ügyel fel közvetetlenül 
és személyesen a tanulmányi és fegyelmi rendre, neki vannak első sorban 
alárendelve a tanítók (maitres) és az ezek felett őrködő felügyelők (sur- 
veillants généraux), milyen egy teljes intézetben négy szokott lenni. A 
proviseur és censeur hatáskörei természet szerint sokszor összevágnak, "s 
jól jellemzi őket Charles (Legislation des établissements publics d’Instruction 
Secondaire, Paris, 1872. 63. 1.): „Az igazgató felülvizsgál, kormányoz, 
rendelkezik. A censeur tiszte átvenni a rendeleteket, azokat tovább jut
tatni és végrehajtatni. Le proviseur est la tété et le censeur le bras.“ 
Mellesleg megjegyzem, hogy a gyakorlat szerint a proviseur és censeur 
mindig más szakmabeliek. Az esetben, ha a proviseur pl. nyelvész, a 
censeur mindig mathematikus vagy physikus és megfordítva

Mielőtt a többi személyzetről szólnék, szükséges, hogy az intézetnek, 
s ennek példáján a franczia lycée-nek tanulmányi szervezéséről röviden 
megemlékezzem. A jobbmódú szülők gyermekeiket legtöbbször az elemi 
iskola mellőzésével egyenesen a lycée-be küldik, s e czélból áll fenn a 
legtöbb intézetben, s így a van vési lycée-ben is egy-két classe primaire 
(máskép: classe enfantine, 6 —7 évesek),, melyekben nő-tanítók vezetik 
a tanítást, és pedig, az igazgatók egyértelmű nyilatkozata szerint, kiváló 
sikerrel. A classe primaire tárgyai: franczia (s esetleg német) írás és 
olvasás, fejszámolás és a lakóhely. földrajza. Ez osztály után következik 
a classe préparatoire vagy neuvieme, melynek, tárgyai: írás és olvasás, a 
franczia nyelvtan elemei (olvasmányokon), német vagy angol nyelv, hires 
emberek életrajzai, általános földrajz' és Francziaország physikai földrajzának 
elemi fogalmai, az egész számokkal való számolás, természetrajzi ismere
tekre vezető olvasmányok (lemons de clioses) és a rajz első elemei.

A tulajdonképeni lycée tudvalevőleg 3 részből á l l :
a) -Division élémentaire (9---10 évesek), a Huitiéme és a Septiéme. 

A Septiéme elvégzése után kapnak a tanulók egy bizonyítványt: Certificat 
d’études élémentaires.

b) Division de grammaire (11— 13 évesek). Három osztálya van 
Sixiéme, Cinquiéme, Quatriéme. A Quatriéme után kapnak a tanulók egy 
bizonyítványt: Certificat de Grammaire, mely azonban legújabban teljesen 
elvesztette jelentőségét.

*) Nagyon természetes, hogy e jogot távolról sem lehet összehasonlítani 
az angol headmasterek korlátlan hatáskörével.
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c) Division Supérieure (14— 18 évesek). Ez a szakasz két részre 
oszlik : az irodalmi tanításra és a természettudományi-mennyiségtani tanításra. 
Mindkét irány alapvető osztálya a Classe de Troisiéme. Ennek bevégzése 
után azok, kik tisztán irodalmi irányt követnek, látogatják egymás után 
a Seconde-ot, Rhétorique-ot és Philosophien A Rhétorique után teszik le 
rendesen az irodalmi baccalaureatus első részét, a Philosophie után az 
irodalmi baccalaureatus második részét, s ha most akarják csak letenni 
a hacc. és sciences-ot, járnak még egy évig a Classe de Math. Élémen- 
tairesbe. Sokszor azonban a tanulók egy időben készülnek az irodalmi 
és a természettudományi baccalaureatusra. Az ilyenek a Classe de Philo
sophien bevégezve, nyomban' egymás után, vagy nehány havi időközökben 
jelentkeznek a II. irodalmi baccalaureatusra és a bacc. és sciences-ra.

Azok, kik csakis az Enseignement Scientifique-ra mennek és csakis 
a Baccalauréat és Sciences-ot akarják letenni, a következő fokozatokon 
mennek keresztül: Ä) Troisiéme (vagy Seconde), Classe de Mathématiques 
Préparatoires, Classe de M. Élémentaires, — vagy Б) Troisiéme, Seconde, 
Rhétorique, Mathém. Élémentaires.

Ezzel azonban még nem merítettem ki a lycéek tanulmányi rendszerét, 
mely az okból látszik oly bonyolultnak, minthogy a legfelső osztályok 
irányzatai, tekintettel a különböző fő- és szakiskolákra, nagyon elágaznak, 
mint a következőkből látható :

Azok, kik az École Folytechnique-be óhajtanak felvétetni, ha már 
letették a bacc. és sciences-ot, a Mathématiques Élémentaires-ből egyenesen 
a Mathématiques Spécialesba lépnek fel, míg az irodalmi baccalaureusok, 
de meg azok is, kik a mathematikában elég erőseknek nem érzik magokat, 
még egy évig járják a Classe de Mathématiques Élémentaires-t, mielőtt 
a Math. Spéciales osztályába mennek fel. Ugyanez áll azokra nézve, 
kik az École Centrale-i-а, vagy az École Normale Supérieure természet- 
tudományi-mathematikai szakára készülnek, míg az École St. Cyr-1, École 
Navale-t és École Forestibre-t rendesen a Mathém. Elém. elvégzése után 
keresik fel a tanulók-*)

Mondanom sem kell, hogy a Division Supérieure említett osztályainak 
látogatása és elvégzése még nem ád jogot a fent említett magasabb szak
iskolákba való felvételre, mert mindegyikbe csak külön felvételi vizsgá
lattal összekötött concursus utján juthatni. Az École Polytechnique-be 
való jelentkezésnél pl. formailag elég, ha a folyamodó az I. irodalmi 
baccalaureatust letette ; csak hogy a concursusok rendesen oly nehezek, 
hogy a jelölt maga jó szántából leteszi a baccalauréat és sciences-ot és 
elvégzi a Classe de Math. Spéciales-t is, mert jól tudja, hogy ezen az 
úton szerezheti meg legjobban azokat az ismereteket, melyeket a concursus 
vizsgálatainál megkívánnak. így van a tulajdonképeni vizsgálatoknál, pl. 
magánál a baccalaureatusnál is, melyre minden 18 éves franczia honosságú 
egyén jelentkezhetik, akár nyilvános középiskolába, akár a nagyszámú 
magán-intézetek valamelyikébe járt, akár pedig magán úton készült. Azért

*) Ez intézetekre nézve v. ö. D’Ocagny „Les grandes Écoles“ ez. 
müvét. 2. kiad. 1887.
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hangsúlyozom ezt különösen, mert a hazánkban dívó eljárás szerint a legtöbb 
bizonyítvány megszerzése már jogot ád a további tanulmányokra s a főbb 
vizsgálatok letehetéséhez bizonyos előtanulmányök kimutatása követeltetik, 
míg Francziaországban csakis a concursus és a felvételi vizsgálat (a minőnek 
az egyetem szempontjából a baccalaureatust is tekintenünk kell) adnak 
jogot a továbbhaladhatásra. Nem oly könnyű ez intézménybe beleképzelni 
magát s az alapjául szolgáló köz-felfogást megérteni. Az iskola itr csak 
elősegíti a czél elérését, de nem önczél. A concursusok és vizsgálatok 
bizottságainak mindegy, akár járt iskolába az illető, akár nem, csak tudjon. 
Elvben bizonyára a legszabadelvübb institutió, melyben az a felfogás jut 
kifejezésre, hogy az állam az elméleti képzettség megszerzésének bármilyen 
módját jogosnak ismeri el, ha eredményeiben megüti a mértéket. A való
ságban azonban nehány nagy hátránya is van ez eljárásnak, mint azt 
egyébiránt újabban magok a francziák is elismerik.*) Egyik, a sok nem 
hivatott elem odatódulása a vizsgálatokhoz, a mi. azután a bukások ama 
rendkívül nagy százalékát eredményezi, melyeket némelyek kizárólag a 
bizottságok különben el nem vitázható szigorúságának hajlandók tulajdonítani. 
A másik baj a vizsgálókba vetett túlságos bizalom, mely, megengedem, 
legtöbbször igazolt, de lehet. az ellenkező is.

De térjünk vissza a vanvesi lyceumra. Az osztályok száma ez 
intézetben összesen 41. Elemi osztály (Classes primaires) 3, előkészítő 
osztály jTréparatoire) 7. Huitiéme 5, Septiéme 5, Sixiéme 5, Cinquiéiyie 5, 
Quatriéme 3, Troisiéme 2, Math. Prépar. 1, Secqnde 1, Rhétorique 1, 
Mathématiques Élémentaires 1, Philosophie 1, Mathématiques Spéciales
1. — “Látni való, hogy az intézetben nagyon sok a párhuzamos osztály, 
a mi ama bölcs szabálynak köszönhető, mely szerint az alsó osztályokban 
a .tanulók maximuma 30, a Division Supérieure-ben 50. Úgy találtam, hogy 
e számokat általában nagy lelkiismeretességgel megtartják, sőt, ha lehet, még 
le is szállítják. így pl. aLycée St. Louisban egy Classe de Huitiémeben 15 tanu
lót, a Lycée Henri IV. egy Septiemejében 25 tanulót találtam. Midőn a vanvesi 
lycée igazgatója ludakolta tőlem, hogy nálunk miennyi a maximum 
és én azt feleltem, hogy a törvény 60-at szab meg, kereken kijelentette, 
hogy ilyen szám mellett a kor kívánalmainak megfelelően tanítani 
nem lehet. Természetesen jónak láttam elhallgatni azt, hogy egyes iskola* 
fentartóink a maguk részéről még a 80—-90 tanulót se sokallanák, ha 
a törvényt végrehajtó administrate az ily abnormitásokba belenyugodnék. 
— Az intézet összes benlakó tanulói kor szerint négy sectióra oszolnak, a 
tanórákon kívül eső időre nézve, t. i. 1. Division Primaire et Élémentaire.
2. Division de Grammaire. 3. Troisiéme és Seconde (ill. Math. Prép.).
4. Rhétorique és Philosophie (Math. Elém. és -Spéc.). Minden sectió áll 
bizopyos számú Etűdéből (azaz : tanuló szobákból), melyeknek élén egy-egy 
tanító (maítre) áll. Viszont minden sectió felett egy felügyelő (surveillant 
général) áll, ki a saját sectiójáért felelős és első sorban tartozik a maitres-ek

*) V. ö. Ernest Bersot: Questions d’enseignement. Études sur les réformes 
universitaires. Paris, 1880. 32—51. 1. és a ,.De Tabus des coneoms1, ez. fejezetet.
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munkásságát figyelemmel kisérni. A 4 felügyelő a censeurnek van alá
rendelve, a ki viszont a proviseurnek felelős.

A vanvesi lyceum életrendje tekintettel van a kor-különbségekre is. 
A kis osztályok tanulói későbben kelnek és korábban, fekszenek le, mint 
a többiek: több időt engednek nekik a sétára és szórakozásra, és jobban 
megrövidítik számukra az étude-ök idejét.

A nagyobbak, kiknek életrendjét most röviden leírom, télen 6-kor, 
nyáron '/* 6-kor kelnek. Az emeleten levő hálótermeik (összesen 32) 
kellő nagyok, világosak és szellősek ; egy-egy tanulóra 8 m3 levegő számíttatik. 
Minden teremben 30 tanuló és egy felügyelő maítre hál. Az ágyak a két 
hosszú fal mentében 2 sorban állanak, köztök legkevesebb 1 méter a 
távolság. Éjfél előtt - és után egy felügyelő szolga jár körül az egész 
épületben, bemegy a világított hálótermekbe és ellenőrzi a tanulók 
számát. A hálótermeket, mint általában az épület összes helyiségeit 
naponkint söprik és többször is szellőztetik. Minden hálótetem mellett 
van egy ruhatár, egy vízszűrő készülékkel ellátott mosdó szoba és egy szol
gának való szoba.

Rendbe hozva ruhájokat, 6-kor, ill. */г 7-kor átvonulnak a növen
dékek a tanuló szobákba, a milyen összesen 41 van, mindegyik oly tágas, 
hogy egy-egy tanulóra 2 m2 jut. Tekintsünk bele egy ilyen helyiségbe is. 
A falakat köröskörül keskeny szekrénykék foglalják el (annyi, a hány 
tanuló van az illető Étudeben). E szekrénykékben tartják a növendékek 
könyveiket (livres classiques) és írószereiket. A teremben kellő számú 
asztalok és székek, rendesen 4— 5 fali tábla, s az asztalok előtt egy 
emelvényen a maítre helye. Minden tanuló-szobában van azonkívül egy 
nagyobb könyvszekrény is, melyben a legszükségesebb kézi könyvek,útleírások, 
szótárak, történelmi müvek stb. vannak elhelyezve. Ez aBibliothéque de quartier.

Fél nyolczig tart a tanulás az étude-ökben. Ekkor teszi látogatását 
az orvos, a mi minden teremben nehány. perczet foglal el.*) Ekkor 
az ebédlőkbe mennek, ще1уек Yanves-ban oly czélszerüen és csinosan 
vannak berendezve, hogy példát vett róluk a legújabban-épült többi lyceum 
is. Összesen öt van: az elsőben 140, a másodikban 192,. a harmadikban 
252, a negyedikben 300, és az ötödikben 84 tanuló elletik kényelmesen. 
Az egész kis 6— 7 éves fiúknak apáczák tálalják ki az ételeket.

Mindjárt itt megemlítem, hogy az internatusok étkezési rendje elüt 
a francziáknál meghonosodott beosztástól. Míg ugyanis Párizsban tudvalevőleg 
1272-ког van a déjeuner és 7-kor a diner, az intézetek conservativebbek 
maradtak, és a bennlakó tanulók a mi órabeosztásunkkal megegyezően 
reggeliznek, ebédelnek, ozsonnálnak és vacsoráinak.

Reggeli után az udvarokban vagy a sétahelyeken kis mozgást 
végeznek az ifjak, s 8-kor megperdül a dob, a katonailag szervezett régi 
internatusoknak e leghangosabb emlékeztetője. Az ifjak bevonulnak földszint 
levő osztályaikba, hol már a ®/4 8 kor bebocsátott künvrtakók elhelyezkedtek, 
s ezekkel együtt várják he a tanárt.

*) Külön megvizsgáltatik az olyan tanuló, aki az általános orvosi láto
gatásnál betegnek jelenti magát.
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A reggeli tanítás rendesen 8-tól 10-ig s kivételesen 11-ig, a legfelső 
osztályokban néha 12-ig tart. Tíztől 10’/2 ig üdülés, melyet egy délig 
tartó étude követ. 12-kor ebéd. Az ebédet, mely három tál ételből áll, 
az egész hétre előre állapítják meg; az étlapot az igazgató és orvos 
megvizsgálják és láttamozzák. Italul 3/4-rész vízzel vegyített vörös bort 
(az északibb vidékeken sört vagy almabortj kapnak a növendékek. Ebéd 
után egy órai üdülés, ezután egy órai étude és fél háromtól fél ötig a 
délutáni tanítás. Ennek végeztével egy darab kenyeret ozsonnálnak, s 5-től 
8 óráig tart a leghosszabb és legfárasztóbb étude. Nyolcz órakor meg- 
vacsorálnak a fiúk (1— 2 tál étel) és 8 Vä-kor lefeküsznek. A kis osztályok 
tanulóinak a délutáni tanítás után egy egész órai szabad iclejök van, 
ugyancsak az ő étude-jeik rövidebb ideig tartó szünetekkel szakít- 
tatnak félbe.

A beteg tanulók számára az intézetnek külön, két emeletes kórháza 
van, melynek összes helyiségeiben rendet, kényelmet és kifogástalan tiszta
ságot találtam. A ragályos betegeknek külön emeletjök van. A kórházban 
4 apácza van alkalmazva, kik, mint az igazgató mondotta, nagy buzgósággal 
viselik gondját a betegeknek. Yan itt kézi gyógyszertár is, továbbá gőz- 
és kén-fürdő; az épület mellett pedig egy reconvalescens betegeknek 
fentartott külön kert.

A többi helyiségekről ez alkalommal csak igen röviden kívánok 
szólni. Osztályterem van 41 (a hány étude). A, két-két tanulónak szánt 
padok állandó distancziával bírnak. A termek magasak és világosak, 
egy-egy tanulóra 1.50 m2 számíttatik. Rajzterem 3 van, és pedig kettő 
szabadkézi rajznak, és egy geometriai rajznak. A rajztermek világítása kitűnő, 
a mennyiben vagy csak balról hatol be a világosság, vagy, mint a három 
tanterem egyikében láttam, se nem jobbról, se nem balról, hanem felülről. 
Nagyság 100 m2. A szabadkézi rajztermekben kis támlanélküli székek 
állanak, előttök egy T alakú vasállvány, melyre a blockot vagy rajztáblát 
rátámasztják. Nyolcz-tiz ilyen szék egy külön csoportot képez; minden 
csoportnak megvan a maga külön mintája. Yan továbbá egy terem élő 
nyelvek számára, egy amphitheatrum módjára épült physikai és chemiai 
előadó terem, 4 szertári terem (földszint) és ezek alatt 3 pinczehelyiség 
az elektromos battériák számára. Természetrajzi előadó terem egy van, 
mellette egy terem a gyűjtemények számára, mely utóbbiakról más alka
lommal. Könyvtár 3-féle van: a) Bibliothéque de quartier, mely, mint 
láttuk, a tanuló szobákban oszlik meg. b) Bibliothéque Classique, tan
könyvek. e) Bibliothéque générale, tanári könyvtár.

A tanuló ifjúság, mely ez intézetben él, külsejére nézve kedvező 
benyomást tesz. Jó színben vannak mindnyájan s a külső látszat után 
ítélve jól is érzik magukat. Megfigyeltem őket az osztályokban, tanuló
szobákban, az udvarokon és sétahelyeken: mindenütt jó kedvet és kellő 
élénkséget tapasztaltam.

A tandíjak és ellátási díjak, melyeket az 1887. évi okt. 1-én kelt 
rendelet Párizs összes középiskoláira nézve egyformán szabályozott, a 
következők (az egész tanévre):
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m Pensionn. Demi-Pens. Externes *)
Classes primaires . . . . 1000 600 200
Div. Élémentaire . . . . 1100 650 250
Div. de Grammaire . . . 1300 750 300
Div. Supérieure. . . . . 1500 850 35-0
Math. Spéciales. . . . . 1550 1000 400

A künnlakók, ha részt akarnak venni az u. n. Conférence-okban, 
melyek azonban csak a legfelsőbb osztályokkal és a math, spéciales 
növendékeivel tartatnak, fizetnek még azonkívül 175, ill. 200 frankot.

Nincs beleszámítva az ellátási díjba az egyenruha (600 fr.), továbbá 
a rendkívüli tárgyak (zongora, hegedű, vívás, rendkívüli torna, lovaglás, 
úszás) díja. Bele vannak számítva a tankönyvek, füzetek, író- és rajz
eszközök és rövid ideig tartó betegségeknél az orvosságok is.

Azok, kik otthon hálnak és étkeznek, de a nap többi óráit az 
intézetben tölthetik, tehát az étude-ökben is részt vesznek (externes surveillés), 
fizetik a künnlakók tandíját és még azonfelül 90 frankot évenkint.

Végül, hogy teljes legyen a kép, ide iktatok még egy vagyoni 
kimutatást, melyet a vanvesi lyceum oekonomusa (M. Bley) volt szives 
hivatalával számomra elkészíttetni:

Rendes bevételek:
Állami és községi szabadhelyek (bourses) czimén 20,000 fr.
Ellátási díjakból b e f o ly ik . . . . . . . . .......................  1.065,000 „
Künnlakók tandíja és külön órák d íja ...............  11,000 „
Egyenruházatok után befolyik............................. 100,000 „
Különböző bevételek.............................................. 154,000 „

Összeg : 1.350,000 fr.
Rendes kiadások:

Élelmezés.................................................................  284,000 fr.
Mosás........................................................................  18,000 „
Ruhák jav ítása .......................................................  16,500 „
Fehérnemű és ruházat megújítása......................... 96,000 „
Egyenruházati beszerzések....................................  60,000 „
Tanárok**) és tisztviselők illetményei.................  440,000 „
Szolgaszemélyzet díjazása. . ...................................  40,000 „
F ű tés.......................................... ‘.............................  24,000 „
Világítás...................................................................  17,000 „
Tankönyvekre és tudom, müvekre.......................  16,000 „
Könyvkötés.............................................................  7,000 „
Nyomtatványok.......................................................  3,000 „
Kórházi költségek .................................................. 3,000 „
Kisebb javítások, bútorok fentartása stb.............. 17,000 „
Előre nem lá thatók .........................................................  6,500 „
Szertárak folyó költségei......................................  1,800 „
Jutalomkönyvekre (Distribution des p rix)...........  8,500 ,,
Különböző vegyes kiadások................................. 195,700 „

Összeg: 1,254.000 fr.
*) E rovat számai legérdekesebbek ránk nézve. Látjuk belőlük, 

hogy a tandíj Párizsban kétszer, háromszor, sőt négyszer oly nagy, mint 
Budapesten. Ugyanilyen a viszony a mi vidéki középiskoláink és a franczia 
vidéki lycée-k között.

**) A személyzet állami szolgálatban áll, de a fizetését nem az állampénztár, 
hanem a házi pénztár szolgáltatja ki.
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A kiadásokat levonva a bevételekből, marad* tiszta felesleg 96,000 fr. 
A felesleg évenként részint tőkésítésre, részint építkezésre és felszerelésekre 
fordíttatik. Hogy ily kitűnő gazdálkodás mellett évről évre a tökéletesség nagyobb 
fokára emelkedhetik ez intézet, s .minden irányban tovább fejlődhetik, 
az a mondottakból önkényt következik.

Dr. Fináczy Ernő.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
1. A v á la s z t m á n y n a k  s z e p t .  4 - é n  t a r t o t t  ü lé s e .

Elnök: Berecz A., jegyző: Bróz^c K.
Jelen voltak: Mayer J .; Szerelemhegyi T., dr. Csengery J., 

dr. Ferenczy •/., dr. Károly Gy. H., dr. Kármán Ж , László M .* 
Molnár S., dr. Pozder K ., •Szarvas G., dr. Szcmák 1., Tiber A., 
Tornor F. és Volf Gy.

Az ülés megnyitása után az elnök meleg szavakban üdvözli a 
választmány tagjait és kéri az egyesület fejlesztésére czélzó működésében 
támogatásukat. Ezután meghatott szavakban emlékezett meg dr. Trefort 
Ágoston ministerünk elhúnytáról.

A választmány a hazai kultúrát és különösen a középiskolai tan- 
ügyet sújtó e nehéz csapás fölötti fájdalmának felállással adta je lé t; 
azonkívül részvétiratot kívánt küldetni Trefort Ágnes úrnőhöz. A rész
vétirat megszerkesztésével a főtitkár bízatott meg.

Az elnök bemutatja dr. Dékány beadványát, a melyben a közgyűlési 
választás ellen óvást tesz. Miután a főtitkár kijelentette, hogy a válasz
tásnál követett eljárásával senkit sem akart sérteni és csakis a szavazó 
lapok összeolvasását akarta megkönnyíttetni, 'a  választmány az ügy elin
tézését a főtitkárra bízta. *)

A szakosztályok megalakítása végett a titkár f. hó 11-re összes 
ülést fog egybehívni. B. K.

2. A  v á la s z t m á n y n a k  s z e p t .  1 8 -á n  t a r t o t t  ü lé s e .
Elnök: Berecz A., jegyző: Brózik K.
Jelen voltak: Dr. Klamarik J. t. tag, Mayer J., Szerelemhegyi T., 

dr. Csengeri J.. Deme L ., dr. Jancsó B., dr. Károly Gy. II.. László M., 
Müller J.r dr. Pozder K.. dr. Schmidt A., Schuch ,/., dr. Szemák L, 
Tiber A., Tornor F. és Volf Gy.

Az elnök bemutatta Ponori Thewrewk Emil levelét, melyben ki
jelenti, hogy a választmányi tagságot elfogadja.

*) Az tigy elintézést nyert. B . K .
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A nagygyűlés határozatainak végrehajtása iránt a választmány a 
következőképen intézkedett:

A köszönő iratokat az Akadémia igazgatóságának és a közlekedő 
vállalatoknak megírja a főtitkár.

A szepesi kör kidolgozta segélyszövetkezeti tervezet a jövő választ
mányi ülésig szétküldendő; a tervezethez melléklendő egy kisérő levél 
és egy aláii'ási ív ; mindkettőt a főtitkár készíti el. Azon iskolákat 
(gymn., reálisk., polgári iskolák, keresk. és felsőbb leányiskolák), a 
melyekhez a tervezet elküldendő, össze fogják állítani a főtitkáron kívül 
Schuch J.. Volf Gy. és Szerelemhegyi T.

Az ifj. könyvtáraknak ajánlandó könyvek jegyzékét össze fogja állí
tani a következő tagokból álló bizottság: Müller J., Volf Gy., dr. 
Alexander B., Suppan V., Szerelemhegyi T., dr. Szemük I., Schuch 
./,, Paszlavszky J. ' és dr. Kármán M. A bizottság elnöke Müller J. 
A választmány Müller Józsefet meghízza, hogy rövid időközökben a 
bizottság munkálatáról tegyen jelentést.

A zsolnai kör indítványa értelmében a választmány felterjesztést 
fog intézni a ngú vall. és közokt. ministeriumhoz, hogy a tanárok gyer
mekeit, a mennyiben elégséges eredményt tudnak felmutatni, a tandíj 
fizetése alól mentse fel. A felterjesztést Volf Gy. fogja elkészíteni.

A szolgálati pragmatikára, a közoktatási tanácsra, a tanári lakbérek 
szabályozására és végre a felek, tanárok nyugdíjazására vonatkozó hatá
rozatokat az elnök a nagygyűlés jegyzőkönyvének felterjesztése alkal
mából a ngú vall. és közokt. minister úr figyelmébe fogja ajánlani.

Az évzáró vizsgálatok rendszerének javítása végett a választmány 
a körök figyelmét e tárgyra felhívni kívánja; egyszersmind megbízza a 
szerkesztői, hogy a Közlönyben az évzáró vizsgálatok módszerének módo
sítását, illetőleg javítását czélzó felszólalásoknak adjon helyet.

A tanulók nyári kitelepítésének ügyét a választmány későbben, 
mindenesetre azonban még ‘oly időben kívánja tárgyalni, hogy az itjö 
előrehaladta miatt a kivitel veszélyeztetve ne legyen.

A választmány végre megbízza az elnököt, hogy M.-Sziget városá
nak polgármesterét értesítse a jövő évi nagygyűlésre vonatkozó határo
zatról, és tegyen meg a maga hatáskörében mindent, a mi' a m.-szigeti 
nagygyűlést érdekessé és tanulságossá tehetné.

Szerelemhegyi Tivadar bejelentette a választmánynak, hogy a 
Közlöny eddigi évfolyamaihoz a  tárgymutatót- elkészítette: a kész tárgy
mutató rendszerének átvizsgálásával megbizatnak: dr. ßsengeri J., Müller
J., Yolf Gy. és dr. Szemák I.

A választmány a segélyző alapból egy egykori tanárnak 30 frt 
kamatnélküli kölcsönt szavaz meg.

A segélyügyi bizottság mandátuma lejárván, az a következő tagokból 
alakíttatik ú jra : Köpesdy S., Tiber A., dr. Csengeri J., Deme L. és 
dr. Schmidt A.

A főtitkát bejelenti, hogy a választmány kitűzte időben a szak
osztályok megalakultak. (L. alább.)

149
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A választmány a felső magyarországi kultur-egyesületnek 20 frtot 
mint a 100 frto.s alapítvány második részletét, megküldetni kívánja.

A pénztáros két egyesületi tagnak elhunytát jelenti be. Meghalt: 
dr. Keleti Vincze Beszterczebányán és Proli Antal Budapesten. A választ
mány elszomorodva vett róla tudomást.

Mivel a tagsági díjak hátraléka annyira felszaporodott, a választ
mány e baj elhárítása végett javaslattétellel megbízza a pénztáros, a 
főtitkár, a szerkesztő, dr. Pozder és dr. Schmidt Á. tagokból álló bizottságot.

Az egyesület jövedelmeinek szaporítása czéljából a választmány 
a ngú vall. és közokt. minister úrhoz felterjesztést fog intézni, kérvén őt, 
hogy hívja fel az áll. középiskolákat, hogy a Közlönyre előfizessenek.

A választmány felkérte a szerkesztőt, hogy adjon helyet a Közlönyben 
azon folyóiratok és újságok ezímeinek közlésére, a melyek a Társalgó 
Körben olvashatók.

Az egyesületbe új tagokul beléptek•; dr. Sárffy Aladár lőcsei reálisk. 
tanár, aj. Róth S .; Barla Kálmán gymn. tanár Jászberényben., aj. 
Himpfner B. és Pruzsinszky Pál kegy. r. főgymn. tanár Budapesten, aj. 
Szerelemhegyi T. B. K.

II. A budapesti szakosztályok.

A  s z e p t e m b e r  1 1 -é n  t a r t o t t  ö s s z e s  ü lé s .
A szakosztályok megalakulása végett összehítt ülésen Köpcsdy S. 

mint elnök röviden megemlítette a szakosztályok czélját és azután fel
hívta a tagokat, hogy két külön lapon szavazzanak a szakosztályi elnökökre 
és a jegyzőkre. Az első' osztály elnökévé megválasztatott dr. Jancsó 
Benedek, jegyzőjévé Körösi Henrik; a második szakosztály elnökévé 
Müller József, jegyzőjévé dr. Eckert Antal.,

V EG Y ESEK .

„Magyar Nyelvtörténeti Szótár “ Megindult a nagy mű kiadása, mely 
egybegyűjti, tisztázza, megvilágítja és magyarázza nyelvünk egész szókincsét 
a legelső följegyzésektől a nyelvújítás kezdetéig. A  magy. tud. Akadémia 
megbízásából szerkesztik S za r v a s  G á b o r  és S im o n y i  Z s ig m o n d , kiadja 
Hornyáuszky Viktor akadémiai könyvkereskedése. Több mint 15 évi előmun
kálat, gyűjtés, rendezés, rostálás után most megjelent az első füzet. Addigié, 
míg méltóan ismertethetjük, a legnagyobb örömmel üdvözöljük. Bátran merjük 
állítani, hogy e füzet megjelenése nemzeti nyelvünk ismeretének történetében 
új korszakot jelöl. A  nagy közönségtől kevésbbé várhatjuk, hogy kellően 
meg tudja becsülni a kiváló fontosságú mii teljes értékét. Arra nyelvünk 
ismeretének sokkal mélyebbnek és sokkal általánosabbnak kellene lenni, mint
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a milyennek művelt és legműveltebb köreinkben tapasztaljuk. A mit a Magyar 
Nyelvtörténeti Szótár megjelenésekor már előmozdítónak óhajtanánk, a nyelvünk 
ismeretéből és szeretetéből származó általános meleg érdeklődés, az csak 
eredményképen fejlődhetik. A mit nem ismerünk, azt nem szeretjük, és a mit 
nem szeretünk, az iránt nem érdeklődünk. Nincs nemzet, mely oly kevés 
tisztelettel, oly kevés gonddal, oly kevés szeretettel bánnék nyelvével, mint a 
magyar. Ennek csak az általános tájékozatlanság az oka. A Magyár Nyelv- 
történeti Szótár nagyon alkalmas arra, hogy tenger sok érdekesebbnél 
érdekesebb adatával és becsesebbnél becsesebb fölvilágosításával mély, buzgó 
érdeklődést keltsen legdrágább kincsünk, szép nemzeti nyelvünk iránt. A mű 
jelentőségének fölismerését és becsének méltatását első sorban és igazán csak 
legtanultabb osztályunktól, a magyar tanárságtól várhatjuk. Meg vagyunk 
győződve, hogy az ország minden intézete és minden nyelvtanára meg fogja 
rendelni a Magyar Nyelvtörténeti Szótárt, melynek megszerzését különben is 
igen könnyűvé teszi hosszabb időközökben füzetenkint való megjelenése. 
Mi a legjobb meggyőződéssel a legmelegebben ajánljuk.

Tanári Zsebkönyv az 1888/89. iskolai évre. Harmadik évfolyam. Pozsony— 
Budapest. 1888. Kiadja Stampfel Károly. Vászonba kötve ára 80 kr. Az idei 
kiadást dr. B e r ze v ic z y  A lb e r t  arczképe díszíti. Tartalma : Naptár 1888. szeptember 
1-től 1889. augusztus 31-ig ; a gymnasiumi és reáliskolai tanítás tervének óra
kimutatása ; középiskolai rendtartás; középiskolával biró városok névsora; 
az 1888.június végéig engedélyezett tankönyvek jegyzéke; órarend ; calculus- 
könyv 300 tanulóra; jegyzeteknek való üres lapok. Az idei kiadás a tavalyi
hoz képest ismét haladást mutat mind tartalomban mind berendezésben, de 
azért nem hallgathatjuk el, hogy árának 60 krról 80 krra emelését, habár 
még így sem nagyon drágáljuk, nem tartjuk szerencsés gondolatnak, mivel a 
megszokott kisebb ártól való eltérés nem csak hogy új vevőket nem vonz, 
hanem még a régibbeket is képes elriasztani. A  kiadónak kettős oka volna, 
hogy a Tanári Zsebkönyvet mennél inkább elterjeszsze, először mivel így 
megtérülne a költsége és másodszor mivel igen jelentékeny helyet foglal el 
benne kiadványainak hirdetése. Nagy elterjedést pedig csak olcsó ár szerezhet.

Beérkezett művek. Júniusi füzetünkben közölt kimutatásunk óta számos 
új mű érkezett szerkesztőségünkhöz, melyeknek jegyzékét azonban térszűke 
miatt sajnálatunkra csak következő füzetünkben közölhetjük. Addig szives 
elnézését kérjük mind olvasóinknak mind a beküldőknek.

Kérelem. Az 1887/8. iskolai évről szóló értesítőkből igen kevés érkezett 
be. Minthogy az elmúlt évről az értesitők alapján összefoglaló képet óhajtunk 
adni és a programm-értekezéseket-nem csak jegyzékbeszedni, hanem méltatni 
is szeretnők, kérve kérjük a t. igazgatóságokat, melyek folyóiratunkról eddig 
megfeledkeztek, hogy értesítőiket mentül hamarább szerkesztőségünkhöz (Buda
pest, VI. kér. Nagy János-utcza 24. sz.) beküldeni szíveskedjenek.
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FIGYELMEZTETÉS.
Hogy folyóiratunkat mind az egyesület üdvös czéljának, mind a tagok 

helyes kívánságának megfelelően szerkeszthessem, tisztelt tagtársainkat a 
következőkre bátorkodom figyelmeztetni.

1. S zo r o sa n  s z a k tu d o m á n y i ,  a  k ö zé p is k o la i o k ta tá s t  n e m  é r in tő  dolgo
s a to k ,  akár értekezések akár bírálatok, a  K ö z lö n y b ő l k i  v a n n a k  z á r v a , mivel 
az egyesület folyóiratának nem tiszte a szaktudományokat művelni, melyek 
különben ma már elegendő, sőt fölös számú szakfolyóirattal rendelkeznek, 
hanem az alapszabályok (2 . §.) ’szavai szerint az egyesülettel közös czéja „a 
tanügyet minden irányban figyelemmel kisérni, különösen a középiskolai oktatás 
és nevelés ügyét s a középiskolai tanárok érdekeit előmozdítani és védeni“.

2. K i  v a n  z á r v a  <4 K ö zlö n y b ő l m in d e n  szem élyesen  tá m a d ó  és m in d e n  
szem élyes v i ta tk o z á s r a  o k o t v a g y  a lk a lm a t szo lg á lta tó  d o lg o za t, akár értekezés 
akár bírálat, mivel az egyesület tagjai nem egyenetlenkedés végett, hanem 
közös, egyetértő, békés munkálkodásra szövetkeztek, az egyesületen kivül 
állók pedig mint vendégek a házi szokáshoz tartoznak alkalmazkodni.

3. K é n y s z e r í tő  szü kség b ő l m e g s z o r ítá s t  szen ved ~ m in d en  tú lsá g o s  n a g y  te r je 
d e lm ű  d o lg o za t, különösen m inden_  fo ly ta tá s o s  vagy 3/4 n y o m ta to t t  ív e t  m eg
h a la d ó  értekezés és m in d e n  ‘/4 n y o m ta to t t  ívn é l h osszabb  k ö n y v is m e r te té s , 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 szorulnia, és mivel a változatosság és élénkség sok 
tagot számláló, mindenféle szaktudományit társakból álló egyesület folyóiratánál 
nem csak kívánatos, hanem egyenesen s_ziikséges.

4. A  h ó n a p  10-ke u tá n  é rkező  d o lg o za to k , még ha közlésük sietős volna 
is, n e m  s z á m í th a tn a k  a  kö ve tk e ző  fü ze tb e n  vá ló  m eg je lenésre , mivel a kézira
tok kellő átvizsgálására idő kell, a szedést pedig, hogy a Közlöny pontosan a 
kitűzött napra elkészüljön, 15-ke előtt meg kell kezdetni.

5. A  k ö rö k  tu d ó s í tá s a i  s z á m á r a  is  a  h a tá r id ő  c sa k  15-ig  h o ss za b b íth a tó  
meg, mivel a Közlönynek sygoruan megszabott terjedelme pontos számítást 
követel és ennélfogva későbbi járulékok, melyek már fölvett közleményeket 
szorítanak ki, mindig sok nehézséget és külön költséget okoznak.

6. A  K ö z lö n y b e  s z á n t  m in d e n n e m ű  m u n k á la t  a  m a g y a r  tu d .  A k a d é m ia  
h e ly e s ír á s i  s z a b á ly a i  s z e r in t  és a p a p ir o s n a k ,  jó  széles *m a rg ó t h a g y va , csa k  
a z  e g y ik  o ld a lá ra  íra n d ó ,  mivel az individuális vagy nem általánosan elfogadott 
helyesírásnak folytonos kiigajitgatása valamint a mindkét oldalán teleirt és nem 
elégséges margójú papiros szerfölött és szükségtelenül nehezíti és szaporítja 
mind a sajtó alá készítés, mind a szedés munkáját.

7. M in d e n  a  K ö z lö n y b e  s z á n t  k é z ir a t  eg yen esen  h o zzá m  (Budapest YI. 
kér. Nagy János-utcza 24. sz.) in té ze n d ő , mivel kerülő úton küldöttek kése
delméről vagy elmaradásáról.nem felelhetek.

8 . A folyóirat pénzbeli és expeditionális ügyei, mint előfizetések, 
reclamatiók, lakásváltozások, a pénztárnokhoz (Budapest II. kér. áll. főreáliskola) 
tartoznak.

Ezekre tisztelt tagtársainkat még egyszer alázatosan figyelmeztetve, 
kérem őket, hogy a czélt szem előtt tartva, engem kegyes jóindulattal támo
gatni szíveskedjenek. A szerkesztő.
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ÉRTEKEZÉSEK.

Egy hasznos kézikönyv szülök számára.
— Javaslat. —

■ A nyomornak főforrása abban rejlik,
hogy az emberek nincsenek az őket meg
illető helyen; nem egy hitszónokból jobb 
bérlő, államférfiéból lovász, érsekből 
harangozó vált volna.

N .  F r ig y e s  V o lta ire h e z .

Az iskolai év kezdete s a közoktatásügyi budget parlamentáris 
tárgyalása oly időszakok, melyek a gyakorlati paedagogiai kérdések 
megvitatására legalkalmasabbak s leggyümölcsözőbbek.

A napi sajtó munkássága, melyet a közönség élénk részvéttel 
követ, a figyelmes szemlélőt ilyenkor mondhatnám a paedagogia 
aratására emlékezteti.

Egy éve egyik tekintélyes napi lapunk (Pester Lloyd, 1887. 
szept. 2.) megemlékezett Engel német statisztikus feltűnést keltett 
művéről „Az ember értékéről“. A szerző abból az egészséges elvből 
indul ki, hogy minden rationális tenyésztésnél a termék bizonyos 
idő múlva oly értékkel tartozik bírni, mely a termesztés költ
ségeivel legalább is egyenlő, illetőleg képes legyen kamataiból 
e költségeket utólag pótolni. Ez elvet, melyet a gazda tényleg 
érvényesít, a társadalmi pályákra kiterjesztve, Engel mindenekelőtt 
kiszámítja a különböző képesítések átlagos költségeit. Ezek a 
következők: alsófokú kiképzésnél a betöltött 15. életévig, hol a 
kenyérkereset megkezdődhetik, 1800 fr t; közepes kiképzésnél a 
betöltött 20. életévig 6000 fr t; felsőbb kiképzésnél ennek befejezé
séig, tehát átlag a 25. életévig 14,000 frt. Önként merül fel az a 
termékeny kérdés, mennyiben felel meg ifjúságunk a fenti elvben 
kifejezett követelménynek ? Statisztika hián is, azt hiszem ellen-

l lTanáregyesületi Közlöny. XXII./
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mondás nélkül oly értelemben felelhetünk, hogy igen csekély mér
tékben. Pontosabb ítéletre jogosít egy másik füzet, a Poroszország
ban díjtalan joghivatalnokoknak a kormány által közzétett statisz
tikája, melyben olvassuk, hogy ezrekre megy azok száma, kik 
végzett tanulmányaik daczára már több éven keresztül díjtalan 
alkalmazásban állnak, annélktil hogy a közel jövőben díjazott hiva
talra volna kilátásuk. A porosz kormány ez adatok alapján azzal 
a kíméletlen, de őszinte tanácscsal fordult a közönséghez, hogy 
fiait más, kevésbbé elárasztott pályákra nevelje, mivel a jogi téren 
„anyaggal“ egy egész évtizedre el van látva, úgy hogy minden 
új jogász, ki bírói pályára készül, csak 11 év múlva jut a díjazott 
hivatalnokok legalsóbb fokozatába.

A paedagogia körében vannak tételek, melyeket a szó szoros, 
értelmében agyontárgyaltak, annélkül hogy gyakorlatilag megoldot
ták volna; ilyen pl. a szellemi túlterhelés. Mások, melyekről 
ugyanazt ezerszer elmondták, de eredmény nélkül, pl. a testi nevelés 
fontossága, a classikus nyelvek szerepe, stb. A pályaválasztás kér
dése e csoportok egyikébe sem tartozik; fontossága egyetemes 
és függetlenül érvényes valamennyi többivel szemben. Ez a gpnd 
foglalkoztatja a szülőket gyermekeik első pillanatától kezdve, ezt 
vetik fel sok ezren az iskolai év kezdetével s végre is fiaikat a 
legközelebbi középiskolába adják, hogy megkönnyebbülve a vég
leges elhatározást még. 8 évvel elodázhassák.

Hogy a pályaválasztás kérdése a legfontosabb, a legnehezebb 
s a legnagyobb felelősséggel jár, azt vitatni a Közlönyben feles
leges. A tárgy oly komoly, mondhatnám szent, a szempontok oly 
számosak, hogy könyvet lehetne róla ívni. Lehetne ? Igen, sőt kellene 
is mihamarabb. A ki csak pillanatig is kételkednék javaslatunk 
jogosultságában és "kényszerítő szükségességében, az gondolkozzék 
Schleiermacher e szavai felett: „Es gibt für einen Mann eigentlich 
nur ein Unglück, nämlich im Zwiespalt zu leben zwischen innerem 
Beruf und äusseren Zwangspflichten.“

A hadsereg, mint ismeretes, lelkiismeretesen megválogatja 
anyagát: a lovakat, de az embereket i s ; és ez osztályozás döntő 
az egyes fegyvernemekhez való sorozásnál. A nagy közönség leg
különbözőbb bajainak orvoslására ott van a számos „önügyvéd“, 
„önorvos“ és egyéb szélhámos „tanácsadó“ ; a pályaválasztásra még 
ilyen sincs — de e fajtából nem is kérünk 1
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Meggyőződésünk ugyanis az, hogy ama munka, melyről mi 
sajnos még csak álmodozunk, annyi s oly sokoldalú ismereteket 
s adatokat tételez fel valósításában, hogy megalkotása a közokta
tásügyi s rokon kormányok közreműködése nélkül űém is gondol
ható. Részemről a felsőbb körök Kötelességének tartom, hogy gon
doskodjanak egy oly valódi „népkönyvről“, mely a szülőket az 
életpályák tekintetében felvilágosítaná, s a családnak valamint a 
hazának javára szolgálna.

Nem szeretnék félreértetni! Nem arról van itt csupán szó, 
hogy pontos foglalkozási statisztika alapján megtudjuk, mily pályákon 
nagy, illetőleg csekély az erőkészlet s így mintegy az állam jelölje 
ki, hogy ebből szabó, a másikból mérnök legyen. Nem! hanem 
arról, hogy a társadalomnak szüksége vau egy positiv alapra, mely
nek figyelembe vételével a szülők a részletes körülményekhez képest 
némi bizalommal s nem minden remény nélkül határozhassák el 
magukat. Túlzott vérmes reményeket mi sem fűzünk javaslatunk
hoz ; téves existentiák mindenkor lesznek s nem képzelhető mód, 
mely ezeket egészen kiküszöbölje ; de igen valószínű, s azt hiszszük, 
ebben a többség véleményének adunk kifejezést, hogy egy ily 
helyesen szerkesztett kézikönyv a rendezetlen viszonyok javulását, 
a proletarismus csökkenését s a helyes munkafelosztást csak elő
mozdítaná.

A tényleges kivitelt illetőleg így gondolkodom. Az Országos 
Tanáregyesület elvállalja az ügy vezetését, részletes utasítást dolgoz 
ki s a terjedelmes anyagot bizonyos terv (pl. az életpályák) szerint 
csoportosítva a kormány által rendelkezésére bocsátott adatokkal 
együtt a Köröknek adja ki megvitatás és tanulmányozás végett, 
így aztán egy vagy két év múlva, az Egyesület érdeklődését és a 
Körök munkásságát feltételezve, oly mű jöhetne létre, melyen egy 
ország értelmisége működvén közre, belső értékére nézve is meg
nyugvásra jogosítana. Azt, hogy ily munka nyilvános pályázat 
útján vagy kizárólag a ministeri szakosztályokban szerkesztessék, 
több oknál fogva nem tartom czélszerűnek.

A szerkesztés elveit részletesen felsorolni még korainak látszik, 
mégis legyen szabad néhányat röviden felemlíteni. Ilyenek: általános 
elvek, tanácsok, nehézségek a bevezetésben; rövid, de értelmes 
előadás ; czélszerű berendezés, az életpályákat és iskolákat felölelő 
kimerítő tárgy- s névmutató; az egyes életpályák rövid jellemzése, 
múltja, jelene s jövője; az illető pályákra előkészítő iskolák, fel

it*
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vételi feltételeik, a normális kiképzés tartama, költségvetés; meg
bízható összehasonlító statisztikai táblázatok; olcsó ár, hogy mennél 
szélesebb körökben terjedjen; külön szakavatott szerkesztők a pol
gári és katonai, a tudományos és iparos stb. pályákra, stb. stb.

Legyen szabad végül az idevágó irodalomról nehány szóval 
megemlékeznem. Teljesség nem lehetett czélom, azért csupán néhány 
újabb munka felsorolására szorítkozom, részben az érdeklődőknek 
útbaigazításul, részben annak bizonyságául, hogy külföldön e kér
dés fontosságát méltatják. Felemlítketők:

Dr. Oppel: Das Buch der Eltern. Frankfurt a/M. 1877.
Mondt, K . : Berufswahl und Lebensstellung. Ein Führer und 

Rathgeber für alle Staats-, Civil- und Militär-Carrieren. Strass
burg 4881.

Budolph, E.: Die Berufswahl unserer Söhne. (Ismertetését 1. 
az Irodalom rovatában). *)

Fragstein, A. v .: Die Berufswahl unserer Töchter. Witten
berg 1885.

BünnecJcc, H .: Der Reichs- und Staatsdienst nebst verwandten 
Fächern. Praktischer Rathgeber für die Berufswahl in denselben. 
Leipzig 1888.

Franczia nyelven mint részben idetartozó felemlítendő: M. 
d’ Осадив е helyen (Közlöny, 1887/8. decz. fűz.) ismertetett munkája 
„Les grandes écoles de France“ és E. Rousselet könyve „Nos grandes 
écoles militaires et civiles“.

Minthogy a kifejtett nézetek némi megszorítással az ifjúság 
s társadalom mindkét nemére vonatkoznak, következik, hogy egy 
hasonló, de kevésbbé sürgős „Kalauz“ szerkesztése leányok számára 
szintén kívánatos és szükséges.

Arra figyelmeztetni, a minek a szülők nagy hasznát vennék, 
volt e szerény sorok czélja. Szóljanak önmagukért.

(Brassó.) Kemény Fcrencz.

*) A szerző maga még e forrásokat id éz i: „Wegweiser bei der Berufs
wahl“ (Breslau, A. Clar) és „Pfadweiser bei der Berufswahl von Armknecht“.
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A reáliskolai latin tanítás első éve.

A múlt tanév reáliskoláinkban-új korszakot nyit meg. A reál
iskolát végző ifjak ugyanis tavaly óta magában az intézetben ingyen 
tanulhatnak latinul és így a jeles és a jó középszerű tanulók*) 
magánszorgalomból — a megszabott négy évfolyamnak elvégzése 
után — megnyerhetik a képesítést arra, bogy a tudományegyetemen 
a jogi és orvosi tanfolyamokba beléphetnek. Látni való, hogy a 
latin nyelvnek a reáliskolákban történt meghonosítása sokkal jelen
tékenyebb és életbe vágóbb intézmény mintsem az első tekintetre látszik. 
A sokat bolygatott görög nyelvi tanítás kérdése is ez új intézkedéssel 
viszonyainknak eléggé megfelelő megoldást nyert. A görög nyelv tanu
lására ugyanis ezentúl senki fiát sem kényszerítik, hacsak a theologiai 
pályára vagy a philosophiai karnak philologiai szakára nem akar 
lépni. Igaz ugyan, hogy nálunk a reáliskolai tanulók már attól a 
naptól fogva lehettek jog- és orvostanhallgatók, a melyen közép
iskoláinknak sarkalatos normativuma: az 1883-ik évi XXX. t.-c'z. 
érvénybe lépett. A középiskolai törvénynek 26. §-a tudvalevőleg 
egész határozottsággal biztosítja e kedvezményt a reáliskolát végző 
ifjaknak, föltéve, hogy a latin nyelvből kielégítő osztályzatot tud
nak felmutatni. Csakhogy fölötte csekély volt azoknak a száma, 
kik a maguk erejéből, magántanulás útján, a latin nyelvet annyira 
a mennyire elsajátíthatták. Arról nem is akarunk szólni, hogy az 
ilyen — legtöbbször nem helyes úton-módon folytatott — tanulás 
sok esetben gyarló, sőt semmis eredményt mutatott fel. A magán
tanulásra fordított idő- és pénzáldozat a vizsgálatnak elutasító ha
tározata folytán egy csapással kárba veszett. A középiskolai tör
vény érintett pontjának tehát egészen a legújabb időig nem igen 
volt foganatja.

A kormánynak középiskolai politikája — mint azt közoktatás- 
ügyi ministeriumunk államtitkára, dr. Bereevicey Albert ez év elején 
a képviselőház febr. 10-ki ülésén kijelentette — „a középiskolai 
törvénynek mentül teljesebb és mentül gyorsabb végrehajtása“. 
Trefort Ágoston, boldog emlékű közoktatásügyi ministerünk ezért

* *) Az 1888/7220. sz. a. kiadott ministeri rendelet értelmében még az
oly tanulók sincsenek föltétlenül kizárva a latin tanfolyamból, a kiknek „egy, 
legfölebb két elégséges tanjegyök van“ ; de az ily tanulók fölvétele fölött 
maga a minister dönt.
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állított fel tanszékeket tíz hazai reáliskolában a latin nyelv számára 
és ezzel rendszeresítette a latin nyelv facultativ tanítását.*) A nyáron 
múlt csak két éve, hogy Trefort kilátásba helyezte az új intéz
ményt és ma már szemünk előtt látjuk az első év eredményeit.

Az új- intézménynek közvetetlen gyakorlati eredményei, mint 
alább részletesen fogjuk látni, nem mondhatók ugyan* túlságos 
fényeseknek, de más tekintetben közvetett hatását mutatják a kér
lelhetetlen bizonyító erővel biró statisztika számai. Trefort Ágoston 
ministernek ugyanis kétség kívül az a czél is lebegett szeme előtt, 
hogy a reáliskolákat népszerűbbekké tegye, vagy — mint ő maga 
az 1887. évi költségvetés igazolásában nyíltan kimondotta — »hogy 
az ifjaknak a gymnasiumokba való túlságos tódulása megszűnjék“.

Ebből a szempontból kétségbe vonhatatlan hatása volt a reál
iskolai latin tanítás meghonosításának. A múlt (1887/8-iki) tanév
ben a gymnasiumi tanulók száma 33027-re rágott, a reáliskolákat 
pedig 6306 tanuló látogatta. A gymnasiumi tanulók létszámánál 
az év végén 0’7%-nyi csökkenés mutatkozott az előző évvel szem
ben, holgtt a reáliskolai tanulók száma 7 egész százalékkal emel
kedett. Ha talán valaki a puszta véletlennek akarná betudni e 
szembeötlő változást, annak fontolóra kell vennie egy másik meg
dönthetetlen jelenséget. Oly helyeken ugyanis, hol gymnasium és 
reáliskola is van, érdekes változás észlelhető a megelőző tanévvel 
szemben. Ily helyeken bizonyos kíváncsisággal kellett kisérni az 
első osztályba beiratkozott tanulók számát. És míg az illető helyeken 
a gymnasiumi első osztályok tanulóinak létszámában átlag 6%-nyi 
apadás állott be, a reáliskolák első osztályaiban a tanulók 10 % -kai 
szaporodtak.

Az 1884/á-ik tanévben minden 1000 gymnasiumi tanulóra 
csak 147 reáliskolai tanuló esett, de a múlt évi eredmény alapján 
már 190 reáliskolai tanuló jut 1000 gymnasiumi tanulóra.

Már ezelőtt két évvel, az 1886/7-ik tanév elején, mikor a 
reáliskolai latin tanítás eszméje csak megpendítve volt, 7 reálisko
lában kellett párhuzamos első osztályokat rendszeresíteni, a mi a 
hazai reáliskolák 2í)%-ának felel meg, holott e részben a gymna- 
siumok csak 20% -kai szerepelnek. Már akkor is 6'49%-kal több

*) A  latin nyelvnek a reáliskolákban való meghonosításáról részletesebben 
szól , ,A  la t in  n y e lv  a  h a z a i  r e á l is k o lá k b a n “ czimfl értekezésem, mely a buda
pesti V. kér. áll. főreáliskola múlt évi értesítőjében jelent meg.



tanuló iratkozott a reáliskolákba, az előző 1885/6-ik tanévhez 
képest, holott a gymnasiumokban az emelkedés csak 0‘63%-ot tett. 
A kérdéses év végén pedig az emelkedés számaránya amott 6-6%, 
emitt 03 % volt.

De lássuk a közvetetten gyakorlati eredményeket! Előre 
megjegyzem, hogy ama 10 intézeten kívül, melyekben a minister 
rendes tanszéket létesitett, még 9 más reáliskolában is volt latin 
nyelvi tanfolyam, _ sőt egyikben másikban már az 1886/7-ik . év 
folyamán is tanították a latin nyelvet. Ez utóbb említett tanévben 
mintegy 50 reáliskolai tanuló tanult latinul, a múlt (1887/8-ik) tan
évben pedig háromannyira szaporodott a számuk.

A budapesti II. kerületi reáliskolában már azelőtt is tanították a 
latin nyelvet. A múlt év folyamán két cursusban tanította a latin nyelvet 
Tiber Ágost tanár. Az első tanfolyamban 9-en vettek részt, a másodikban 
5-en. Az első évfolyam 9 hallgatója között volt 3 ötödik, 4 hatodik és 
2 hetedik osztálybeli tanuló, a második évfolyamot 1 negyedik (!) és 
4 hetedik osztályú tanuló látogatta. A kezdők Pirchala Imre reáliskolai 
latin nyelvtana szerint haladtak, a haladók pedig a Schultz-Dávid-féle 
latin nyelvtant és Dávid István latin olvasókönyvét használták. Az első 
évfolyamban 3 tanuló-jeles, 6 jó osztályzatot kapott, a másodikban pedig 
1 tanulónak volt jeles, 3-nak jó és 1-nek elégséges, tanjegye. A négy 
felső osztályban a tanulók létszáma 85-re rúgott és ezeknek 16 47% -a 
tanult latinul. Az intézet összes tanulóinak száma 349 volt az év 
végén.

A budapesti V. kerületi reáliskolában_a múlt év elején nyilt meg 
az első tanfolyam, melynek élén e sorok Írója állott. Az év végén összesen 
13 tanuló (5 ötödik és 8 hatodik osztálybeli) tett vizsgálatot, kik mind
annyian jeles osztályzatot kaptak. A százalékarány, a négy felső osztály 
tanulóinak létszámára (167) alapítva, 7 '7Százaléknak felel meg. A tanulók 
összes létszáma 673-ra rúgott. Tankönyv gyanánt szolgált Szénássy latin 
olvasókönyve-, Elischer József átdolgozásában. A tanév utolsó harmadában a 
tanulók grammatikai repetitoriunmak a Pirchala-féle kis nyelvtant is 
használták.

A pozsonyi reáliskolában Krajnyák Ede vezette a latin nyelvi 
tanfolyamot. Tanítványainak száma az év végén 11 volt (6-an az ötödik 
és 5-en a hatodik osztályból). E szám a négy felső osztály tanulóinak 
(számszerűit 64) nem egészen 1 7 1 9 % -át teszi. Az összes tanulók száma 
321 volt. Az értesítőben az osztályzatokon kívül nem tétetik említés a 
latin nyelvi tanításról. Magánértesülésem szerint a Pirchala-féle kis kézi
könyv nyo'mán folyt a tanítás. Jeles osztályzatot nyert 3 tanuló, 5-en 
jót és 3-an -elégségest kaptak.

A szegedi reáliskola értesítőjében a tanfolyam vezetője, dr. Kircz 
Jakab részletesen számol be tanítása módjáról és eredményéről. Tanítása
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a Schultz-Dávid-féle latin nyelvtan és a Dávid István-féle latin olvasó
könyv fonalán haladt. Tanítványai számszerűit 9-en voltak (6-an az 
ötödik és 3-an a hatodik osztályból) vagyis a négy felső osztály tanulói 
létszámának (44) 20-45%-a. A teljes létszám 192 volt a szóban forgó 
intézetnél. Jeles osztályzatot 5-en kaptak, 3-an jól és 1 elégségesen 
tette le a vizsgálatot.

Kassán két évfolyamban folyt a latin tanítás; az elsőt 7-en, a 
másodikat 3-an látogatták, kik Weber István tanár vezetése alatt állottak. 
Számításunk szerint (a felső osztályok tanulóinak létszáma 65 lévén) 
15 38% tanult latinul. Összesen 267 tanuló volt az év végén. Az első' 
évfolyamban a Schultz-Dávid-féle latin nyelvtant és a Dávid-féle olvasó
könyvet használták; a második tanfolyam tanítványai Cicero válogatott 
leveleit olvasták és ezenkívül még a Pirchala-féle Anthologia latina-t 
használták. A tanulók közül 4-en jeles, 4-en jó és 2-en elégséges osz
tályzatot kaptak.

A temesvári reáliskola .értesítőjében Grósz Jakab szintén hossza
sabban értekezik a latin nyelvnek a reáliskolában való tanításáról, érte
kezésében képet igyekezvén adni követett eljárásáról és „az oktatás köz
ben tett tapasztalatairól“. A tanfolyamot 3 tanuló végezte be (1 ötödik, 
1 hatodik és 1 hetedik osztálybeli), a mi a négy felső osztály tanulóinak 
létszámához (51) képest 5'88%-nak felel meg. A tanuló ifjúság teljes 
létszáma 224 volt az év végén. Ketten jeles, a harmadik jó osztályzatra 
tett szert. Pirchala kézikönyvét használták.

Az aradi reáliskolának 4 tanulója vett részt a Grosz Károly 
vezetése alatt álló latin nyelvi tanfolyamban, kik közül 1 jele.sen, 2 jól 
és 1 elégségesen állotta meg a vizsgálatot. A négy felső osztály tanulói
nak száma mindössze 23 volt, mihez képest 17 39% tanult latin nyelvet. 
A tanulók teljes létszáma 166 volt. Pirchala Imre „Latin nyelvtan reál
iskolák számára“ czímü kézikönyve alapján tanultak.

Pécsett 10 reáliskolai tanuló tanult latinul, vagyis „a négy felső 
osztály tanulói létszámának (44) 22’72%-a. Az összes tanulók száma 
288-ra rúgott. A 10 tanuló között volt 4 ötödik, 4 hatodik és 2 hetedik 
osztálybeli. Jeles osztályzatot kapott 3 tanuló, 3-an jót, 3-an elégséges 
tanjegyet nyertek és 1 tanuló megbukott. A tanfolyamot Mészáros Lajos 
vezette ; tankönyve a Pirchala-féle kis nyelvtan volt.

A soproni reáliskolában Tóth Márton tanárnak 11 tanítványa volt, 
kik közül 4 jeles, 2 jó, 4 elégséges és 1 elégtelen osztályzatot kapott. 
A négy felső osztály tanulóinak létszámához (41) viszonyítva 26'82% 
vett részt a tanfolyamban, még pedig 5-en az ötödik és 6-an a hatodik 
osztályból. A tanulók összes létszáma 208 volt. Az értesítőben ki van 
nyomatva a szaktanárnak évi jelentése. Kézikönyvül a Schultz-Dávid- 
féle nyelvtant és a Dávid-féle olvasókönyvet használták.

A nagyváradi reáliskolában 4 tanuló végezte el az első tan
folyamot, melynek vezetésével Bencsik János tanár bízatott meg. A négy 
felső osztály tanulóinak száma 37 volt és igy ezeknek 10'81%-a tanult



latmúl. Az intézetben 214 tanuló volt az év végén. A 4 tanuló között 
volt 1 ötödik, 2 hatodik és 1 hetedik osztálybeli; 3-an jelesen és 1 jól 
állotta meg a vizsgálatot. A nyelvtani kézikönyv a Pirchala-féle kis 
nyelvtan volt, de a mellett a tanulók Phaedrus meséit is olvasták.

Az eddig említett intézetekben, mint tudva van, külön tan
szék rendszeresíti etett a latin nyelv számára. De mint a követ
kezőkben látni fogjuk, több állami és községi reáliskolában minis- 
téri engedélylyel, illetve jóváhagyással indítottak latin nyelvi 
tanfolyamot.

így a győri reáliskolában 13 tanuló végezte a tanfolyamot, a mi 
eddig követett számításunk szerint (44-liez viszonyítva) 29'54 %-nak 
felel meg. Látni való, hogy ennél az intézetnél találkozunk a legnagyobb 
százalékaránynyal, a mely az összes tanulók létszámához (217) képest 
is elég jelentékeny (majdnem 6%). Kétséget sem szenved, hogy a szóban 
forgó intézet első sorban érdemli meg, hogy benne latin nyelvi tanszék 
rendszeresítessék. A vezető tanár, Samu Ferencz a Pirchala-féle kézi
könyv nyomán haladt; tanítványai közül 2 en jeles, 8 an jó és'3-an 
elégséges osztályzatot nyertek. Volt közöttük 7 ötödik, 3 hatodik és 3 
hetedik osztályú tanuló.

A lőcsei reáliskolánál a ministerium engedélyével Gébé János tanár 
tanította a latin nyelvet. A tanfolyamban 8-an vettek részt, még pedig 
6 ötödik. 1 hatodik és 1 hetedik osztálybeli tanuló. A számarány 25%, 
mert a négy felső osztálynak 32 tanulója volt. Az intézet tanulóinak 
száma 129 volt. Az elért tanulmányi eredményről csak annyit olvasunk 
az értesítőben, hogy „az jónak mondható“. Részletes kimutatás nincs. 
Pirchala tankönyvét használták.

A nagykállúi reáliskola is azon intézetek között van, melyekben a 
ministerium a latin nyelv tanítását „az előirt szabályzat értelmében“ 
megengedte. Schur ina István igazgató „Latin nyelv^ a reáliskolában“ 
czím alatt méltatja az új intézményt és ismerteti a ministeri szabályzatot. 
Ugyancsak ő vezette a latin tanfolyamot, melybeh 3 hatodik és 1 hetedik* 
osztálybeli, összesen tehát 4 tanuló vett részt. Ezek mind jó osztályzatot 
kaptak. Az intézetnek összesen 97 tanulója volt az év végén; a négy 
felső osztály 23 tanulójához viszonyítva a latinul tanulók 17'39%-ot 
tesznek. A Schultz-Dávid-féle nyelvtant és olvasókönyvet használták.

A székelyudvarhelyi reáliskolánál két évfolyamban tanították a 
latin nyelvet. Az első cursusnak 4, a másodiknak is 4 hallgatója volt 
(32-hez viszonyítva 25%). Az első évfolyamot 1 ötödik és 3 hato
dik osztálybeli tanuló látogatta, a másodikba pedig- 1 ötödik, 1 hatodik 
és 2 hetedik osztálybeli járt. Amott 3 tanuló jelesen, 1 jól végzett, 
emitt 1 tanuló jeles és a többi 3 jó osztályzatot kapott. A vezető 
tanár Iíann Károly volt. Hogy mit végeztek és minő tankönyvekből, 
arról hallgat az értesítő. A teljes létszám 98-ra rúgott.

161
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A kecskeméti reáliskolánál Hanusz István helyettes igazgató taní
totta a latint heti 3 (!) órában. Az év végén 2 tanulóra olvadt le a 
részvevők szálba (23-hoz viszonyítva 8'65% ). A teljes látszani 121 volt. 
A 2 hetedik osztálybeli tanuló a Szepesi-féle alaktant és a Tóth György- 
féle gyakorlókönyvet használta. Mellékesen magyarból latinra is fordí
tottak egyet-mást a Szvorényi-féle olvasókönyvből. Cornelius Neposból 
elolvasták Miltiades, Themistocles és Atticus életrajzát. Végül még 
Sallustius Cátilína-jából fordították az első hat fejezetet és a Bellum 
Jugurthinum-ot egészen. A végzett anyag csak 3 heti órában kétségkívül 
nagynak mondható, még akkor is, ha mindössze csak két tanítványnyal 
kellett is azt elvégezni.

A brassói reáliskolában Binder Jenő tanár vezetése alatt állott 
az első évfolyam; a másodiknak élén pedig dr. -Miksa Sándor állott. 
Ez utóbbi évfolyamban a heti tanórák száma csak 2 vo lt! Mindkét 
cursusban összesen 6-an tanultak; 3 tanuló jó, 2 elégséges és 1 elégtelen 
osztályzatot kapott. A százalékarány 28'57% , m erta  három felső osztály 
tanulóinak száma csak 21-re rúgott: a hét osztálynak együttvéve 104 
tanulója volt. Az első tanfolyamban használták'a Iiartal-^1 almos i-f éle 
alaktant és gyakorlókönyvet, a másodikban pedig a Schultz-Dávid-féle 
nyelvtant és a Szénássy-Elischer-féle olvasókönyvet.

Az állami intézetek sorában még meg kell említenem a dévai 
reáliskolát,_ melyben Ferenczi Gyula vezetése mellett 3 ötödik és 1 
hetedik osztályú tanuló (10'81% ) végezte az első tanfolyamot. A négy 
felső osztályban 37, az összes osztályokban pedig 153 tanuló volt az 
év végén. Mi-volt a tankönyv és minő eredmény nyel végeztek a tanulók, 
nem tudjuk.

Mint látjuk, az államiak közöl csak a körmöczhányai és székes
fehérvári reáliskolákban nem volt latin nyelvi tanfolyam. Helyén 
valónak látom megjegyezni azt, bogy a körmöczbányai reáliskola 
négy fplső osztálya aránylag sokkal népesebb (tanulók száma 65) 
mint több olyan intézetben, melyeknél tanszék létesíttetett. A tanulók 

-összes száma is jókora-(218).
Az állami intézetek után a két budapesti községi reáliskoláról 

és az államilag segélyezett sümeghi alreáliskoláról akarok meg
emlékezni.

A budapesti IV. kerületi (belvárosi) reáliskolánál dr. Kiss Gábor 
tanár vezetése alatt 8 tanuló (számításunk szerint 8 '88% ) vett részt a 
latin tanfolyamban, kik mindannyian jeles eredményt mutattak fel. 
A tanulók között volt 2 ötödik és 6 hatodik osztálybeli. A négy felső 
osztályban 90, az összes osztályokban 522 tanuló volt az év végén. 
Tankönyvül a Pirchala-féle kis nyelvtan szolgált.

A budapesti Vili. kerületi (józsefvárosi)reáliskola négy felső osztályának 
90 tanulója közül 10 (vagyis 1111% ) tanult latinúl, még pedig 6-an
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az ötödik, 3-an a hatodik és 1 a hetedik osztályból. 4 tanuló jeles, 4 
jó és 2 elégséges osztályzatot kapott. A tanfolyamot Hegedűs Béla tanár 
vezette. A Szénássy-Elischer-féle olvasókönyv és nyelvtan szerint tanultak. 
Az intézetnek 465 tanulója volt az év végén.

Az államilag segélyezett SÜmeghi községi reáliskolában Orbán Lajos 
mérsékelt díjért tanította a latin nyelvet. Mindössze 6 tanuló, 1 első (!) 
és 5 második (!) osztálybeli, vett részt a tanfolyamban. Ebből is látható, 
hogy az intézet latin tanításának semmi köze sincs a ministeri szabályzat 
által rendszeresített reáliskolai latin tanításhoz

Nem kevésbbé érdekes rövid szemlét tartani az elvégzett 
tananyag fölött. Itt előre megjegyzem, hogy csak az első évfolya
mok tananyagát kellett különös figyelembe venni, mert a múlt 
évben létezett második évi tanfolyamok (az év elején) jó részét 
vették át annak a tananyagnak, melyet az idén rendszeresített 
első évfolyamok bevégeztek. Az, hogy némely második évfolyamban 
Phaedrus meséit vagy Ovidius Metamorphoses-ét vagy valami 
antbologiát olvastak, szinte magától értetik.

A mi az első évfolyamban végzett tananyagot illeti, az álta
lában megfelel a két első gyínnasiumi osztály tananyagának. Meg 
kell jegyeznem, hogy a tananyagról nehány értesítőben nem talál
tam kimutatást; nehány más értesítőben pedig a ministeri szabály
zatnak idevágó követelményét vagy a használt tankönyvnek kivo
natos tartalomjegyzékét láttam kijegyezve. Habár egy-két intézetnél 
nem végezték el sem a deponens sem a rendhagyó igéket, másrészt 
bátran kimondhatom azt, hogy-az intézetek nagy többségében 
szépen belenyúltak a harmadik gymnasiurui osztály tananyagába. 
A teljes alaktanon kívül ugyanis jókora részt vettek át a mondat
tanból. Az egyszerű bővített mondat tárgyalása mellett némelyek 
még a mód- és időtant is el tudták végezni. Azt nem is kell, nézetem 
szerint, külön hangsúlyoznom, hogy a tárgyalt összefüggő olvas
mányok terjedelemre nézve is megközelítik a harmadik gy-m- 
nasiumi osztály olvasmány-anyagának mennyiségét. Megjegyzendő 
ugyanis, hogy az alaktani nehézségek elhárítása után az olvas 
mány interpretálásában legalább is háromszor gyorsabban tudunk 
tovahaladni itt, mint egy jóval fejletlenebb értelmiségü gyermek - 
osztálylyal.

Minderről azonban pontos és részletes képet csak ama jelen
tésekből lehet kapni és nyújtani, melyeket az egyes szaktanárok
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kötelességük szerint beterjesztettek. Általában véve úgylátszik, nem 
túlságos merész annak kijelentése, hogy az első kísérleti év bevált. 
Nincs kizárva a kilátás arra, bogy minden következő év több 
irányban is örvendetes javulást és emelkedést fog felmutatni.

(Budapest.) Dr. Pruzsinszhy János.

Ütem és pausa.
A tanáregyesület budapesti I. szakosztálya f. évi május 1-én 

tartott ülésében dr. Négyesy László értekezett a verstan tanításának 
módszeréről, s ez alkalommal szóba került az is, vájjon van-e a 
magyar vers ütemei között pausa. A felolvasó ekkor úgy nyilatko
zott, hogy „az ütemek között nem talál nagyobb pausát jogosult
nak, mint a mekkora beszéd közben szavaink közé szokott esni; 
ez pedig igen csekély physiologiai pausa lehet, a melynek tárgya
lására a középiskolának nincs szüksége“.(L.Tan. egy. Közi. XXI. 649. !.)■

Ez a vita ad nekem alkalmat arra, hogy e kérdést kissé 
bővebben fejtegessem. Én is a sortani alapból akarok kiindulni, a 
melyet Négyesy méltán tart oly nagy fontosságúnak; tehát: „a 
versbeli egyén a sor, mint a nyelvbeli egyén a mondat“. Ezt a 
párhuzamot a mindennapi értelmes beszéd és a magyar hangsúlyos 
vers között még tovább akarom vinni, még részletesebben akarom 
okadatolni. Régi dolog az, hogy a mi beszédünk artikulált, tagolt 
beszéd, s e tagoltságot a hangsúly hozza létre. A mindennapi 
beszédben is majd emelkedik hangunk, majd meg esik, a mint azt 
az értelem kívánja ; egy-egy szótagot kiemelünk, másokat mintegy 
leejtünk. Hangunk e folytonos változása majdnem olyan, mint a 
hullámvonal emelkedése és esése; a kiemelt szótag a hullámhegy,, 
a legsúlytalanabbul ejtett pedig a hullámvölgy; e két határ között 
helyézkedik el a többi majd kissé erősebb, majd kissé gyengébb 
súlylyal ejtett szótag. Hangunknak e folytonos hullámmozgása hozza 
létre az artikulált beszéd egyes részeit, a mondatot, a szót és a 
szótagot, abban az értelemben, a mint őket Phonetikámban (90.1.) 
meghatároztam. A mondat két külön lélekzetvétel, vagyis a beszéd
nek legfőbb állomásai közé eső rész ; a szó (phonetikai értelemben) 
két pihenő szünet közé eső szótagcsoport, tehát nem ugyanaz, mint 
a mit közönséges értelemben szónak nevezünk, mert több az érte
lem szerint külön váló szó egyesülhet egy phonetikai szóban; a 
szótag a beszédnek akkora része, a mennyit a lehellet egy kibo 
csátásával mondunk ki. A beszéd e bárom része közül különös 
figyelmet érdemel a phonetikai értelemben vett szó ; ez ugyanaz, 
a mit Brassai legújabb munkájában (Szórend és accentus, 18. 1.) 
szólamnak nevez (és e nevet el is fogadhatjuk), csakhogy máskép 
határozza meg: „Egymásra vonatkozó két vagy több szóból álló
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csoportot, melynek nincs oly teljes értelme, hogy a mondat rova
tába illjék, szólamnak nevezek.“ Azonban, mint későbbi fejtegeté
seiből kitűnik, fontos ismertető jele, hogy benne csak egy hangsúlyos 
szótag van. A beszédnek ugyanezt a részét Techmer szócsoporto- 
zatnak (Wörterverband) nevezi.

Ha megfigyeljük, hogy miféle szüneteket tartunk beszéd közben, 
azt fogjuk tapasztalni, hogy szintén háromfélét. Az egyes mondatok 
között (a fentebbi értelemben) tartjuk a legnagyobb szünetet, a 
midőn egész beszélő szervezetünk mintegy megpihen, új lélekzetet 
veszünk, hogy legyen mivel a következő új mondat hangjait képez
nünk. Természetes, hogy ilyen nagy szünet nem esik minden egyes 
nyelvtani mondat végére, hanem több az értelem szerint külön váló 
mondatot egyesíthetünk általa. Ennél kisebb pihenő szünetet tartunk 
minden egyes szólam után; a legkisebb szünet, a mely csak annyiból 
áll, hogy új lehelletet indítunk útnak, minden egyes szótag után beáll.

így oszlik részekre a mindennapi artikulált beszéd; csakhogy 
a hullámvonal, a melyet beszéd közben hangunk mintegy leit, 
nagyon egyenetlen. Az egyik szólam hosszabb, mert több szóból 
áll, a másik pedig, a mely talán csak egy szó, rövidebb. Ettől a 
mindennapi beszédtől a vers abban különbözik, hogy benne ez a 
tagoltság szabályos, a mennyiben a hangsúlyos szótagok egyforma 
távolságra esnek egymástól, a mint azt Négyesy a „Magyar vers“ 
czimú értekezésében kifejtette, fölállítva a taktus-egyenlőség és 
taktus-feleződés törvényét. Tehát a versben a hang hullámzása nem 
egyenetlen; minden egyes verssorra egyforma számú hullámhegy 
jut, s e hullámhegyek is egyforma távolságban vannak egymástól. 
Négyesy párhuzamát már most tovább- folytathatjuk. Nemcsak a 
sor ugyanaz a versben, mint a beszédben a mondat, hanem a vers 
üteme is ugyanaz, mint a beszédben a szólam; a szótag itt is, ott 
is különben is egy és ugyanaz. Csak a szólam és ütem egyezését 
kell kissé jobban megvilágítanunk. Mind a kettőnek az a legfon
tosabb sajátsága, hogy csak egy hangsúlyos szótag van benne, 
még pedig mindegyikben a legelső, a többi mind ke/ésbbé súlyos; 
az ütem is, a szólam is állhat több szóból, csakhogy akkor e sza
vak közül csakis az elsőnek ejtése alkalmával éreztetjük, hogy ez 
külön szó, a többi vele teljesen egybeolvad. (V. ö. Phonetika elemei, 
96. s köv. 1.)

Ha e párhuzamot a mondat és verssor, szólam és ütem között 
elfogadjuk, könnyen megfelelünk a felvetett kérdésre, hogy milyen 
szünetet tartunk a verssor egyes ütemei között. Ugyanolyat, mint 
a beszédben az egyes szólamok között, s ez hosszabb mint a szó
tagoké, rövidebb mint a mondaté. Nem veszünk új lélekzetet, de 
pihenünk annyi ideig, hogy beszélő szerveink megkezdhessék a 
következő ütem, illetve szólam erősebb súlyú első tagját.

(Székesfehérvár.)’ hálássá József.
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MŰVEK.
H a z a i a k .

Iphigenie auf Tauris von J. W. von Goethe. Zum Schulgebrauch erläutert 
von Br. Robert Schnabl. Budapest, Verlag von Wilhelm Lauffer, 1887. 8-r. XV 
és 74 1. Ára ?

A magyarázó az utasításoknak kíván eleget tenni, midőn 
Goethe Iphigeniáját, mely a legfelső osztálynak szolgál olvasmányul, 
német nyelven írt magyarázó jegyzetekkel adja a tanuló ifjúság 
kezébe. Intentiója bizonyár^ helyes és javallható, mert ha az elő
adás a felsőbb osztályokban német nyelven kell hogy folyjon leg
nagyobb részben, és a tanítványok akkora készséget szereztek a 
nyelv kezelésében, hogy ez lehető is, akkor kívánatos, hogy az 
iskolai megbeszélés alapjául szolgáló praeparatio is német nyelven 
történjék. Természetes dolog, hogy megismerkedvén a tanuló a 
kifejezésekkel, a tanár németül feltett kérdéseire, már csak em
lékezetből is — mert a jegyzetek szajkószerű megtanulására gon
dolni sem lehet — készségesebben fog felelhetni, mert a szavakat 
nem kell annyira keresnie. Ilyen szempontból valóban nagy haszon
nal jár a német nyelven írt magyarázat, már csak azért is, mert 
mindnyájunk előtt ismeretes, milyen nehéz dolog beszélgetést indí
tani meg tanítványainkkal, kik a tárgyat ismerik ugyan, de gon
dolataikat az idegen nyelven kifejezni bátortalanok.

Lebete más czélja a bevezetésnek vagy magyarázatnak? 
Bizonyára nem. Iskolai olvasás tárgya sem a magyarázat sem a 
jegyzet nem lehet, ezek egyedüli czélja a tanuló praeparatiója. 
Ismerkedjék meg a tanuló belőlük lehetőleg a tárgygyal, keltsék 
fel csak némileg figyelmét: a tanár szava életre szólítja a holt 
betűt, és világot gyújt ott, hol csak homályos sejtés volt azelőtt. 
Az osztály együttes működése, az elvek és erkölcsi igazságok közös 
megbeszélése és megállapítása folytonosan ébren tartja az érdeklő
dést a tanulókban; a maguk munkáját látják, eredményében 
gyönyörködnek. A tanár kezében ilyenformán a praeparatio a kapocs, 
melyhez megbeszéléseit fűzi; a nála előre megállapított eredmény, 
— akár a jelen helyzetet magyarázza, akár a múltra figyelmeztet 
vagy a jövőre készít elő, hangulatot kelt, — osztályának munkája 
és birtoka is. Ha tehát a bevezetés és magyarázat iskolai olvas
mány nem lehet, önkényt foly, hogy az oly egyszerű és rövid legyen, 
hogy a tanuló megérthesse és idejét túlságosan el ne foglalja. Ez 
két olyan követeimén}', melyek nélkül a tanuló ilyen tárgygyal 
aligha foglalkozik szívesen.

Mennyiben felel meg a magyarázó munkája ezen kívánatnak ? 
Kísérlete, úgy tudom, első e fajta tankönyvirodalmunkban; nem
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csoda tehát, ha a kellő mértéket mindenütt el nem találhatta. Kifogás 
éri e tekintetben mindjárt a bevezetést, mely bonyodalmas tárgyá
nál fogva stilus tekintetében megkívánná az egyszerűsítést. Pótolandó 
volna egyszersmind ugyanitt У. 1. alul, hogy Pelopsnak Hermes 
újra életet adott; csak így következhetik az új kikezdés. Euripides 
Iphigeniájának tartalmát Weber szerint adja. Ezt nem tartom 
szerencsés választásnak, nyelve nem elég egyszerű, de meg nem is 
szép, nem is világos. Bizonyságul szolgálhat: Vili. 1. „Indem sie 
so sich berathen, haben sie den einen sich erheben, das Haupt hin 
und her schütteln und mit dem (sic! sajtó-hiba) Gliedern schlottern 
sehen11; IX. 1. „durch nach den Händen geschleuderte Steine“ ; 
X. 1. „worauf sie das Geschick der von Troja Heimgekehrten, 
sowie, in banger Ahnung zu erfahrenden Unheils ganz von Weitem 
dieser Frage sich nähernd, ihres eignen Hauses erforscht“.

Azt hiszem azonban, hogy a bevezetést kivéve, mely a tantalidák 
végzetes sorsáról szól, és a műnek alapjául szolgál, a magyarázat 
többi részét mind csak a mű tárgyalásának befejeztével olvastatja 
a tanár; ekkor kerül a sor az egybevetésre is Euripides darabjával; 
ekkor lesz hát szükség a Weber-féle tartalom-mesére, melyet most 
a tanuló — megismerkedvén bőven a tárgygyal — sokkal könnyebben 
fog megérthetni. Czélszerű is lett volna talán a bevezetés ezen 
részeit a mű végére hagyni. Egyébként ez a dolgon nem változtat. 
A bevezetés következő fejezetekből áll. I. Tantalos und die Tan
taliden. II. Dramatische Bearbeitungen der Sage. III. Wie benützte 
Goethe seine Quelle ? IV. Entstehung des Gedichtes. V. Personen 
der Dichtung. VI. Sprache und Veranlass.

Az egyes felvonásokat rövid tartalmi összefoglalás előzi meg; 
világot vetnek ezek egyrészt a következőkre és elősegítik meg
értésüket, alkalmas pontokul szolgálnak másrészt az Írásbeli dől-, 
gozatok készítésénél, vagy a felvonások tartalmának szóbeli elő
adásánál.

A jó források felhasználásával készült jegyzetek nagyon haszna- 
vehetők, világosak és egyszerűek; bár van egy-kettő kifogás alá 
eshető; pl. trunken 16. 1. 52. j., ehern 21. 1. 2. j.

Számot adok még egy két zavaró sajtóhibáról, melyek egy 
következő kiadásban bizonyára el fognak tűnni. Ilyenek: Vili. 1. 
Heerde, dem Gliedern, starck; IX. 1. Hellenisch; XII. 1. unser e. 
h. unserer; XV. 1. destto; 17. 1. in e. h. die, Eckel (j.); 21. 1. 
Appollo (j.); 24. 1. Scbooss; 35. 1. wehlt; 67. 1. Gespinnst; 69. 1. 
stehts e. h. stehst.

Mindezek után dr. Schnabl könyvét ajánlom a szaktanárok 
figyelmébe.

(Budapest.) Регёщг Adolf.
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Gazdaságtan felsőbb leányiskolák használatára. Irt», Sebestyénné Stetina 
Ilona. Budapest. Méhner Vilmos kiadása. 1888. 8-r. 90 1. Ara 60 kr.

A felsőbb leányiskolák tankönyvirodalma e műben ;smét egy 
igen becses könyvvel gazdagodott. Régóta élénken érezték ez inté
zetekben egy ilynemű könyvnek a hiányát. Volt ugyan gazdaság
iam könyvünk: Smith nemzetgazdaságtana; de az a fiú iskolák 
számára lévén írva, a leányiskolákban nem lehetett egész haszonnal 
alkalmazni. Hogy különben mily fontos tantárgy a gazdaságtan a 
felsőbb leányiskolákban, kiviláglik nemcsak abból a levélből, melyet 
boldogult Trefort Ágoston ministerünk néhány évvel azelőtt Berecz 
Antalhoz, mint a budapesti állami felsőbb leányiskola igazgatójához 
intézett, hanem az elhunytnak azon beszédjeiből is, melyeket a 
magy. tud. Akadémiában s másutt több alkalommal mondott, mikor 
is mindig buzdította az érdekelt tanügyi köröket e tantárgynak 
rendszeresítése érdekében. így történt, hogy a gazdaságtan tanítását 
a felsőbb leányiskolákban is elrendelte, s azóta ugyancsak a VI. 
osztályban mint önálló tantárgyat mindig tanítják.

Ép azért csak örömmel üdvözölhetjük e sikerült könyvet, 
melynek megírására a szerzőt bizonyára a tárgy fontossága és a 
szükség érzete indíthatta.

A szerző az előszóban kijelenti, hogy tankönyvével nem akar
hatta a tanár vagy a tanítónő önállóságát korlátozni s mindenki 
a körülményekhez képest maga választhatja meg a szükséges pél
dákat és szavaival s gyakorlati útbaigazításaival fokozhatja növen
dékeiben a hivatásszeretetet és a munkakedvet, melyet a leány- 
isko ákban fölkelteni ép e tantárgy tanításának a feladata. A tan
könyv figyelmes átlapozgatása után mindenki meggyőződik, hogy 
a mit ilyféle munkában adui kell és lehet, azt Sebestyénné könyvé
ben a tárgy iránti nagy szeretettel, szerencsés tapintattal és ügyes 
csoportosítással meg is találja.

A könyv két részre oszlik: gazdaságtanra és a szorosabb 
értelemben vett háztartástanra. E két rész szoros kapcsolatban van 
egymással, s egyik a másikat mintegy kiegészíti. A könyv első 
részében az általános alapfogalmak meghatározása után tárgyalja 
a szerző a javak termelését, forgalmát, megoszlását és fogyasztását. 
Mind ezek kellő rövidséggel és egyszerűséggel vannak előadva, és 
csak annyit ölelnek fel, a mennyit a felsőbb leányiskolákban ok- 
vetetleniil tudni szükséges. Velős tömöttséggel vannak tárgyalva: a 
tőke. az ipar, az ár, áru, a pénz, a bankok, értékpapírok, a kamat, 
jövedelem, takarékpénztárak stb. Mind ez kiegészítése akar lenni 
annak, a mit a tanulók e dolgokról már megelőző osztályokban a 
számtani órákban hallottak; s ez így egészen helyes.

A második rész magában foglalja a háztartás berendezését, a 
lakást, a ruházatot, az élelmezést és a háztartási muukák meg
osztását. E rész inkább gyakorlati, mint elméleti, és gyakorlati pél
dáival mintegy kiegészíti az elsőt. A második részben adja a szerző-
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azokat az útmutatásokat és tanácsokat, melyeket a növendékekre 
nézve a háztartás vezetésében szükségesnek tart. Mind ezek a szerző 
kellő körültekintéséről és paedagogiai jártasságáról tesznek tanú
ságot. A szappanfőzést szerintem jobb lett volna egész általános
ságban tárgyalni és nem bizonyos számú kilókra szorítkozni; 
továbbá nem ártott volna egyet-mást mondani a kisózásról is, habár 
ezt a növéndékek úgyis a chemiában bővebben tanulják s így az 
megelőzi emezt; nemkülönben helyeselném, ha a szerző a hús-con- 
servekről bővebben értekezett volna, illetve a húsfélék conserválá- 
sánál szigorúbb megkülönböztetéseket használt volna. De ezek csak 
az én egyéni kívánságaim.

A könyv írásmódja világos, a tanuló gondolkodásához szabott, 
nyelve pedig magyaros zamatával tűnik ki. A kiállítás ízléses és 
valóban dicséretére válik a kiadónak. Mindezek alapján e kitűnő 
tankönyvet a szaktanárok kiváló figyelmébe ajánlom.

(Beszterczebánya.) ' Guta-József.

K ü l f ö l d i e k .

Die Berufswahl unserer Söhne, mit besonderer Berücksichtigung der 
gewerblichen Berufsarten. Von E r n s t  R u d o lp h .  Wittenberg, Herrosé. b°. 192 1. 
Ára 1 m. 50 pf,

E könyvecskéről, mely évszám nélkül nyomtatva, 1885-ben 
látott napvilágot, nálunk nem igen vettek tudomást, pedig czélja 
igen elismerésreméltó, tartalma gazdag és tanulságos.

A bevezetés után, melyben a szerző a pályaválasztás fontos
ságát hangsúlyozza, a következő fejezeteket találjuk: 1. a pálya- 
választás nehézsége s akadályai; 2. előkészítés a pályaválasztásra
a) a házi nevelés, b) az iskola által; 3. ki válaszszon s mikor 
történjék a választás? 4. mily okok döntsenek s melyek hagyan- 
dók figyelmen kívül a pályaválasztásnál? 5. a különböző életpályák 
áttekintése; 6. jellemzésük (107 iparág rövid ismertetése); 7. a 
polgári életpályák statisztikája (e czím alatt az 1882-iki német 
birodalmi statisztika alapján a következő nagy szorgalommal s át- 
nézetesen összeállított táblázatokat találjuk: egy tájékoztató fő
táblázatot a kisiparosok különböző nemeiről és hat kiegészítő 
táblázatot részletes szempontok szerint kidolgozva); végül 8. a válasz
tott pálya megismerésére szolgáló útmutatás.

A szerző stilusa természetes és olvasható, a tárgyalás mindenütt 
gyakorlati és világos. Mutatványul álljon itt ama 63 jellemzés 
egyike, melyeket a kisipar-ágak megbeszélésének szentel.

Az órás kerékszerkezeteket készít, melyek eső súlyokkal vagy 
lecsavarodó rúgókkal indíttatnak mozgásra és az időt jelzik. A foglal
kozás a műiparlioz sorozandó, különösen a kisebb óráknál, míg a torony
órák készítése inkább lakatos jelleggel bir. — Órástól legalább közép-

12T an áreg y esü le ti K özlöny . XXII.



szerű tehetséget és találékony főt követelnek, testi erőt nem. — A ki
képzés a műhelyben történik 3— 4 év a la tt; e mellett a tanuló a szám
tanban, rajzolásban s az óramüvek elméletében képezi tovább magát. — A 
számos és finom szerszám : nagyító, véső. olvasztó, fúró, körző stb. kezelése 
sok figyelmet s ügyességet kíván. A kiképzés költségei 150— 200 márka, 
melyhez már a tanulás ideje alatt szerszámok beszerzésére 300 m. járul. 
Az önálló berendezéshez legalább 1500— 2000 m. szükséges. Jelenleg a 
műhelyek nagyobbára csak javításokat végeznek, a mi azonban az óramű 
összeállításában teljes önállóságot követel. — Van 26,439 órás, kik 
közül 51% önálló, a mi kedvező arány. 36%-nak van mellékkeresete, 
rendesen kereskedés. A nem önállók (49 %) műhelyekben és gyárakban 
dolgoznak jó keresettel; ezek közül csak 6%-nak van mellékfoglalkozása. 
A kisipar javításokra és felszerelésekre szorítkozik, tehát mindig életre 
képes — A szerényebb módú szülőknek tehetséges fia szorgalom és ki
tartás mellett önállósíthatja magát; a tehetségben szükölködőnek még 
nem-önálló alkalmazásban sem ígérkezik kedvező jövő.

Behatóbban e hasznavehetö könyvecske részleteibe nem bocsát
kozhatunk. kötelességünk azonban megemlíteni, hogy olvasása sok 
élvezetet és megnyugvást nyújtott. A dicséretreméltó férfias törek
vés egészséges szelleme lengi át kezdettől végig.

(Brassó.) Kemény Ferencz.
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PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK
az 1887/88-ik évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkből.

a) Vallástan.
H o rv á th  J ó zse f:  Hit és tudás. (Pápai ev. ref. főgymn. 1—15).
L é v a y  Im r e  : A  hittanár hivatása középiskoláinkban (Budapesti IV. kér. 

kath. főgymn. 3 — 18).

b) Magyar philologia.
Czapáry László: Szekér Joakim Alajos élete és művei. (Székesfehérvári 

hath, főgymn. 3—52).
E rő d i D á n ie l:  A költői syllogismusról. (Nagykikindai közs. gymn. 3—18).
H o rv á th  B a lá z s :  Baróti Szabó Dávid s nehány kiadatlan költeménye. 

(Kassai kath. főgymn. 1—136).
K a p á s  A u r é l:  Simái Kristóf élete és munkái. (Privigyei katholikus 

gymn. 3 — 11).
Koltai Virgil: Fay András élete és működése. (Győri kath. főgymn.

Markovics Sándor: A nyelvrokonságról és a magyar nyelv rokonságá
ról. (Győri áll. tőreálisk. 7—33).

M o ln á r  L a jo s : Kazinczy Ferencz emlékezete. (Sárospataki evang. ref. 
főgymn. 154—166).

N a g y  I s tv á n :  Kazinczy és Debreczen. (Karczagi ev. ref. gymn. 5—58).
P e ré n y i A d o l f : Arany János V. Lászlójának tárgyalása az ötödik osztály

ban. (Bpesti VII. kér. áll. gymn. 13—18).
Reményi Ede: A magyar nyelv tanítása a pancsovai főgymnasium I. 

osztályában. (Pancsovai áll. főgymn. 3—12).
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Steuer János: A székely nyelv hangjai. (Székelyudvarh. áll. főreálisk. 
1-32.)

Szigetvári Ivá n : A trópusokról. (Bpesti VII. kér. áll. gymn. 3— 12).
Varga Mátyás : Vörösmarty Mihály költészetének valláserkölcsi szép

ségei. (Újvidéki kir. í'őgymn. 6—18).
Vécsey Betcény: A hősköltemény. (Kisszebeni kath. gymn. 3—17).
Závodnik Mihály: Az Ehrt nfeld-codex nyelvi sajátságai. (Egri kath. 

főgymn. 3—48).

ej Classica philologia.
Brossai Sámuel: Tudtak-é a középkoriak latinul. (Kolozsvári unit. 

főgymn. 3—6).
Dóczi Im re: Görög világnézlet (Debreczeni ev. ref. főgymn. 3—24).
Embery Árpád : Antigone (Székelyudvarhelyi kath. főgymn. 3—36).
Fekete Ipoly: A szülők és gyermekek között létezett jogviszony Atti

kában. (Váczi kath. főgymn. 3—41).
Fodor Gyula: M. Minucius Felix Octaviusa. (Szatmári kir. főgymn. 3—17).
Friml Aladár: M. Fabius Quintilianus a trópusokról és figurákról. (Sátor

aljaújhelyi kath. gymnasium 3—16).
Grósz Jakab: A latin nyelv tanítása a temesvári áll. főreáliskolán. 

(Temesvári áll. főreálisk. 13—21).
Héjas Elek: T. Livius XXI. könyvének syntaxisa fővonásokban. (Csurgói 

ev. ref. főgymn. 17—32).
Kárpáti Kelemen: A háború és béke a régi rómaiaknál. (Szombathelyi 

kath. főgymn. 1—60).
Kampf József: Béka egérharcz Homeros után. (Budapesti László-féle 

főgymn. 6—16).
Kircz Jakab: Beszámoló a latin nyelv módszeres oktatásáról és ered

ményéről reáliskolánk I-ső tanfolyamában. (Szegedi áll. főreálisk. 3—18).
Laudon István: Az ó-kori Kóma fenálló romjaiban. (Ungvári kir. fő

gymn. 3—26).
Medgyesi Lajos: Horatius II. epódusának tárgyalása a VIII. osztályban. 

(Kaposvári áll. főgymn. 7—26).
Pruzsinszky János: A latin nyelv a hazai reáliskolákban. (Budapesti V. 

kér. áll. főreáliskola. 11—21).
B. E .: Tanulmányok a lómaiak erkölcseiről, mindennapi foglalkozásairól 

és szokásairól. (Soproni kath. főgymnasium. 3—28).
Schurina István : A latin nyelv a reáliskolában. (Nagykállói áll. fő

reáliskola 3—8).
Sebők Henrik: Forum Romanum. (Pozsonyi kir. főgymn. 1—32).
Szarka Kolumbán: Antik római papok. (Pápai kath. gymn. 3—46).
Szerelemhegyi Tivadar: Az ó-classicus tanulmányok a gymnasiumban. 

(Bpesti II. kér. kir. főgymn. 3—11).
Ssölgyémy Ferencz: Mennyit változtatott Ovidius a mythoson. (Lévai 

kath. főgymn. 1—20).
Várkonyi Endre: Homérosz kedélyvilága. (Szegedi kath. főgymn. 3—54).
Vozári Gyula: Hogyan tanítom én a latin nyelvet az V. osztályban. 

(Rimaszombati egyes. prot. főgymn. 3—21).
Wirth Gyula: Néhány szó Catullus születési évéről. (Nagybecskereki 

közs. főgymn. 3—10).
?: Néhány szó a rómaiak circusi játékairól. (Podolini kath. gymn. 3—9).

d) Modern philologia.
Bertleff András: Beiträge zur Kenntniss der Klein-Bistritzerj Mundart. 

(Beszterczei ág. ev. főgymn. 5—38).
Erdélyi К  : A franezia epos eredeteiről. (Kecskeméti kathol. főgvmn. 

3-64.)
1 2 *
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Gärtner Henrik: Chateaubriand és müvei. (Nagyváradi áll. föreálisk. 
3-24.)

Gretes József: Egy német nyelvi házi dolgozatnak az V. osztályban 
való megbeszélése. (Fehértemplomi áll. főgymn. 3—23).

Haraszti Gyula: Goethe lphigeniájának olvastatásához. (Kassai áll. fö
reálisk. 3—13).

Krecsarevics Marko: 0 bilju i cvecsu na nyemu u nasim narodnim pes- 
mama. (Újvidéki gör. kel. szerb főgymn. 3—8).

Popini Albert: 'Commentar Goethe Faustjának első részéhez. (Hjalmar 
H. Boyesen után angolból. — Nagykanizsai kath. főgymn. 3—68).

Wilier József: Az ó-franczia .hősköltészet eredetéről és fejlődéséről, 
különös tekintettel a Roland-énekre. (Kecskeméti áll. föreálisk 3—35).

Zambra Péter: Suli’ origine della lingua italiana. (Fiumei állami fő
gymn. 3-21).

e) Történelem.
Barna Athanáz: A keresztes háborúk befolyása Európa főbb államai

nak szellemi és anyagi jólétére. (Komáromi kath. gymn. 3—46).
Börzsönyi Arnold: Az 1884—88-ig szerzett régészeti tárgyaknak ismer

tetése s azok lelethelyei. (Győri kath. főgymn. 143—183),
Földi/ János: Magyarország népességének megalakulása. (Sümegi közs. 

reálisk. 3—18).
Gyűrik Márton: Dr. Schimkó Dániel-féle érem- és régiséggyüjtemény 

(Pozsonyi ág. ev. főgymn. 2—41).
Herbert Henrik : Das Rechnungswesen Hermannstadts zur Zeit Karls VI. 

(Nagyszebeni ág. ev. főgymn. 1—14)."
Irányi Isvdn: Cothmann Antal, a m. kir. udv. kamara tanácsosának 

jelentése a Bács-keriileti kamarai puszták állapotáról 1763. decz. 28. (Szajbadkai 
közs. főgymn. 3—65).

Janovszky László: Trencsén 1703—1708. (Trencséni kir. főgymn. 3—47).
Komdrik István: Hohenstauü Frigyes absolutismusa a pápasággal és 

a polgári rend fejlődő szabadságával szemben. (Kalocsai kath. főgymn. 1—16).
Mika Sándor: Egy szász történetíró a múlt századból. (Brassói áll. fö

reálisk. 3 —28).
Pfeiffer Antal: Néhai Lapónyi Alajos naplójegyzetéi 1849. jan. 24-től 

1849. jun. 30-ig Temesvár város történetéhez. (Temesvári kath. főgymn. 3—19).
Pruzsinszky Pál: A franczia földmivelő osztály a forradalom előtt. 

(Tatai kath. gymn. 4—82).
Radu Sebestyén: Starea civilisatiunei la poporele primitive. (Balázsfalvai 

gör. kath. főgymn. 3—18).
Schröder Károly: Három várrom felvétele. (Kürmöczbányai állami fö

reálisk. 3—31).
Steilner Károly : Deutsches'Kolonistenrecht in Siebenbürgen im 12. und 

13. Jahrhundert. (Szászrégeni ág. ev. gymn. 5—37).
Tóth Lörincz: A rozsnyói kath. főgymn. pénz- és éremgyüjteménye. 

(Rozsnyói kath. főgymn. 3—18).
Tuhrinszky Károly: Adatok Sáros vármegye történetéhez II. József 

korában. (Eperjesi kir. főgymn. 1—34).

/) Földrajz.
Horváth István: Európa természeti jellege és viszonya a többi föld

részekhez. (Jászberényi közs. főgymn. 1—li).
Kabos B álin t: Az ember hatása a természetre. (Békési evang. ref. 

gymn. 3—12).
Téglás Gábor: A kisbányai (boiczai) sziklaszoros és barlangjai Hunyad- 

megyében (Dévai áll. tőreálisk. 3—8),
Szűcs Lajos: Kirándulás a tengerhez. (Zentai közs. gymn. 3—37.)
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у) Természetrajz.
Connert Dániel: Die allmähliche Vervollkommnung der Wirbeltbiere. 

(Medgyesi ág. ev. fögymn. 5—27).
Cserni Béla: Gyulafehérvár környékének flórája. (Gyulafehérvári kath. 

főgymn. 3—112).
Galambos Áron: A rovarok életmódja és természeti ösztönük. (Folyt). 

(Gyöngyösi kath. gymn. 3—19).
Göncei Lajos: Vázlat Székely-Udvarhely környékének flórájából. (Székely

udvarhelyi ev. ref. fögymn. 3—30).
Kertész Miksa: A ragadozó emlős állatok hajdan és most. (Nagyváradi 

kath főgymn. 3—83).
Körösi Albin : A hegységek s általában a föld felszíni változásainak 

keletkezése. (Veszprémi kath. főgymn. 3—32).
Malesevics Emil: Losoncz környékének Eeptiliái és Amphibiái. (Losonczi 

áll. főgymn. 3—35).
Ormay Sándor: Adatok Erdély bogárfaunájához. (Supplementa faunae 

coleopterorum in Transsilvania.) (Nagyszebeni áll. fögymn. 1-54).
Schneider Alfréd: Der Speciesbegriff in der Biologie. (Szászsebesi ág. 

ev. gymn. 5—32).
Somogyi Igndcs: Szolnok vidékének természetrajzi ismertetése. (Szolnoki 

áll. fögymn. 3—22).
Székely Bendegúz: Egybefoglaló és befejező tanításom a természetrajz

ból (Kisújszállási ev. ref. gymn. 3—11),..
Szterényi Hugó: Mit figyeljen meg a tanuló a természetben? (Aradi kir. 

fögymn. 1—13).
Ulbrich Sándor: A táplálkozás, mint a természet három országának 

physiologiai kapcsa. (Budapesti ág. ev. főgymn. 1—32).

h) Chemia.
Hassák Vidor: Összehasonlító analytikai tanulmány az anya-, tehén- és 

bivaltej összetételére vonatkozólag. (Kézdivásárhelyi -kath. gymn. 3—15). *
Pintér Pál: Szénképződés. (Debreczeni kath. gymn. 3— 25).

- Székely Káröly: A világító gáz. (Bajai kath. főgymn. 1—50).

i) Physika.
«>

Alexi P: Importanja seiintei meteorologice. (Naszódi gör. kathol. fö
gymn. 1—94). «

Bnjk Béla: A világ: vége. (Nagykávolyi kath. gymn. 3—24).
Hadik Rikárd«: A najesövesség elmélete. (Lőcsei kir. főgymn. 3—16).
Polónyi Károly: Eozsnyó éghajlatának viszonyai. (Eozsnyói ág. ev. 

főgymn. 3—50).
m

k) Mathematika.
Császár Károly: A kamatláb vázlatos története. (Bpesti IV. kér. közs. 

főreálisk. 3—17).
Kovák Antal: Felsőfokú egyenletek elemeiből. (Szamosujvári kathol. 

gymn. 3—13).

-I) Rajzoló és ábrázoló geometria ; szabadkézi rajzolás ; műtörténelem.
Gerecze Péter: A pécsi restaurált székesegyház külseje. (Pécsi áll. fő

reálisk. 3w~42).
Grünwald Miksa: A geometriai oktatás módszere. (Debreczeni közs. 

reálisk. 3—10).
Innocent Ferencs: A szabadkézi rajzolás módszere. (Budapesti II. kér. 

áll. főreáliskola 3—9).
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Kiss E. János: A kúpmetszésvoualak érintőiről. (Budapesti Vili. kér. 
közs. főreáliskola 3—10).

Klug Lipót: I. Többfélekép perspectiv helyzetű tetraéderekről. И. A 
kúpszeletek gyújtópontjainak megfelelő pontok szerkesztése a colli near-rend- 
szerben. (Pozsonyi áll. főreáliskola 1—13: 14—17).

Katiik Endre: A nevelés egy fontos tényezője (a rajz) a gymnasiumi 
oktatásban. (Szarvasi ág. ev. főgymn. 3—16).

Schmidt Bábért: Das geometrische Zeichnen in der ersten Klasse des 
Gymnasiums. (Segesvári ág. ev. főgymn. 5—18. és 11 db. kőnyomatu tábla).

Taffer ner Béla: A szépérzék fejlesztésének fontosságáról s a rajzokta
tás előnyeiről. (Lugosi kir. főgymn. 3—18).

m) Testgyakorlás.
Klincsek József: A hellének testgyakorlatairól. (Székesfehérvári áll. fő- 

reálisk. 3—19).
?: A testgyakorlás fontossága. (Kecskeméti ev. ref. főgymn. 3—14).

n ) Paedagogia és didaktika.
Bajay Amand : A miskolczi katb. gymnasium története. (Miskolczi kir. 

gymn. 3—14).
Baksay József: Töredékek a nevelés köréből. (Félegyházi közs. gymn.

3—36).
Bothár Dániel: Zur Reform des grammatischen Unterrichts. (Felsőlövői 

ág. ev. gymn. 3—10).
Csáka Károly: Középiskoláink szervezése Mária-Terézia királyné által 

1776-ban és azok további fejlődése. (Zsolnai kir. gymn. 3—30).
Császár Árpád: A család és az iskola (Budapest, Y. kér. kir. fő

gymn. 3—12).
Csomár István : Visszatekintés a munkácsi gymn. alakulására. (Munkácsi 

áll. gymn. 3—22).
Csősz Im re: A vallásos nevelésről. (Rózsahegyi kath. gymn. 3—24).
Dortsák Gyula: A házi és iskolai nevelés fontosabb teendőiről. (Trsztenai 

kir. gymn. 5—67).
Fábry I ’ál: Néhány jóakarata .szó a szülőkhöz gyermekeik nevelése 

érdekében. (Keszthelyi kath. gymn. 3—21).
Fazekas Sándor: Debreczen sz. kir. város reáliskolájának története, 

tekintettel a többi reáliskolák múltjára. (Debreczeni közs. reálisk. 13—40).
Feld Vilmos: Néhány szó az alsóbb osztályú szülőkhöz. (Mármarosszigeti 

kath. gymn. 3—11).
Göllner Károly: Az. iskolai fegyelemről. (Brassói kath. főgymn. 3—24).
Grosz Gyula: Über Jugendlektüre und Schtilerbibliotheken. (Brassói ág. 

ev. főgymn. és reálisk. 8—25).
Kármán M ór: Ünnepi beszéd. (Budapesti középisk. tanárképző intézet 

főgymnasiuma. 6—14).
Kis Sándor: Á kolozsvári róm. kath. főgymnasium önképzö körének 

huszonöt éve. 1863—1888. (Kolozsvári kath. főgymn. 1—77).
Kovalik János: Az 1883. évi XXX. t.-cz. 10. §-a és gymnasiumunk 

speciális érdeke. (Trsztenai kir. gymn. 67—71).
Kroller Miksa: Az  olvasás és Írás tanításáról. (Kőszegi kath. gymn.3 - 2 0 ) .
Kropf József: A  pályaválasztásról. (Selmeczbányai kath. gymn. 3—33).
Marcsiss János: Miért oly látogatottak gymnasiumaink és mikép lehetne 

e bajon segíteni? (Beszterczebányai kir. főgymnasium 44—56).
Margalits Ede: Élet és iskola. (Zombori áll. főgymn. 8—8).
Menyhárt László: Néhány nevelési elv, feltüntetve a Jézus-társaság 

kalocsai érseki Stephaneumának berendezéseiben. (Kalocsai kathol. főgymn. 
III-XXVIII).



Odörfer К .: Néhány szó a magán tanintézetekről. (Soproni Lühne-féle 
gymn I—XIII).

Obermayer György: Az iskola intő szózata a távozó tanulókhoz. 
(Esztergomi közs. reálisk. 3—11).

Schuschny Károly: Néhány szó a középiskolai orvosi és egészségtan- 
tanári intézményről. (Budapesti У. kér. áll. főreálisk. 3—10).

Spitkó Lajos: Az egységes középiskola kérdése. (Beszferczebányai kir. 
főgymn. 1—43).

Sulcz Endre: Szükségesek-e a szigorú felügyelet alatt álló önképző 
körük. (Selmeczbányai ág. ev. főgymn. 3—9).

Szitnyai Elek: Levelek egy tanuló ifjúhoz. (Nagybányai áll. főgymn. 
1—50).

Tákáts Sándor: A paedagogiai büntetések. (Nyitrai kath. főgymn. 
3-111).

Tauffer Jenő: Jelentés az egészségtan tanításáról az 1887/8. évben. 
(Temesvári áll. főreálisk. 1—12).

Zsrgmond József: A család támogassa az iskolát. (Magyaróvári kath. 
gymn. 3—14).

?: Gymnasinmunk története. I. (Szilágysomlyói kath. mag. gymn. 3—11).

о) Philosophia.
Sárffy Aladár: Bacon Ferencz inductiója. (Lőcsei áll. főreálisk. 3—21). 
Szldvik Mátyás: Kant kriticismusa: (Eperjesi ág. ev. főgymn. 1—19).
(Budapest.) í \  E .

F O L Y Ó I R A T O K .

H a z a i a k .

Armenia. II. évf. 10. SZ. XIII. Leó pápának az örmény-katholikus 
püspöki karhoz intézett legújabb körlevele. — Dr. Molnár A n ta l: Az 
örmények Törökországban. I.

Család és Iskola. XIV. évf. 13. SZ. Kozma Ferencz: Visszapillantás 
az 1887/8. tanévi közvizsgálatokra. — Vásárhelyi Gyula: A népiskolák 
értesítőiről (befej. 14. sz.).— Schwarczel Adél: Képek az iskolai nevelés 
köréből (befej. 14. sz.). A gyöngéd és tapintatos bánásmód több érde
kes példája. — 14. SZ. Dortsák Gyula: Eszmék az iskola nevelő hatá
sáról. Helyesen fejti ki, hogy az iskola a tanítás által nevel is. De csak 
cum grano salis lehet elfogadni ez állítását: „Az erkölcsi képzésnek nagy 
segítői a példázatok, a lelkes beszéd, az intelmek és történeti elbeszélések“ ; 
hisz alább maga is rosszalja az elvont szabályok prédikálását. — Binder 
Laura: Humboldt elve a természetrajz tanításánál (befej. 15. sz.). — 
15. SZ. Kovács Dániel: A kötelességérzetről (folyt. 16. sz.) — 16. SZ. 
Pentsy József: Az írás technikájához.

Debreczeni Protestáns Lap. VIII. évf. 40—42. sz. Szűcs István: 
Visszaemlékezés a debreczeni reform, kollégiumi deákok múlt időkbeli 
élelmezésére.
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Egyetemes Philologiai Közlöny. XII. évf. 8. fűz. Kiss Gábor:
A rumán igehajlítás egybevetve a latin és olasz i geliaj lit ássa 1. — Erdélyi 
Pál: Adalékok a régi magyar irodalomhoz. II. Foktövi János. —• Haraszti 
Gyula: Csokonai és Kotzebue.

Az erdélyi múzeum-egylet bölcselet-, nyelv- és történettudományi 
szakosztályának kiadványai. У. köt. 4. fűz. Moldován Gergely: Szárnyasok 
a román nép eszmevilágában. -— Téglás Gábor: Ampelum mint Dacia 
aranybányászatának központja. .— Hegedűs István: A testvérgyülölség 
tragikuma Aiskhylosnál, Euripidesnél és Schillernél. I.

Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. V. évf. 7. sz. Dr. Kerék
gyártó Elek: A munka paedagogiai szempontból (befej. 8. sz.). —~Cs. Pap у 
József: Schopenhauer paedagogiája. — 8 . SZ. Sebesziha Károly: Nép

iskolai tanfelügyeletünk.

Herkules. V. évf. 16. sz. K. L . : Az első tornaóra.

Keresztény Magvető. XXIII. évf. 4. fűz. Emlékünnepély a székely- 
keresztúri unitárius gymnasiumban. Sándor János megnyitó és bezáró 
beszéde és Péterfi Lajos emlékbeszéde Nagysolymosi Koncz ’Jánosról.

Közoktatás. VII. évf. 33. sz. Lutter Nándor: A tanítási módban 
rejlő túlterlieltetés kérdése. 5. A tanítás viszonya a házi foglalkozás 
feladatához (befej. 34. sz.). Igen sok fontos kérdésre ad helyes útmuta
tást. — Dr. Irányi Ede: A szív paedagogiai szempontból. XII. — 34. SZ. 
D. E. : A középiskola rend- és fegyelmi szabályairól. — Tömör Ferencz: 
Be Gerando Antonina kérvénye a képviselőházhoz a nőnevelés érdekében. 
— 35. SZ. Tornor Ferencz: Az iskola és család (folyt. 36— 38. sz.). 
Tartalmát' olvasóink a júliusi füzetünkben (665— 666. 1.) közölt kivonat
ból ismerik. — 'Végit Endre: Epizódok Arany János „Toldi“-jában 
(befej. 36. sz.). — 37. SZ Végit Endre: Szolgálhat-e époszi mintaképül 
Arany János „Toldi“-ja az iskolában? (befej. 38. sz.). Legjobb ismer- 
tertése és jellemzése eme végpassusa: „Ezek alapján bátran kimond
hatom. hogy annak, a ki Arany János Toldiját minta-éposz gyanánt az 
iskolákban való tanításra legelőször beajánlotta, fogalma sem volt az 
éposz-költészetről, vagy ha volt, úgy a nemzeti művelődés iránti buzgól- 
kodását, azaz hazafiságát tagadom“.

Magyar Paedagogiai Szemle. IX. köt. 9. fiiz. Böngérfi János: 
Fokozatos előléptetés a tanítói pályán. — Tanügytörténeti adalékok. — 
10. fűz. Elek Gyula: -A városi földművelők nevelése. — Glatz György: 
A pécsi iparkiállítás tanügyi része. — Rózsa? Ferencz: Gyermekbálok 
és gyermekmulatságok. — Tanügytörténeti adalékok.



Magyar Philosophiai Szemle. YII. évf. 3 4 fűz Brassai: A 
philosophia fordulta. — Buday József: A lélekre vonatkozó elméletek. — 
Paul Janet: Tudomány-e a philosophia. — Schmitt Jenő: Vázlatok a 
kategóriáknak physiologico-psychologiai demonstratiójához. — Bokor József: 
A biológia a positivismus rendszerében —  Bácz Lajos: A tudományok 
osztályozásáról (Wfindt Vilmos után).

Magyar Tanítóképző. III. évf. 13. sz. A tanító modora. I. —  Az 
iskolai jutalmazások.

Nemzeti Nőnevelés. IX. évf. 7. fÜZ. Luttenberg Ágoston: A 
kristiansandi háztartási iskola. —  Weiszberger Antónia: A nyelvek 
tanításának művészete (F. Gouin módszerének ismertetése). Gouin magán 
tapasztalta —  mint sok más, — hogy grammatikából és szótárból nem 
lehet megtanulni a nyelvet, sőt irólc fordításával sem, hanem úgy, hogy 
le kell fordítanunk egész individualitásunk vaskos kötetét összes fogal
mainkkal együtt s ezeket a tanulandó nyelven újra megszerezzük. Gouin 
eljárása lényegileg abban áll, hogy mintegy 50 sorozatba összeállítja a 
közéletben használt szókincset" egymással összefüggő — egy tárgycsoportról 
szóló —  mondatokban, melyek az illető tárgyról való ismereteinket 
lehetőleg “teljesen kifejezik. Ezeket a mondatokat szó- és írásban be
gyakoroltatjuk s így lassanként variálva minden grammatika nélkül egy 
év alatt az élő nyelvet teljesen elsajátíttathatjuk. — 8. fÜZ. Női közép- 
oktatás. (De Gerando Antonina kérvénye az országgyűlés képviselőházához.) 
— Sebestyén Gyula: Észrevételek De Gerando Antonina kérvényére. — 
Hollós Károly: Nehány szó a felsőbb leányiskolák tantervéhez. A felsőbb 
leányiskolái új tantervnek a rajztanításra vonatkozó részét bírálja és 
arra az eredményre ju t, hogy az hasznavehetetlen. — Karacs Teréz: 
Nevelőnőket képző intézet tervezése negyvenkét évvel ezelőtt.

Népiskola. Volksschule. V. évf. 37. sz. Das Anschauungs- und 
Thätigkeitsprinzip in der Erziehung, (folyt. 38— 40. szj. —  A pécsi 
kiállítás és tanífógyűlés. —  Ungarischer Sprachunterricht (folytatás 
38— 41. sz.).

Néptanítók Lapja. XXI. évf. 75. SZ. Herchl J . : Miképen lennének 
a tanítóképezdei növendékek a természettudományokban kiképzendők, 
hogy az elemi népiskolában a természettudományok valódi czéljai jobban 
legyenek elérhetők ? (folyt, és befej. 76 —84. sz.) — 79. SZ. Tarlózás a tanítók 
szakolvasmányaiból. Egy tanfelügyelőtől. Érdekes kis statisztika, melyből 
kitűnik, hogy az illető tankerületnek nem minden tanítója olvassa az 
ingyen kapott Néptanítók L a p já t: más szaklapot vagy önálló szakműveket 
elenyésző kis perczent vesz a kezébe. —  82. SZ. J)r. Kerékgyártó Elek: 
Iskolai viszonyok Konstantinápolyban. —  83. SZ. Sztankó Béla: Egy új 
énektanítási módszer.



Polgári Iskola. XIII. évf. 7. SZ. Dr. Megyery: Vélemény a pol
gári iskolákkal kapcsolatos közép kereskedelmi iskolákról. — 8. SZ. 
Kárpátiig: Trefort Ágoston. „A legjobb szándékok, a legnemesebb esz
mék által áthatva, sikert csak részben arathatott, mert gyenge, ember 
volt, s mint ilyen egyszersmind következetlen is, nem az eszmékben, ha
nem azoknak megvalósításában. A stílus az ember. A milyen rhapsodikus, 
rendezetlen volt irálya, olyan ministeri működése is, a rendszer hiányá
val“. Látni való, hogy az ilyen előadás nemcsak kegyeletien, hanem igaz
ságtalan is. —  Dr. Kerékgyártó Elek: Nyelvünk iskolai oktatása. Ki
mutatja, hogy nyelvtanításunk akkor lesz módszeresebb a polgári leány
iskolában. ha képzőintézeteink eljárása is tökéletesebb lesz és nem adnak 
fel dolgozatokul teljesen szellemtelen, tartalmatlan és szükségtelen thémá- 
kat. —  Soó Gáspár: De Gerando A. kérvénye és polgári leányiskoláink. 
Az értekező légből kapottaknak mondja De Gerando A.-nak a polgári 
és felsőbb leányiskolákra vonatkozó állításait s lesújtó ítéletét jogosulat
lannak tartja. — Dr. Göoz József: Hazafiatlan sajtó, nemzetáruló tanítók. 
A Narodnie Noviny hazafiatlan czikkeit ismerteti, azzal a fölszólítassal, 
hogy az oly embereket, a milyenek Húrban Szvetozár és Albu István, 
mint árulókat ki kell szolgáltatni a törvényhatóságnak.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXI. évf. 35. sz. Gamauf 
György: A közvizsgálatokról (folyt, és befej. 36-—38. sz.). —  36. SZ. 
tíz. K . : Az élet es az iskola. —  37. SZ. Sz. K . : Non scholae sed 
vitae. — 39. SZ. Lázár István: A classikus olvasmányok kezeléséről. 
Tulajdonkép ama megnyitó beszédjét közli a szerző, melylyel a De Officiis 
olvastatását megkezdette. —  40. SZ. Fabriczy János: Tanügyi sötét 
vonalak (folyt. 41., befej. 4 3 .sz.).— Orbán József sárospataki tanár önéletrajza 
(befej. 41. sz.). —  41. SZ. Szöts Farkas: Mozgalom a protestáns nő
nevelés ügyében.

Protestáns Közlöny. XVIII. évf, 38. sz. Benkij Gyula: A nép
iskolákról. -
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Sárospataki Lapok. VII. évf. 40. SZ. Futó Mihály hódmező
vásárhelyi főgymn. beszéde az iskolai év kezdetén (befej. 41. sz.). Az 
akaró erőről szól. — 42. sz. A népiskolai tanterv kérdéséhez. II.

Természettudományi Közlöny. XX. köt. 229. fiiz. Mocsár у Sándor: 
Az idei sáskajárásról. — Dr. В. M .: A himlőoltásról. Körösi Józsefnek 
New-Yorkban a statisztikai congressuson tartott előadása alapján pro és 
contra vitatván a kérdést, arra az eredményre jut, hogy az oltás föl
tétlenül szükséges, de az oltó anyagot lelkiismeretesen kell kezelni és 
maga az oltás a legalkalmasabb módon történjék. — Dr. Ilosvay Lajos : 
Egy régi magyar természettudós (Nyúlás). — 230. fűz. Herman Ottó:
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Jelentés az 1888. év nyarán Norvégia északi részében végzett útról. — 
— Ifj. Schilberseky Károly: A magvizsgálásról. — Ifj. Jankó János : 
Állatok szerepe a televény képződésében.

K ü l f ö l d i e k .

L’Université IV. évf. 18. SZ. Ch. Wiener: L 'instruction publique 
au Chili. —  Liste des programmes publiés par les établissements d’en- 

•seignement secomlaire en Allemagne (moins la Laviere) pour l ’année 1888. 
E jegyzéket a „Société pour l’Etude des Questions d’Enseignement 
Secondaire“ állíttatta össze. Nevezetes, hogy mind itt, mind a folytatás
ban ( 1 9 .  sz.) „B i s t r i t z „Schaessburg“, H e r m a n n s ta d tSaechsisch- 
Begen11, „Muhlbach“ Allemagne-nak Transylvanie nevű tartományába van 
helyezve. Franczia tudatlanság, német falánkság vagy szász perfidia oka-e 
ennek vagy pedig mind a három? —  19. SZ. Le budget de l’insruction 
publique. —  Ch. Godard: Histoire de l ’ancien collége, de Gray (befej.).

Blätter für das Bayerische Realschulwesen. VIII. köt. 3. fűz 
Die Realgymnasien im preuss. Abgeordnetenhause. — Haselmeyer : 
Bericht über die Generalversammlung des Sterbkassenvereines der Lehm 
an den technischen Unterrichtsanstalten Bayerns.

Central Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVI. 
évf. 9. füz. I)r. P. Glatzel: Zur Methodik des Rechenunterrichtes.

Pädagogisches Archiv. XXX. évf. 6. SZ. Hr. Natorp: Welche 
Anforderungen stellt die Volkswirthschaft an die Einrichtung unserer 
höheren Schulen ? —  F. Hornemann: Bericht über die zweite Haupt
versammlung des Deutschen Einheitsschulvereins in Kassel am 4. und 5. 
April 1888. —  J. Tews: Die Vorzüge einer Einheitsschule in der Klein
stadt. —- 7. SZ. Prof. Hermann: Lessings Laokoon in der Prima. —  
Gustav B idder: Naturwissenschaft, und Schule. — Hr Hempfmg: Über 
Modelle für den naturgeschichtlichen Unterricht. — 8  SZ. Friedrich 
von Asdien : Universitäts-Einrichtungen und Universitäts-Studien in Oxford. 
— W. Preyer: Zur Schulstatistik. —  Hr. Krumme: Aus der Rede des 
Unterrichtsministers Lockroy bei der Preisverteilung am 30, Juli. -— 
Erklärung der Professoren der Universität Heidelberg die Schulreform 
betreffend.

Zeitschrift für das Gymnasial Wesen. XLII. évf. Szept. füz.
Hr. 0. Jäger: Über Gymnasialreform. Reflectálva Preyernek „Natur
forschung und Schule“ czímen a természetvizsgálók gyűlésén Wiesbadenben 
tartott s külön füzetben megjelent előadására, mely a gymnasiumnak 
praktikus irányú reformját sürgeti, kimutatja, hogy a panaszok alap
talanok, a reformtörekvések jogosulatlanok s hogy a gymnasium reform
jára nézve legiidvösebb volna, ha ily reformtörekvésekkel felhagynának.
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Igen ügyesen veti Preyer ellen, hogy az ő kritikája olyan, mint ha egy 
gymn. tanár a philologusok gyűlésén előadást tartana az orvosok egyetemi 
képzéséről és konstatálná, hogy még mindig sok a betegség, igen gyakori 
a halál, azért az orvosi stúdiumot reformálni kell, a haszontalan physika, 
chemia, botanika stb. helyett több anatómiát, therapiát s aztán angol, 
franczia, orosz nyelvet tanuljanak, hogy ese-tleg idegen nyelvű betegeiket 
mulattathassák. — Fr. Moldenhauer: 25. Versammlung des Vereins
Rheinischer Schulmänner den 3. April 1888. zu Köln.

Zeitschrift für das Realschulwesen X I l l  évf. 9. füz. Br. J. Hoff
mann : Die philosophische Propädeutik als Wissenschaft und Unterrichts
gegenstand. A kérdés az, vájjon a philos. propaedeutikát a középiskolában 
mint önálló tantárgyat kell-e tanítani, vagy a többi tantárgygyal kap
csolatban ? Az előbbi mellett foglal állást, kevesli a heti két órát és 
kívánatosnak tartja, hogy a reáliskolában is helyet adjanak e tárgynak.
— Hans Janusehke: Über Ähnlichkeit verschiedener (physikalischer) 
Spannungszustände und die Van der Waals’sche Spannungsgleiclmng.

Zeitschrift für den Deutschen Unterricht II. évf. 5. füz. 
Gotthold Bötticher.: Die Poetik unter den „exakten.“ Wissenschaften. 
Bíráló ismertetése Scherer Poétikájának (Berlin, Weidmann 1888), mely 
empirikusan új aesthetikát akar fölépíteni a természettudományok mód
szere szerint. Széles látókörrel és gazdag szellemmel irt anyaggyüjtemény- 
nek mondja, melyet más szempontok szerint még fel kell dolgozni. —
K. Landmann: Litterarhistorische Typen-aus Gustav Freytags „Ahnen“.
—  Chr. Semler: Die Weltanschauung in Goethes „ Iphigenie.^ Erkölcsi 
alapja : a családi érzék (a testvéri, gyermeki szeretet). Goethe erkölcsi 
világnézetének- két fő rugója az : ellenzés és elismerés folytonosan felvált
ják és kiegészítik -egymást. A szabadság eszméje mint az emberi termé
szet fejlődésbeli képességé jelenik meg benne. —  W. Schulze: Zum 
Unterricht in der altdeutschen Litteratur. —  C. Franke: Ist eine

^einheitliche Aussprache des Schriftdeutschen erstrebenswert ? — P. 
Schumann i  Schlechtes Deutsch. I. — C. Wehrmann: Pestalozzi und der 
deutsche Unterricht. — H. Hildebrand: Zu Schillers Gedicht: „Das 
Ideal und das Leben“.

Bollettino ufficiale dell’ Istruzione. XIV. köt. 2. füz. (Miscellanea). 
E. Eossi: L ’ istruzione pubblica ágii Stati Uniti (folyt. 3— 6. füz.) Uti 
jelentés az Egyesült Államok alsó fokú iskoláiról (primary, public, evening, 
mixed, normal schools), látogatottságukról fentartásukról, administratió- 
jukról, helyükről és számukról, a négerek és iridiánusok oktatásáról, a 
kötelező oktatásról és a  vallástanításról, a felnőttek oktatásáról stb. —
3. füz. (Mise.). P. Villan: 11 lavoro manuale nelle scuole elementari. 
Úti jelentés a  kézbeli munka tanításáról a svájezi, német, dán. svéd, 
norvég, belga népiskolákban. —  5. füz. (Mise.) Adolfo-Pick: Sul lavoro
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manuale. Szintén úti jelentés „ugyanarról a tárgyról. — 6. fűz. (Mise.). 
Materiale didattico scientific*) per le scuole normali.

Le Scuole Secondarie. V. évf 23—25. sz. II greco nei G'ínnasi 
e nei Licei.

KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .

A tanáregyesület tisztelgése a közokt. m inisternél.

Egyesületünk küldöttsége okt. 6-án tisztelgett Csáky Albin gróf
nál, a magyar közoktatásügy új vezérénél. Elnökünk üdvözlő beszédében 
joggal hivatkozhatott a közokt. kormány s egyesületünk közt régóta fenn
álló benső viszonyra, melyet egyesületünk mindig féltékenyen őrzött s 
melynek fentartására ezentúl 'is teljes erővel törekedni fog. Becses 
kincsünknek tekintjük e viszonyt, mert nyilvánvaló elismerése annak, 
hogy az" egyesület mint ilyen, a maga hatáskörében, erejéhez képest, 
szolgálatot tett a liözépiskolai ügynek; bizonysága annak, hogy nem 
pusztán középiskolai tanárok privát szövetkezése, hanem önálló tényező 
nemzeti ttiüveltségünk e fontos ágában. És csak mint önálló testület vív
hatta ki egyesületünk azt az erkölcsi elismerést, mely a közokt. minister 
válaszából is oly biztatóan hangzott felénk. Csak mint önálló testületé, 
mely factiosus oppositiora soha sem vetemedett, mert a közérdeket soha 
sem vesztette szem elől, szerezte meg magának szavunk azt a súlyt, 
melylyel immár rendelkezik, s melynek súlyosbbá tétele vállvetett törek
vésünk édes gyümölcse legyen. Bármennyi fogyatkozása legyen is műkö
désünknek, arra tán mégis szabad hivatkoznunk, hogy a két szélsőség, 
az ellenzékeskedés és önállótlanság közt a helyes középúton jártunk ; meg
óvtuk függetlenségünk ama méltóságát, mely képessé tett bennünket arra, 
hogy necsak a tanárság érdekeinek szószólója legyünk, hanem egyben- 
másban a kormánynak dolgozó társa is. A minister szavaiból azt a biz
tatást veszszük, hogy e szerepet ezentúl is vinni csak rajtunk áll, maga 
a minister lélekemelő szavakkal elismeri múltúnk traditióit.

A küldöttség Berecz Antal elnök vezetése alatt a következő tagok
ból állott: Bermüller Ferencz, dr. Cherven Flóris, Beme László, Fels- 
mann József, dr. Ferenczy József, Hofer Károly, Hornischek Henrik,



Köpesdy Sándor. László Mihály, Lederer Ábrahám, Lévay Imre, dr. Lutter 
Nándor, Mayer József, Ney Ferencz, Paszlavszky József, dr. Pruzsinszky 
János, dr. Sonnenfeld Zsigmond, Suppan Vilmos. Elnökünk a következő 
beszéddel üdvözölte a minister urat :

Nagymélt. vallás- és közoktatásügyi Minister úr !
Az országos középiskolai tanáregyesületben az állami, felekezeti és 

községi középiskolák s ezekkel rokon tanintézetek tanárai vannak szövet
kezve arra, hogy a tanügyet minden irányban figyelemmel kisérjék, 
különösen, hogy a középiskolai oktatás és nevelés ügyét s a középiskolai 
tanárok érdekeit előmozdítsák és védelmezzék. Ezen egyesület 21 évi 
munkássága által bebizonyította, hogy a közoktatási kormánynak mind
annyiszor készségesen bocsátottá rendelkezésére tapasztalatait és munkás
ságát, valahányszor arról volt szó, hogy üdvös reformok és intézkedések 
megvalósítása által a hazai közoktatás ügye előbbre vitessék; de viszont 
egyesületünk is számtalanszor tapasztalta, hogy hazafias buzgóságát és 
csupán a legnemesebb czél elérésére irányzott munkásságát a magas köz
oktatási kormány figyelemre és elismerésre méltatta!

Rámutattam ezen pár szóval azon viszonyra, mely a közoktatási 
kormány és egyesületünk közt eddig fennállott s melyet fentartani töre
kedtünk ! Ma, midőn itt megjelentünk, hogy Nagyméltóságodat mint új 
vallás- és közoktatásügyi ministert üdvözöljük, hogy mély tiszteletünkről és 
ragaszkodásunkról biztosítsuk, s megkezdett ministeri működéséhez Isten 
áldását kívánjuk: egyúttal mély alázattal beterjesztjük Nagyméltóságod
nak első kérelmünket, mely abban központosul, méltóztassék egyesületünket 
nagyrabecsult bizalmával megajándékozni, méltóztassék a magyar közép
iskolai tanárokat kegyeibe fogadni, azoknak sorsát magas figyelmére mél
tatni s fogadja el kegyesen azon Ígéretünket, hogy törekedni fogunk a 
fent jelzett viszonyt fentartani, Nagyméltóságod bizalmát megbecsülni, 
s azt odaadó ragaszkodásunkkal meghálálni, s végre hogy munkára mind
annyiszor készen találand bennünket Nagyméltóságod, valahányszor azt 
a hazai tanügy érdeke meg fogja kívánni!

Isten tartsa, meg Nagyméltóságodat sokáig! Koronázza a legjobb 
siker minden munkáját!

A minister úr válaszában köszönetét mondott a meleg üdvözletért, 
melyet az elnök tolmácsolt; kijelentette, hogy az országos középiskolai 
tanáregyesület munkásságát eddig is figyelemmel kisérte s hogy tudja, 
hogy a középiskolai tanügy fejlesztéséhez sokkal hozzá járult. Örvend 
azon, hogy az egyesületnek imént előterjesztett kérése olyan, hogy azonnal 
örömmel teljesítheti és szívesen is teljesíti, biztosítván az egyesületet, 
hogy irányában teljes bizalommal viseltetik s elvárja, hogy az egyesület 
is hozzá, valahányszor erre szükség lesz, bizalommal fog fordulni. Végűi 
a küldöttségi tagoknak megjelenésükért köszönetét mondott.
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A közoktatásügyi költségvetésben 1889-re a középiskolákra
vonatkozólag a következő tételeket találjuk:

I. Rendes kiadások.

a) Tanintézetei-.
1889. évi 

előirányzat
1888. évre 

megállapított 
költségvetés

Gvmnasiumok.......................................... 269,334 frt 238,450 frt
Reáliskolák.............................................. 499,190 „ 511,674 „
Sümegi reáliskola segélyezése ............. 4,000 „ 4,000 „
Esztergomi .. .. ............. 2,000 „ 2,000 „
Váguj helyi „ ,, ........... 1,200 „ 1,200 „
Felekezeti középiskolák segélyezése. . 96,590 ,, 90,590 „
Középiskolák közös költségei...............
Középiskolákkal kapcsolatos interna-

12,000 „ 12,000 „

tusok segélyezése.............................. 2,000 „ —
886,314 frt 859,914 frt 

Költségszaporulat.....................................  26,400 frt

Ъ) Középiskolai tanintézetek építésére fölvett kölcsönök törlesztésére.

A budapesti Y. k. áll. reáliskola építésére fordított 255,849 frt
kölcsön törlesztésének 7. részlete ..................................... 15,000 frt

A pancsovai áll. reáliskola építésére fölvett 50,000 frt köl
csön törlesztésének 5. részlete..........................................  3,000 frt

A dévai áll. reáliskola s internatus építésére fölvett 92.328 frt
kölcsön törlesztésének 5. részlete..................................... 5,540 frt

A budapesti VII. kér. állami főgymn. telkének megvételére
szükséges 61,579 frt kamata s törleszt. 3. részlete.........  3,700 frt

A brassói áll. főreáliskola telkének megvételére és építésére
fölvett 105,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete... 6,300 frt

33,440 frt
II. Á tm eneti kiadások.

A pancsovai állami gymnasium bérhelyiségeinek vissza
helyezésére ...............................................................................  500 frt

Az ev. ref. és esetleg unitárius középiskoláknál befektetésekre
s beruházásokra ....................................................................  40,000 frt

A brassói állami reáliskola ideiglenes helyiségének bére........  3,600 frt
44.100 frt

III. Beruházások.
A zombori m. k. áll. gymn. épületének létesítésére szükséges

120,500 frt 6. és utolsó részletéül..................................... 8,000 frt
A brassói reáliskola bútoraira s tanszereire..............................  1,000 frt
A pancsovai áll. főgymnasium belső felszerelésére szükséges 

8,000 frt 2. részlete....... ................................................... 2,000 frt
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A dévai áll. főreáliskola é? internatus fölszerelésére szükséges
15,000 frt 2. részlete...........................................................

A brassói áll. főreáliskola telkének megvételére és építésére
fölveendő...................... ' ........................................................

A nagybányai főgymn. első fölszerelésére...............................
A nagy-kállói főreáliskola tornacsarnokának fölszerelésére . . .

IV. B evételek.

- 5,000 frt

50,000 frt 
800 frt 
600 frt 

67,400 frt

Tanpénzek az állami gymnasiumoktól.........  53,151 frt
„ „ „ reáliskoláktól.............. 72,733 „

Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 69,878 „
• 195,762 frt '

Szorosan vett középiskolai czélokra az 1889-iki előirányzatban
a kiadások sommázata:

Rendes kiadások...............................  886,314 frt
Építési kölcsönök törlesztése.........  33,440 „
Átmeneti kiadások.............................  44,100 „
Beruházások .................................  67,400 „

1.031,254 frt

Költségszaporulat 1888-hoz képest a rendes kiadásokban 29,940 frt
Költségapadás a beruházásokban s átmeneti kiadásokban 18,800 „

Összes szaporulat 11,140 frt
Viszont a bevételeknél emelkedés................................  20,184 frt '
A középiskolák rovata tehát az 1889.költségvetést az 1888-nál 9,040 frtnyi 

kisebb összeggel terheli.
* **

E számok magyarázatára a költségvetés indokolásából szolgáljanak 
a következők :

Az állami gymnasiumok rovatának 30884 frtnyi költségemelkedését 
legnagyobb részben a pancsovai gymnasiumnak a reáliskolák rovatából a 
gymnasiumba áthelyezése okozza. A kiadások emelkedésének többi részét 
nehány új osztály megnyitása stb. okozta. Az állami gymnasiumok száma 
most 11 : A budapesti VII. kér., a fehértemplomi, fiumei, kaposvári, 
losonczi, munkácsi, nagybányai, nagyszebeni, pancsovai, szolnoki, zombori.

A reáliskolák rovatában 12484 frtnyi kevesebblet van a pancsovai 
iskolai tétel áthelyezése folytán, habár párhuzamos osztályok állítása 
a pancsovai tétel kiválását részben ellensúlyozta. Összesen 19 reál
iskola van a költségvetés terhére: az aradi, brassói, budapesti II. kér. és
V. kér., dévai, győri, kassai, kecskeméti, körmöezi, lőcsei, nagy-kállói, 
nagyváradi, pécsi, pozsonyi, szegedi, székesfehérvári, székelyudvarhelyi, 
temesvári. A személyi járandóságok összege némileg emelkedett, a 
dologiaké leszállíttatott.
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A felekezeti középiskolák segélyezése 6000 írttal több mint 1888-ban.
E tétel ekkép oszlik meg:

Eperjesi ág. ev. gy-mn. segély.............................. 8,700 frt
Jászberényi k. „ „ ............................ . 8,600
Marmarosszigeti ev. ref. gymn. segély............. 10,000 „
Nyíregyházi ág. ev.-gymn. segély.......................  8,990 „
Rimaszombati egy. prot. gymn. segély.............  7,000 „
Rozsnyói ág. ev. gymn. segély............................  7,000 „
Selmeczbányai ág. ev. gymn. segély..................  9,300 ,,
Szegedi kath. gymn._segély.................................  7,000 „
Az ev. ref. és unit. középiskolák segélyezésére... 30,000 „

96,590 frt.
Az indokolás ekkép nyilatkozik:
Ezen iskolák segélyezése Jóval nagyobb összeget igényelne, de tekin

tettel az ország* pénzügyi helyzetére, csakis az elkerülhetlenül szükségesekre 
szorítkoztam. E többlet létrejön a szegedi városi kath. gymnasium, s a költ
ségvetésben részletesen fel nem sorolt evang. református és unitárius közép
iskolák nagyobb segélyezése által. Szeged városának rendkívül népes gymna- 
siuma új épületét és négy párhuzamos osztály felállítását tette szükségessé. 
Minthogy pedig a tanulók nagyobb része nem szegedvárosi, hanem vidéki 
tanuló, méltányos volt az írj épület, s a párhuzamos osztályok felállításához 
állami segélylyel hozzájárulni. Á várossal megkötött szerződés szerint Szeged 
városa felépítette a gymnasium új épületét, s életbeléptette mind a négy pár
huzamos osztályt, miért is a segélyt fel kellett emelnem. A költségvetésben 
fel nem sorolt szászváros^ sepsi-szentgyörgyi, csurgói és miskolczi evang. ref. 
s a kolozsvári unitárius gymnasiumok ismét csak egy részét fogják megkapni 
az általuk kért segélynek, de a zilahi gymnasiumnak az eddiginél nagyobb 
segélyt kell adnom, mert csak négy felső osztálya van, s alsó osztályait, melye
ket eddigelé a középiskolai törvénybe ütközőleg, az ottani polgári iskola pótolt, 
— nagyobb segély nélkül fel nem állíthatná. A jelenleg egy átalányösszegbe 
egybefoglalt evang. református és unitárius középiskolák segélyei majd csak 
akkor fognak részletezve beállittatni a költségvetésbe, ha a szerződés valameny- 
nyire nézve meg lesz kötve, s mindegyik részére az egész kikötött segélyösszeg 
ki lesz szolgáltatható.

Uj tétel a költségvetésben a középiskolákkal összekötött alumneumok, 
internatusok, convictusok segélyezése 2000 írttal, mely kizárólag a dévai 
reáliskolával egybekötött internatusnak van szánva. Az indokolás ezeket 
mondja:

A társadalom áldozatkészségével a szegény tanulók segélyezésében már 
rég- megelőzte az államot. Majdnem minden középiskolánál van már alumneum, 
internatus, vagy convictus, melyek adakozásokból jöttek létre. Sok helyt azon
ban ezen intézetek nincsenek kellő állapotban, és bár megvan az a hasznuk, 
hogy a szegény ifjaknak is lehetővé teszik az iskolázást, talán kárt is 
okoznak a nevelésben a tökéletlenségök miatt, vagy legalább nem teimik meg 
az óhajtott gyümölcsöt. Fölötte fontosak a convictusok igen kis városokban, 
hol a tanulók számára alig találni alkalmas ellátást magán hazaknál. A felvett 
összeget, mint említém, egyedül a dévai reáliskola convictusára szándékozom 
fordítani, hol t. i. a szükség a legégetőbb, s a hol az újon felépített állami 
reáliskola épületében külön e czélra szánt helyiségek már vannak.

A dévai áll. főreáliskola és internatus építési kölcsönnek törlesz
tése 5540 frt, 540 írttal több mint 1888-ra, mert az építkezésnél túl
lépés történt, 83,000 frt helyett 92,328 írtba került az épület. A brassói

13Tanáregyesületi Közlöny. XXII.
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áll. reáliskola helyiségének bére 3300 írtról 3600 írtra emelkedett, az 
intézet fejlődése folytán; különben az intézet saját háza már épül. A 
zombori gymn. számlája a felvett 8000 írttal .teljesen le van zárva. A 
pancsovai gymn. fölszerelésére még 4000 frt kell; 1889-re azonban csak 
2000 frt vétetett föl, 2000 frt marad 1890-re. „Az állami ellátás alá 
átvett nagybányai főgymnasium felszerelése oly csekély, hogy a legszük
ségesebb szemléltetéseket sem lehet eszközölni, miért is alapfelszerelésére 
800 frtot kellett fölvenni; annál méltányosabb az állam részéről e csekély 
áldozat, minthogy a város az intézetnek ép most épített megfelelő házat.“ 
A nagykállói főreáliskolának nincs tornafölszerelése, mely 600 írtba kerül,

A tandíjbevételek emelkedésének reménye a gymnasiumoknál arra 
van alapítva, hogy 1887-ben is befolyt 36,924 frt, holott ez összegben 
a pancsovai díjak épen nem, a nagybányaiak és szolnokiak csak részben 
foglaltattak. A reáliskolai tandíjak évről évre emelkednek. 1885-ben volt 
58,124 frt, 1886-ban 62,428 frt, 1887-ben 70,768 frt. 1889-ben a 
brassói és pozsonyi tanpénzek teljes összegben fognak szerepelni, a mi a 
magasabban előirányzott bevételeket kellően indokolja.

Látni való, hogy a költségvetés középiskolai rovatai nagyobb vál
tozásokat nem mutatnak föl; a költségek némi csekély emelkedését 
bőven ellensúlyozza a bevételek emelkedése. Az állam pénzügyi helyzete 
nem engedi, hogy oly reformokra gondoljunk, melyek pénzköltséggel 
járnak. Az internatus új rovata sem tekinthető ilyennek, mert jóformán 
csak névleg van meg a budgetben. Új építkezés sem fordul benne elő. 
Említsük-e külön, hogy helyzetünkben nem is a középiskolai tanítás 
extenziv terjesztését tartjuk fődolognak, hanem ama belső fokozását, mely 
költségemelkedésekkel csak közvetett módon függ össze ? A mindennapi 
kenyér kijár a középiskoláknak a budgetből, egyelőre elég erőt meríthet
nek belőle sikeres munkásságra.

* **
Egyéb minket érdeklő tételek az 1889. költségvetésből:
Országos közokt. tanács 5880 frt. A jegyzőnek 200 frt ötödéves 

pótlék irányoztatik elő. A tankerületi főigazgatók rovatában nincs vál
tozás; összes költség 71,000 frt. A budapesti tanárképző költsége 16565 frt; 
itt takarékosságból a 20 ösztöndíj helyett csak 18-at vettek föl; meg
takarítás 600 frt. A gyakorló iskolában a rendes tanárok száma egygyel 
(görög nyelvre) szaporíttatott; összes költsége 23,574 frt. A kolozsvári 
tanárképzőben is megszüntettek két ösztöndíjas állomást. A kereskedelmi 
iskolák költsége 80,260 frt (többlet: 5670 frt). Áll. keresk. iskolák 
vannak Fiúméban, Sopronban, Újvidéken, Brassóban. Segélyt kap az 
aradi, debreczeni, kolozsvári, miskolczi, pozsonyi, székesfehérvári, buda
pesti (akadémia) s pancsovai. Áll. felsőbb leányiskola 8 van a költség- 
vetésben, a budapesti, mármaros-szigeti, trencséni, soproni, lőcsei, pozsony i, 
beszterczebányai és temesvári, valamennyi 6 oszt., a marin.-szig. és tren
cséni kivételével. A kolozsvári 3500 frt segélyt kap. Valamennyi 
203,819 írtba kerül, 1888-ra csak 192,480 volt megállapítva. Csakhogy
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az 1889. költségvetésbe az internatusok költségei is foglaltatnak, vala
mint most először beállították a költségvetésbe az internatusi bevételeket 
is. Ezt tekintetbe véve itt oly mértékben takarékoskodtak, hogy ez iskolák 
1889-ben 31,590 írttal kevesebbe fognak kerülni, mint 1888-ban. A sze
mélyi járandóságok összegét majdnem 9000 írttal csökkentették. Meg
szüntették az V— VI. oszt. Marmarosszigeten és Trencsénben. A takaré
kosságnak esett áldozatúl 4000 frt az utazási ösztöndíjakból felsőbb és 
középisk. tanárok és tanárjelöltek számára. Még az egyetemi magán
tanárok jutalmazására szánt 3000 frtnyi csekély összegből is levontak 
500 frtot. Ellenben a budapesti áll. felsőbb leányiskolában a tandíj 
80 írtról 100 írtra emeltetett, a bennlakók pedig fizetnek a pozsonyi 
felsőbb leányiskolában 350 frt tartásdíjat, a többi vidéki intézetnél pedig 
300 frtot. A költségvetés e rovatai még jobban megérezték az idők súlyát, 
mint a középiskolaiak.

A budapesti helyettes tanárok mozgalmat indítottak helyzetük 
javítása végett. A budapesti II. kér. főgymnasium helyettes tanárai e 
czélra gyűlést hittak össze, melyben október 13-án a Tanári Társalgó Kör 
helyiségeiben az összes budapesti helyettes tanárok megjelentek. A gyűlés 
elnökévé dr. Berkeszi Istvánt, jegyzőjévé Mainer Ferenczet választották. Ber- 
keszi a gyűlésen memorandumot olvasott fel; hivatkozik benne egyesületünk 
elnökének 1886. januárius 26-án a vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
intézett fölterjesztésére, melyben az egyesület kéri, hogy a már évi 
fizetéssel biró helyettes tanárok4- hivatalba lépésükkor esküt tegyenek. 
Berkeszi kifejti, hogy a helyettes tanárok állása mostanában mennyire 
bizonytalan; bármikor minden kárpótlás nélkül elbocsáthatók. A helyettes 
tanárok pedig éppen olyan képesítéssel bírnak, s ugyanazt a szellemi 
munkát végzik mint a rendes tanárok és fizetés tekintetében a rendes 
tanárokhoz képest nagyon mostohán vannak ellátva. Hivatkozik továbbá 
az 1883. évi XXX. t.-cz. 30. §-ára, melyben ki van mondva, hogy a 
helyettes tanár 3 évi szolgálat leteltével előléptethető rendes tanárrá és 
a törvény ez intentiójának daczára mégis megtörténik, hogy 5— 6 évig, sőt 
több ideig is szolgálatban levő helyettes tanárok vannak, kik közül többen 
családot is alapítottak és most több tagból álló családjukkal együtt éppen 
oly fizetést kapnak, mint mikor szolgálatukat megkezdették. E mellett 
még az is megtörténhetik, hogy hosszabb betegség miatt a szolgálat
ból elbocsátják. Kiemeli még, hogy a tanártól, nem tekintve azt, 
hogy rendes tanár-e vagy helyettes, mind az állam, mind a társadalom 
sokat követel. A tanár állása itt a fővárosban annyira exponált, hogy a 
külső decorumra is többet kell fordítania, mint egy hasonló fizetésű kis 
hivatalnoknak. A családos kis hivatalnok — ki lakbért is élvez — ezzel 
ellakhatik egyszobás lakásban is, de a családos helyettes tanár, kihez 
a szülők és a tanulók is eljárnak, ezzel be nem érheti — holott lak
bért sem kap. A kis hivatalnok itt a fővárosban a szerint, a mint nős 
vagy nőtelen, drágasági pótlékot kap ; lakbért még a hivatalszolga is élvez, 
szolgálati éveinek számával pedig fokozatos előléptetésben részesül; csak
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a helyettes tanár van abban a ferde helyzetben, hogy 5— ti évi szolgálat 
után 30—35 éves korában, mind a mellett, hogy felebbvalói meg vannak 
vele elégedve, tekintet nélkül arra, hogy nős-e vagy nőtelen, kezdő-e 
vagy hatodéves, sem drágasági pótlékot, sem lakbért nem élvez, hanem 
állandóan megmarad 900 frt fizetése. Összefoglalva az egészet, a követ
kező óhajt fejezi ki: „1. A helyettes tanár állása az állandóság nagyobb 
attribútumaival ruliáztassék föl. 2. Hogyha három szolgálati év leteltével 
nem neveztetnék ki a helyettes tanár, budapesti illetményekkel ellátott 
rendes tanárrá, legyen legalább megkülönböztetés fizetésben az első-, 
harmad-, ötöd- vagy batodéves helyettes tanár között. Lakbér pedig első 
sorban volna adandó.“ Az emlékirat köztetszésben részesült. Hozzászóltak: 
Rainer Ferencz, Császár Árpád, dr. Schwicker Bruttó, Kalmár Elek és Körösi 
Henrik. Az 1. pontot kivéve nagyrészt változatlanul hagyták meg. Az 1. 
pont azonban Császár Árpád indítványára a következőképen módosíttatott: 
„A nagym. ministerium által kinevezett h. tanár mindjárt hivatalba lépése
kor esküre köteleztessék és csakis fegyelmi vétség esetén bocsáttassák el.“ 
A gyűlés azután megbízta dr. Berkeszi Istvánt, Császár Árpádot és 
Körösi Henriket, hogy a felolvasott emlékirat alapján a vall. és közokt, 
ministeriumhoz intézendő emlékiratot szerkeszszenek. E szerkesztő-bizottság 
október 14-én tartott gyűlésén jelentette, hogy a megbízásnak megfelelt 
s az emlékiratot elkészítette. E gyűlésen elhatározták, hogy dr. Berkeszi 
István, Körösi Henrik és Rainer Ferencz h. tanárokból álló kül
döttség jelentse be előzetesen dr. Klamarik János min. osztálytanácsos 
és dr. Lutter Nándor főigazgató uraknál a h. tanárok e mozgalmát és 
kérjék meg ez ügyben szíves pártfogásukat. A küldöttség másnap eljárt 
megbízásában. Mind az osztálytanácsos úr, mind pedig a főigazgató úr 
teljesen méltányolta a h. tanárok e mozgalmát. Dr. Klamarik osztály- 
tanácsos úr nagy szívességgel fogadta a h. tanárokat és megígérte, hogy tőle 
telhetőleg oda fog hatni, hogy a h. tanárok sorsa is végre-valahára jobbra 
forduljon Dr. Lutter Nándor főigazgató úr is kijelentette, hogy a h. 
tanárok sorsa mindig a szívén feküdt és ezúttal is melegen pártolja 
ügyüket.

A helyettes tanárok küldöttségét okt. 20-án, szombaton fogadta 
Csáky Albin gr. vall. és közokt. minister. A küldöttségben résztvettek : 
dr. Berkeszi István, Császár Árpád, Sztrojiny Lajos, Balog Mór és 
Körösi Henrik. Dr. Berkeszi István röviden előadta a helyettes tanárok 
kérelmét és átnyújtotta a folyamodványt ő nagyméltóságának. Erre a 
minister úr kijelentette, hogy nem ígérheti mindjárt, hogy a kérelmet 
teljesíteni fogja, hanem előbb a folyamodványt lelkiismeretesen fogja 
áttanulmányozni és csak azután fog határozni.

A küldöttség ezután dr. Bcrzeviczy Albert államtitkár úrnál tisz
telgett. Itt szintén dr. Berkeszi beszélt a h. tanárok nevében és fel
kérte az államtitkár urat, hogy a helyettes tanárok folyamodványát pár- 
tolólag ajánlja ő nagyméltóságának kegyes figyelmébe. Dr. Berzeviczy 
államtitkár úr szívesen fogadta a küldöttséget és kijelentette, hogy ő 
is belátja, hogy a helyettes tanárok fizetése kevés, de utalt a jelenlegi



189

pénzügyi viszonyokra, melyek nagyon megnehezítik az állapotot. Azonban 
megnyugtatta a küldöttséget, hogy a helyettes tanárok sorsa iránt élénken 
érdeklődik.

Tankönyvmono polium czímü czikkünkre vonatkozólag fölszólalást 
veszünk, melyből a következőket közölhetjük :

Egy-két észrevétel a tankönyvmonopoliumra. Közlönyünk múlt szá
mában nagy felháborodással emlékezett meg egyesületünk Közlönyének 
szerkesztője az orsz. közoktatási tanácsnak szeptemberi ülésén tárgyalt 
és egyhangúlag elfogadott indítványomról, mely a tankönyvek használatá
ban illetőleg forgalomba hozásában rendszeresen űzött visszaélések meg
szüntetését sürgeti. Alkalmat vesz magának Közlönyünk szerkesztője — 
néhány év óta rendszeresen követett modorában — az orsz. közoktatási 
tanács munkásságába is beleszólni. Tele torokkal hirdeti — mint már 
évek óta mindig — elégületlenségét a közoktatási tanács működése iránt, 
a tanács tárgyalásairól koronként megjelenő -— nem hivatalos — 
tudósítások iránt, gáncsolja a tanács hivatalos eljárását, bizalmatlanságot 
iparkodik kelteni nemcsak a közönségben, hanem még az intéző körök
ben is a tanács határozatai, javaslatai, intézkedései iránt, merészli a 
tanács .tagjait gyanúsítani, elfogultságról vádolni; merészli „nyiltan ki
mondani“, hogy „a tanárság“ stmmikép sincs megelégedve a tanácsnak 
a tankönyvek ügyében kifejtett munkásságával. Közlönyünk szerkesztője a 
mi egyesületi Közlönyünkben úgy beszél, mintha a saját lapjában beszélne, 
csak úgy dobálódzik az egyesület meg a „tanárság“ nevében a vádakkal, 
mintha mi „egyesület“ meg „tanárok“ felhatalmaztuk volna rá.

Kém akarok az orsz. közoktatási tanács munkásságának védelmére 
kelni, noha talán megbízás nélkül is volna annyi jogom a tanács nevében 
szólni, a mennyi joga Közlönyünk szerkesztőjének v a ra  „tanárság“ nevében 
handabandázni; — de a védekezésre nincs is szükség. Mint a tanáregyesület 
választmányi tagja irom e sorokat és kérdezem Közlönyünk szerkesztőjétől, 
ki jogosította fel arra, hogy a tanáregyesület hivatalos közlönyében oly 
hangon szóljon egy orsz. testület hivatalos működéséről, mint szól ő már 
évek óta azon orsz. közoktatási tanácséról, melynek 49 tagja közül 29 
tágja az orsz. középiskolai tanáregyesületnek is, 10 tanácstag tiszteleti 
és alapító tagja az egyesületnek, 4 tanácstag benne van az egyesület 
választmányában, sőt a tiszteleti tagokkal a budapesti választmánynak 
több mint felét az orsz. közoktatási tanács tagjai képezik ?! Hát azt 
tapintatosnak tartja-e Közlönyünk szerkesztője, hogy rendszeres támadást 
intézzen egy egyesületi hivatalos orgánumban egy orsz. testület ellen, 
a mely egyesület élén álló elnök és egyik alelnök annak a másik orsz. 
testületnek legmunkásabb tagjai?! Vagy azt sem tudja Közlönyünk szer
kesztője, hogy az orsz. közoktatási tanács soha sem mellőzte egyesületünk 
tagjait munkakörében, hogy az egyesület elnökén, egyik alelnökén kívül 
zsámtalanszor igénybe vette az egyesület főtitkárának, pénztárnokának, 
minikét szakosztályi elnökének, számos fővárosi és vidéki tagjának.szives
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közreműködését ?! Tehát a tanáregyesijjet nem vethet mellőzést szemére 
az orsz. közoktatási tanácsnak.

De nem folytatom. Csak egy pár szót még a tankönyvmonopo- 
liumról. Közlönyünk szerkesztője érti a dohány-, a szeszmonopoliumot, de 
nem érti az irodalmi monopóliumot, hát magyaráztassa meg magának a 
törvények kiadásának valóságos monopóliumát. Az orsz. közoktatási 
tanács nem akar tankönyvmonopoliumot, a mint az eléje került indítvány 
sem czéloz ilyet. Az orsz. közoktatási tanács a tankönyvekkel rend
szeresen űzött visszaéléseket akarja meggátolni, azt akarja, hogy a tan
könyvek ne nyereséges üzleti czikkek legyenek, hanem a tanítás sikerét, 
egyöntetűségét biztosító eszközök. Ha az indítvány megvalósulást fog 
nyerni, a mire van kilátás, mert — a discretio megsértése nélkül mond
hatjuk —  kedvező fogadtatásra talált ott is, a hol sorsa fölött határoz
nak, nem az lesz „természetes következménye“, a mit Közlönyünk szer
kesztője az Egyetértés tanügyi rovatvezetőjének gondolkodásmódjával meg
egyezően hazafias busongással jósol, hanem a tanárok, tanulók, szülők, 
tankönyvírók elégültséggel párosult öröme, a magyar közoktatásügy min
den igaz barátjának dicsérete, az igazi szabadelvűsé" és hazafiasság 
minden hívének elismerése; — és valószínűen néhány üzletember duzzo- 
gása, a kiknek érdekeit Közlönyünk szerkesztője akaratlanul védelmébe 
vette. De mit nekem a magán érdek, ha közérdekről van szó!

Dr. Ferenczy József, vál. tag.

Helyt adunk e fölszólalásnak, melyet elejétől végig, czímestűl alá- 
irásostúl nagy csodálkozással olvastunk. Ezt a feleletet a mi czikkünkre 
nem értjük, a miről azonban nem mi tehetünk; még kevésbbé tehetünk róla, 
hogy mégis foglalkoznunk kell vele. Mi ama czikkünkben egy ügy érde
kében irtunk; dr. Ferenczy József úr feleletében, nem tudjuk számításból 
vagy önkéntelenül, oly mesterséges ködöt támaszt, mely az ügyet egé
szen eltakarja; ezt a ködöt el kell oszlatnunk. Sajnáljuk a tért meg a 
fáradságot] de dr. Ferenczy József úrtól, ki a közoktatási tanács jegy
zője is, nem tagadhattuk meg czikke fölvételét, noha hangia melyen a 
Közlöny műveltségi színvonalán alul áll, "s nehogy még több kárt tegyen, 
felelnünk is kell rá.

Czikkünkben két dologról szóltunk; ama hírlapi tudósításokról, 
melyek.a tanács üléseiről napvilágot látnak, s a tankönyvmonopoiiumról, 
mely a tanácsban nem rég tárgyaltatott. A két dolog úgy került egy
máshoz, hogy mi a tankönyvmonopoliumra vonatkozólag a tanács tárgya
lásairól megjelent tudósításokat megbízhatatlanoknak tartottuk s azért azt 
a kívánságot fejeztük ki, hogy vagy hivatalos hitelességű tudósításokat 
közöljenek a tanács üléseiről, vagy semilyeneket. Emlékezünk, hogy a 
P. Lloydban nem rég egy referátum jelent meg a tanács egyik üléséről, 
mely a kolozsvári egyetemet nagyon sértette, úgy hogy nyomban desavouál- 
ták. Mire valók az ilyenek ? Értenők, ha a tanács tanácskozásait titko
saknak nyilvánítanák: még inkább értenők, ha e fontos tárgyalásokról a 
tauáryilágot értesíteni akarnák; de a mai állapotot, midőn a gyűlések lé-
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folyásáról csak töredékes, esetleg hibás, félreértésekre alkalmat szolgál
tató képet kapunk, nem értjük. Czikkünk e részére Ferenczy úr nem felel.

Azután szóltunk a tankönyvmonopoliumról. Kérdeztük, miért hozták 
szóba ? Mert visszaéléseket akarnak megszüntetni ? Melyeit azok a vissza
élések? Honnét származnak? Elégtelenek-e a rendszabályok, vagy elég
telen a rendszabályok keresztülvitele? Minthogy úgy látszik, hogy a 
rendszabályoknak bőviben vagyunk, tehát keresztülvitelük hiányossága szüli 
a visszaéléseket. Akkor ki követi el ezeket a visszaéléseket ? Azután kimon
dottuk, hogy a tanárság nincs megelégedve a tanácsnak a tankönyvek 
ügyében kifejtett munkásságával. Sorra vettük a tankönyvmonopolium 
mellett felhozott okadatokat s iparkodtunk megerőtleníteni őket.

Mit felel ezekre dr. Ferenczy úr? Semmi olyat, a minek megmondására 
positiójánál fogva illetékes lett volna. Mert ő a közoktatási tanács jegy
zője, egyszersmind ő indítványozta a tankönyvmonopoliumot. Megmond
hatta volna, hogy a hírlapi közlések ama tanácsülésről hitelt érdemlenek-e ? 
Kern mondja meg. Megmondhatta volna, mit indítványozott ő s mit hatá
rozott a tanács. Szóba se teszi. Kifejthette volna, hogy mely visszaélések 
bírták indítványa megtételére. Az csak nem lehet oly nagy titok, melyet 
a bünvizsgálat érdekében el kellene hallgatni. Mégis titkolja. Pedig mind
ezt tudja, de miért nem mondja meg ?

Meg akarta e czáfolni a tankönyvmonopolium ellen fölhozott érve
lésünket? Még csak nem is említi egy árva betűvel sem. Hát hiszen 
elviseljük, hogy ennyire lenéz bennünket, hogy okoskodásunkat még czá- 
folatra sem tartja érdemesnek; nem vagyunk kényesek. De legalább ezt 
mondaná meg!. Hadd tudjuk, s hadd tudja a világ. De nem létezőnek 
tekinteni érvelésünket, kissé furcsa világot vet dr. Ferenczy úrra. Beli 
nagy úrnak képzeli m agát! Még a legnagyobb urak is leereszkedőbbek 
nálánál.

Ha tehát sem a végett nem irt, hogy megmondja, a mit mint a 
közokt. tanács jegyzője okvetetlenül tud ; sem a végett, hogy arra oktasson, 
a mit mint a tankönyvmonopolium védője tudnia kellene: akkor mi végett 
irt ? Ez az, a mit nem értünk, s nem bírunk magunknak megmagyarázni. 
Megmondja ugyan, hogy „mint a tanáregyesület választmányi tagja“ Írja 
sorait s aláírásához is e czímet függeszti. De mi köze van a tankönyv- 
monopolium kérdésének, melyre czikkének czíme „egy-két észrevételt“ 
Ígér, a választmányi tagsághoz ? Szeretnők, ha valaki megmagyarázná, a 
magunk eszével nem érjük föl. A mi mondani valója van dr. Ferenczy 
úrnak mint választmányi tagnak, mondja el a választmányban; a mi 
mondani valója van mint paedagogusnak, egyedül annak van helye a Köz
lönyben.

Úgy látszik azonban, hogy dr. Ferenczy úr, ki sem mint választmányi 
tag, sem mint paedagogus nem szólhatott czikkében, mint a közokt. tanács 
jegyzője állott ki a síkra. Úgy látszik, hogy nem választmányi, nem paeda- 
gogiai, hanem hivatalnoki öntudatát bántotta, hogy a közokt. tanács jegyző
jének egyik indítványát nem helyeseltük. És összezavarván magát a köz-
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oktatási tanácscsal, a melynek pedig nem tagja, hanem jegyzője, 
annak háta mögé búvik s bevádol bennünket, hogy a tanácsot 
becsméreljük. Igen nagyon nem tetszik nekünk hogy e vádat annyi 
circumspectióval adja elő. Ha legalább igazán haragudnék ! Ha igazi indulat 
szólna belőle ! De nagy mesterséggel azt a látszatot akarja kelteni, hogy mi 
valami borzasztó módon vétettünk a tanács ellen, a nélkül hogy ezt egye
nesen megmondaná, mert ezt nem is mondhatja meg, mert nem igaz, nem 
cselekedtük soha, nem is volt soha okunk rá. Minthogy azonban rhetorikájá- 
nak paripáját üli, mégis csak elragadtatja magát s határozottan nem igaz dol
gokat mond. Mert nem igaz, hogy mi — a mjpt ő mondja — évek óta „tele 
torokkal“ hirdetjük etégületlenségünket a közokt. tanács működése iránt. 
Mikor és hol hirdettük ? Előbb is mondja : „nehány év óta rendszeresen kö
vetett modorában“ — miféle modor ez ? Mutassa ki dr. Ferenczy úr ! Később 
i s : „mint szól ő már évek óta“ (már mint a szerkesztő) t. i. a közokt. tanács
ról; még odább: „rendszeres támadást üz egy egyesületi hivatalos orgánum
ban egy orsz. testület ellen“. Bizonyításokat kérünk, igaziakat, idézeteket az 
1885/6. és 1886/7. évfolyamból, amióta a Közlönyt szerkesztjük. Ismételjük, 
pontos adatokat kérünk, nem holmi rhetorikát, üres szavakat, declamatiót. 
Hol, mikor, mivel bántottuk a közoktatási tanácsot ?

Nehogy félreértsenek t. olvasóink! Nem azért állunk dr. Ferenczy 
úr elé ezzel a követeléssel, mintha a közokt. tanácsot minden kritika 
körén kívül állónak tartanók. A mi olvasóinknak nem kell magyaráznunk, 
hogy' minden egyén vagy testület, mely nyilvánosan működik, a nyilvános 
bírálat körébe tartozik. Én istenem, milyen sorsra jutna a haladás ügye, 
ha a hivatalnoki észjárás nemcsak tankönyv monopóliumot akarna behozni, 
hanem egyesek s testületek számára a csalhatatlanság monopóliumát is 
lefoglalná! Soha nem vette nekünk rossz néyen senki, még a közokt. 
minister úr sem, ha nyíltan, egyenesen s oly modorban, a milyennel ren
delkezünk s melyet a világért se cserélnénk föl dr. Ferenczy úréval, 
meggyőződésünket nyilvánítottuk. Megtörténhetett, hogy a tanács nézetétől 
eltérő nézeteket is nyilvánítottunk, a mire magában a tanácsban is van 
példa, ha kisebbség áll többséggel szemben ; de a Ferenczy úr vádja, mely 
gyűlöletes színben akarja feltüntetni magunktartását a tanácscsal szemben, 
hamis vád. S ezt Ferenczy úr tudhatta, mert rendszerint a tanács hatá
rozatait pártoltuk, és még a megtámadott czikkben is mondottuk :

„Azt hiszsziik, hogy nem sértjük am a köteles tiszte le te t, melylyel a 
közokt. tanácsnak tartozunk, a hol ta n ítá su n k n a k  a n n y i üdvös re fo rm já t 
tervezték, ba nyíltan kimondjuk, hogy a tanárság semmikép sincs megelégedve 
azzal a munkásságával, melyet ép a tankönyvek ügyében fejtett ki.“

Meglehet, hogy tévedtünk, midőn a tanács tankönyvbiráló munkásságát 
elégedetlenségre okot szolgáltatónak mondottuk, de látja-e valaki dr. Fe
renczy úron kívül ebben a tisztességes kritika határainak megsértését 7

Dr. Ferenczy úr azt kérdi tőlünk, ki jogosított fel bennünket arra, 
hogy a tanáregyesület hivatalos közlönyében oly hangon szóljunk egy 
orsz. testület hivatalos működéséről, melynek 49 tagja közül 29 tagja



az orsz. középisk. tanáregyesületnek stb. holott a tanács soha sem mel
lőzte egyesületünk tagjait stb. De elszokhatott dr. ferenczy úr régebbi 
tanári öntudatától, de irtózhatik a szabad szótól s gondolattól, de nem 
ismeri egyesületünk szellemét, szervezetét, alapszabályait, hogy ezeket a 
sorokat le tudta Írni. A tanáregyesület tagjai nem azért tagjai a tanács
nak, hogy a Közlöny ne merjen a tanácsról nyilatkozni; a tanács nem 
azért nem mellőzi az egyesületet, hogy az egyesület folyóiratát elnémítsa, 
s a Közlöny nem abban az értelemben „hivatalos orgánuma“ az egyesületnek, 
hogy benne csak hivatalos dolgok legyenek. A Közlöny szerkesztője 
teljesen önállóan s függetlenül, saját felelősségére szerkeszti a lapot, 
a közgyűlés bizalmából — mely mellesleg mondva jóformán egyhangúan 
választotta meg — a közgyűlésnek s választmánynak tartozik felelni, 
nem pedig dr. Ferenczy József úrnak, ki a választmánynak csak egyetlen 
egyr tagja s ki úgy látszik nem ismeri sem választmányi tagsági, sem 
tanácsjegyzői competentiáját. Mert ha már szóba hoztuk: Ki bizta meg 
dr. Ferenczy urat, hogy a tanács nevében szóljon? Ha pedig mint maga 
elismeri, megbízás nélkül szól, miféle morális alapra támaszkodik ? Tagja-e 
a tanácsnak? Egyenlő rangúé azokkal a nagyérdemű tudósokkal, kik a 

. tanácsban helyet foglalnak ? A világért sem akarjuk dr. Ferenczy úr- 
hivatalos működését becsmérelni vagy gáncsolni — nem is vagyunk fel
jogosítva arról nyilatkozni, a mi* a hivatalnoknál főnökére tartozik — 
s hogy dr. Ferenczy ne gúnyra magyarázhassa szavainkat, nyíltan meg
mondjuk, hogy temperamentumát, jellemét, buzgalmát ismerve, a melylyel 
az irodalomban is működik, a hol működésének tanúi lehetünk, .nincs 
kétség benne, hogy kötelességtudó s buzgó tanácsjegyző is; de 
mindez nem változtat azon a sajnos körülményen, hogy teljesen félre
ismeri helyzetét, midőn azt mondja, hogy neki van annyi joga a tanács 
nevében szólni, mint nekünk a tanárság nevében „handabandázni*. Quod 
non ! Minket a tanáregyesület közgyűlése megválasztott, hogy a Közlönyt 
egészen saját belátásunk, tudásunk s lelkiismeretünk szerint szerkeszszük; 
őt meg a tanácshoz jegyzőnek kinevezték, hogy annak tolla legyen, ne 
pedig prókátora. Majd meg fog győződni róla, hogy a tanács távolról 
se moly érzékeny, mint a tanács jegyzője s nemcsak eltűri, hanem mindenkor 
szerette s most is szereti az őszinte meggyőződést, a szabad szót, mely 
minden kötelességtudó embernek egyszerű kötelessége.

Van azonban valami, a mi dr. Ferenczy úr czikkét mindazonáltal 
rejtélyessé teszi, úgy hogy nem is vállalkozunk" további magyarázatára és 
csak a tényt constatáljuk. Dr. Ferenczy úr ugyanis igen jól tudja, hogy 
a fennforgó esetben, a tankönyvbirálat kérdésében, nemcsak amúgy 
általánosan sejtettük, hogy a tanárság nevében szólhatunk, nemcsak mint 
önálló független szerkesztő fejezhettük ki meggyőződésünket, — melyről 
különben csak annyit mondtunk, hogy „alaposan hiszszük, hogy olvasóink 
többségének felfogása“ — hanem magában a czikkben, a lapszám megneve
zésével hivatkoztunk az idei közgyűlés határozatára"(ez évi szept. füzet 30. 1.), 
mely nézete gyanánt kimondotta, hogy „a közokt. .tanács jelen szervezetében 
nem felel meg teljesen czéljának ; . . . helytelen . . . hogy a tankönyvek
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olyan férfiaknak is adatnak ki bírálatra, a kik hasonló tankönyvet ma
guk is Írtak“ sth, stb. Dr. Ferenczy úr ezeket tudván, mégis kérdi 
megbízásunkat ? Hogy borzadhatott el tanácsjegyzői lelkesedése, midőn 
olvasta, hogy „egy egyesületi hivatalos orgánumban (t. i. a közgyűlésen) 
rendszeres támadás“ intéztetik „egy országos testület ellen, a mely 
egyesület élén álló elnök és alelnök annak a másik orsz. testület
nek legmunkásabb tagjai.“ Sőt nagyon kérnők, hogy erősítse meg előbb 
szívét, mielőtt a következőt olvassa, t. i. hogy az az egyesületi elnök, 
melyre oly szent áhítattal hivatkozik, mely ama másik orsz. testületnek 
egyik legmunkásabb tagja, a közgyűlésen elnöki megnyitó beszédében 
mindjárt első pont gyanánt az egyesület teendői közé sorozta : „Az orsz. 
közokt. tanácsnak s a jelenleg dívó tankönyvbirálati és illetőleg engedé
lyezési rendszernek újjá szervezése.“ S az a bizonyos alelnök is mellette 
ült s nem tiltakozott ez ellen. Nem tudjuk, jelen volt-e dr. Ferenczy űr 
a közgyűlésen, de a mai napig ő sem tiltakozott, a tanács sem tiltakozott, 
senki sem tiltakozott. Mit akar most ép mi tőlünk? Miért irta e czikkét?

Elismerjük, hogy dr. Ferenczy úrnak van joga a tankönyvmono- 
polium tanácstárgyalását nem a legkellemesebb emlékei közé számítani, de 
hát először történik-e meg rajta, hogy valamely indítványát elve
tették? Értesültünk ugyanis, hogy sejtésünk véletlenül nagyon szeren
csésen összevágott a valósággal. A tanácsban, a mint mondották 
nekünk, tényleg a következő történt. Dr. Ferenczy indítványt tett 
a tankönyvmonopolium tárgyában. Ebből az indítványból semmi egyebet 
sem fogadtak el, mint azt, miről azt mondtuk, hogy magunk is helyesel
nék (1. 129. 1. a négy utolsó sor s a 130. 1. az első hat sor), t. i hogy az 
állam csak olyan könyveket adjon ki, melyekre vonatkozólag magánver
seny a kiadók közt nincsen. Tehát csak azt fogadták el. a mit mi is 
észszerűnek tartottunk s a mit a tanács, ha nem csalódunk, már azelőtt 
is egy Ízben kívánatosnak mondott; dr. Ferenczy József úr indítványa' 
pedig, mely meg nenr nevezett rettenetes visszaéléseket akar megszün
tetni, megbukott. Miért nem ismeri ezt el dr. Ferenczy úr feleletében ? 
Miért oly kegyetlen, hogy még azt a kis örömet sem akarja nekünk meg
engedni, hogy a magunk korlátolt eszétől is kitaláltuk ez egyszer az igazat, 
melyet dr. Ferenczy úr ez egyszer elhibázott. Miért hivatkozik a törvé
nyek kiadásának monopóliumára, mintha az irodalmi monopóliumot helye
selné ? (A törvényt különben jegyzetekkel bárki kiadhatja). Miért mondja 
nagy jámbor általánossággal, hogy a tanács nem akar tankonyvmonopo- 
liumot, az ő indítványa sem czélzott ilyet, holott ő igen is akart mono
póliumot s most is úgy tesz, mintha akarná. Mert hogyan akarja különben 
meggátolni, hogy a könyvek „ne nyereséges üzleti czikkek legyenek“, ha nem 
akarja a monopóliumot? Magyarázza meg eszméjét, mely csak nem lehet 
titok ; legyen nagylelkű, hiszen ő nemfcsak tanácsjegyző, hanem vál. tag 
is, és tanártársai nagyon érdeklődnének ily eszme iránt. Dobog a szívünk, 
ha eszméje keresztülvitelének nagy hatását olvassuk: „elégültséggel 
párosult öröm“, „dicséret“, „elismerés“ és üzletemberek „duzzogása“. De 
hol van az az üdvözítő eszme? Mennyivel több hasznot hajtott volna a
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K özlönynek, s kevesebb fáradságot, több gyönyörűséget okozott volna 
nekünk , ha  e czikke helyett az t az eszm ét ir ta  volna m e g ! A nnak le tt 
volna értelm e, esetleg h a s z n a ; ezt a cz ikké t, annak  daczára, hogy annyit 
ba jló d tu n k  vele, m ost sem értjük .

Az erdélyi rém. kath. státusgyűlésből. Az erdélyi róm. kath. 
püspöki megye hívei szept. 24. és 25-kén Kolozsvárt státus gyűlést tar
tottak, melynek tanügyi mozgalmait a következőkben ismertetjük. Lönhárt 
Ferencé püspök megnyitó beszédében igen meghatott és megható szavakban 
emlékezett meg Trefort Ágoston vall. és közokt. minister elhalálozásáról, 
meleg elismeréssel áldozva az elhunytnak. A gyűlés tárgyaira térvén 
kiemelte a székelyudvarhelyi és brassói gymnasiumoknak elodázhatatlanul 
szükségessé vált építkezését és az erdélyi püspöki megyében a lelkipász
torok congruája felemelésének szükségességét.

A státusgyűlésen tárgyalás alá került középiskolai ügyek az igazgató- 
tanács kinyomatott jelentésének 15— 27. fejezeteiben foglaltatnak. Ezek 
szerint и) a status tanulmányi és nevelési vagyona az 1886-ik év végén 
a következő volt:
Elemi isk. alap.................... 143,587 frt, gyarapodott 7,593 írttal.

„ tanitói nyugdíj-alap. .. 141,205 „ „ 5,170 „
Gymn. tanári ,, 74,810 „ ,, 6,506
Teréz-árvaházi a la p ............... 378,443 ,. „ 2,363
Tanulmányi ,, ............... 1.385,313 „ „ 19,207 „
Ösztöndíj-alap.......................... 901,104 ., „ .26,921
Katii, reálisk. gr. Nemes-alap 22,576 ,, „ ■ 733 ..

b) Az 5 n y o l c é 1 hat- és 3 négyosetályu gymnasiumban tanított 
összesen 43 okleveles és 25 nem okleveles rendes, 4 okleveles és 22 
nem okleveles helyettes és 1 gyakorló tanár; ezeken kívül pedig mindenütt 
a torna és ének-zene tanítására megfelelő erő volt alkalmazva. A képe
sítés-ügyében leggyengébb az eredmény a kantai minoriták algymnasiumá- 
ban. hol a szerzetfő képesített tanárt csak egyet adhatott, c) Az év 
elején beiratkozott 1482 tanuló (a múlt évhez képest 37-el több), végzett 
137 9 (a múlthoz képest 16-al több), kik közül minden tantárgyból jeles 
volt 84, jó 271, elégséges 701, egy tantárgyból elégtelen 132, kettőből 
61, többől 130. A múlthoz képest a meg nem bukottak tanulmányi ered
ményében esés, a megbukottakéban ellenben emelkedés mutatkozik. Érett
ségi vizsgálatra jelentkezett 75 tanuló, kik közül az írásbelinél elbukott 
9, a szóbelinél ismét 9, tehát keresztül ment 57 tanuló, még pedig 5 
jelesen és 52 egyszerűen. A főgymnasiumok közül mind létszámra, mind 
a maturáltak számára nézve legnépesebb a kolozsvári, utána a gyula- 
fehérvári. legnéptelenebb a brassói, minek oka különben az, hogy nincs 
mellette internatus, d) A vall. és közokt. minister felhívása folytán már 
az 1888/9-ik tanévre egyesíttetett a gyulafehérvári 6 osztályú gymnasium 
és a püspöki lyceum YII—VIII. osztálya, e) Nagy baja volt eddig a 
kolozsvári gymnasiumnak, hogy épületének földszinti helyiségeiben az 
egyetem anatómiai intézete volt elhelyezve; ez év folytán a vall. és köz-
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okt. minister az anatómiai intézetet onnan eltávolította; a megürült ter
mekben a lyceumi könyvtárt helyezték el. f) Az elmúlt években meg
állapított tanári szolgálati és fegyelmi szabályzatot a státus felterjesztvén, 
a vall. és közokt. minister azt oly módosítással erősítette meg, bogy a 
tanári és igazgatói eskümintába fölvétessenek e szavak is: „a működési 
körömre vonatkozó országos törvényeket s az államkormány és közegei
nek rendeletéit és rendelkezéseit megtartom“, aminek első részét a státus 
hajlandó teljesíteni, azonban második részét semmi szin alatt sem, mert 
véleménye szerint az a státus autonom jogainak nyilt feladása lenne. 
g) Megállapította a státus a tandíjfizetés szabályzatát, mely szerint a tan
díjelengedésnek csak rendkívüli körülmények között és csak egy évre van 
helye s akkor is csak a politikai és lelkészi hivatal által igazolt szegény
ségi bizonyítvány, jó tanulás és a tanártestület ajánlata alapján. A tan
díjat pedig a kolozsvári, brassói és gyulaféhérvári főgymnasiumokban 
emelni határozta, li) A vall. és közokt. minister felszólította a státust, 
hogy a székelyudvarhelyi róni. kath. gymnasium épületét a tanítás czél- 
jainak megfelelően alakítsa át és rendezze. Ugyanezt rendelte el a mi
nister már előbb a brassói gymnasium épületére nézve és igy a státusnak 
most egyszerre két épületet kellene átalakítania, a mit az alapok nem 
bírnak meg. Azért az igazgató tanács azt a kérést terjesztette föl a 
ministerhez, hogy a brassói gymnasiumnak Ígért állam segélybe nézve nyi
latkozni kegyeskedjék. Minthogy azonban a kormány az államsegélyre 
nézve határozott választ nem adhatott, a státus azt határozta, hogy 
elsőbbséget Székely-Udvarhelynek ad. i) A csik-somlyói gymnasium, 
tanítóképző és internatus épületeinek átalakítása mintegy 19,397 frt 
kiadással már megtörtént s az internatus szabályzata megállapíttatott, a 
felszerelésére és fentartására szükséges összegek pedig kiutaltattak, melyek
hez Csikmegye 800 írttal járult, s az igazgatóság utasíttatott, hogy az 
internatus mostani szervezetének czólszerüségéről egy évi tapasztalat után 
jelentést tegyen, j)  A kantai gynmasiumot nem lehet 6  osztályúvá tenni 
jelenleg azért, mert ez intézet alapjai évenkint csak 1673 frtot jövedel
meznek, holott a státus évenkint 2916 frtot fordít reá s..a tanulmányi 
alap előtt ott állanák most a brassói, székelyudvarhelyi, gyulafehérvári 
tanintézetek épületei, melyeket rendeznie kell. Jc) A szamosújvári városi 
és az erzsébetvárosi külön alapon fentartott algymnasiumok tanárai a 
kellő illetékek befizetése és a kellő nyilatkozat kiállítása után a státus 
által alapított nyugdíj-intézetbe beléptek.

A naszódi román fogymnasium új épületének fölavatása okt.
4-én ment végbe. Az ünneplés a főtéri díszes g. kath. templomban nagy 
misével kezdődött, melyet dr. Szabó János sz.-újvári görög szertartásu 
kath. püspök szolgáltatott fényes segédlettel. A templomból a menet az 
uj épület elé vonult; itt elvégezvén a püspök az egyházi fölavatást, az 
épület kulcsát mély meghajlással átadta b. Bánffy Dezső főispán kir. 
biztosnak. És most először hangzott föl a magyar szó. A kir. biztos .„a 
felséges magyar király nevében az épületet a gymnasium helyiségéül
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rendelvén“, átadta a kulcsot dr. Klamarik János vall. és közokt. min. 
osztálytanácsosnak, a ki meleg szavakban lelkűkre kötötte a tanítóknak 
és tanulóknak, hogy az új falak közt szívják be a magyar szót és magyar 
szellemet. Az alapok kezelő bizottságának és a gymnasium igazgatójának 
beszéde után következett az ifjúság lobogójának fölszentelése, közben 
sok harsány „szetreaszka“ a magyar királyra, hazára, kormányra, főispánra, 
és az énekkar több éneke. Az új épület tágas tornahelyiségében közös 
ebéd volt, este pedig tánczvigalom, mely nagyon látogatott volt és jó 
kedvben a reggeli órákig húzódott. Adja Isten, hogy a szép ünnep a 
gymnasium történetében forduló legyen, kezdete egy új iránynak, mely a 
román ifjúságban az igaz hazaszeretetei és a hazához való hú ragaszko
dást ápolja !

A dévai főreáliskola fölavatása. A dévai állami főreáliskola új 
épületét október 7-én avatták fel nagy ünnepségekkel. Az új épület 
dísztermében együtt volt Hunyadmegye és Déva előkelősége. A dévai 
dalkör elénekelvén a Szózatot, Pogány György főispán a király és 
kormány éltetésével megnyitotta az ünnepet. A beszédet lelkes éljen
zéssel fogadták, s a dalkör elénekelte a Hymnust. Aztán Jakab Ödön 
szavalta el ez alkalomra írt prológusát. A zajos éljenzés után a dal
kör elénekelte a „Nemzeti zászló“-t. Az ének után Kuun Géza gróf 
mondott alkalmi beszédet a megyei történelmi és régészeti társaság nevé
ben, utána Téglás Gábor igazgató beszélt a reáliskola történetéről és 
hivatásáról. A közönség a Rákóczy-induló mellett oszlott szét, hogy 
nemsokára a városi vigadó termében közös ebédre gyűljön össze. Száz
tíznél többen vettek részt, nők és férfiak egyaránt, az ebéden. Az ünnep
ségeket este tánczmulatság fejezte be. A fölavatásnak társadalmi tekin
tetben is rendkívül nagy fontossága van. Közéletünkben másutt is, de 
főként Erdélyben, mind a mai napig érezhető volt a társadalmi rangfoko
zat magasabb osztályainak tartózkodó magaviseleté a közművelődés szol
gálatában álló tanárokkal, tanítókkal szemben. E tartózkodó magaviselet 
Erdély némely köreiben épen a lenézéssel volt határos. Ebből aztán a 
demokratikus culturára háramolható káron kívül az a veszély is szárma
zott épen Erdélyben, hogy a magyar iskolákat nem jó szemmel néző 
nemzetiségi pártok egyenesen fegyvert kovácsoltak s így a felsőbbséget 
affectáló gentry magatartása nemzetiségünk erősbödését akadályozta meg. 
E visszavonást szüntette meg egy pillanatra s talán remélnünk lehet 
örökre a dévai szép ünnep. Ezen ugyanis a szorosabb értelemben vett 
tanítói testületeken kívül a környékbeli birtokos osztály is majd teljes 
számban megjelent. Ez ünnepen hullottak le először tényleg ama korlá
tok, melyek e vidéken a közművelődés emberei s a társadalmilag kivált
ságolt állású osztályok közt fennállottak. A vidékbeli birtokosok megismer
kedtek a dévai iskola tanári karával, érdeklődtek az intézet közművelő
dési és hazafias missiója iránt s remélhető, hogy érdeklődésüket most már 
állandóan meg is őrzik.
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A szekely-iidvarhelyi ref. collegium ünnepe. Okt. 14-én avatták 
föl a sz.-udvarhelyi ref. collegiumnak nagy áldozatokkal teljesen átalakí
tott s részben újon készült iskolaépületét. Az ünnep a ref. templomban és 
a collegiumban folyt le. Szász Domokos érd. ref. püspök nagyhatású 
imádsága után Szász Gerö egyházkerületi közjegyző mondott emelkedett 
alkalmi beszédet, mely után az ifjúsági énekkar Solymossi Endre tanár 
vezetése alatt igen szépen énekelt. Azután átvonult a közönség az új 
iskolaépület nagy dísztermébe, hogy a programm hátralevő részét is meg
hallgassa. Itt először Nagy Lajos collegiumi főgondnok mondott az elöl
járóság nevében talpraesett beszédet. Ezután Gönczi Lajos igazgató olvasta 
fel az ünnep legfontosabb tárgyáról, az iskola építéséről szóló rövid érte
kezését. A tanintézetet 1670-ben Bethlen János, I. Apaffy Mihály can- 
cellariusa, alapította 1000 db aranynyal. 1772-ben Kis Gergely tanár 
közadakozásból építette föl azt az épületet, a mely most átalakítva és 
kibővítve, rendeltetésének nyilvánosan átadatott. Az átalakítás és kibőví
tés mintegy 45 ezer írtra menő költségeit a collegiumi elöljáróság a 
pénzalapok évi fölöslegeiből fedezte. E fölolvasás után a püspök szép 
áldást mondott és ezzel az ünnepet befejezte. Délután 2 órakof a nagy 
vendéglőben közebéd volt 120 terítékkel; este a városház nagy termében 
az ifjúság szavaló estélyt rendezett, melyet igen látogatott tánczmulatság 
fejezett be.

A budapesti ref. főgymnasium új épülete a Lónyay-utczában már 
tényleg át van adva rendeltetésének, habár ünnepies fölavatása még nem 
volt. A tanítást szept. 10-én kezdték meg benne; még akkor a belső 
berendezés nem volt teljesen befejezve, de már oly állapotban volt, hogy 
a tanítást nem akadályozta. Az új épületben van 14 tanterem, külön 
physikai és természetrajzi előadó terem szertári helyiségekkel, tágas 
könyvtár olvasó szobával, díszes aula, külön tanári társalgó, rajzterem és 
igen szép tornaterem. Az első emeleti folyosón elektromos csenget.yűvel 
ellátott óra van, mely a csengetést végzi. Áz igen kényelmesen és min
den tekintetben czélszerűen berendezett iskolaépületnek csak az udvara 
nem elég nagy; de a telek olyan volt, hogy ezen csak még szükségesebb 
dolgok föláldozásával lehetett volna segíteni.

A nagybányai állami főgymnasium épülete a rövid, alig három 
hónapi idő alatt, melyet a múlt iskolai év végéből és a jelennek elejéből 
kevéssel megtoldott nagy vacatió engedett, közel másfélszázados ódon 
alakjából egészen kivetkőzött és a mai kor követelményeinek megfelelően 
alakult át. Épen 140 esztendő letűnését hirdeti a főkapu ívén tisztán 
olvasható 1748 évszám, mint a mely esztendőben a jezsuita szerzetesek 
residentiája és szerény iskolája részint I. Lipótnak 1692-ben kiadott 
szabadságlevele fényes donatióiból, részint Mattyasovszky László nyitrai 
püspök és magy. kir. udv. cancellárnak 1704-ben a jezsuiták részére 
Szegeden tett 50,000 frtos alapítványából épült volt föl. A 85 mtr 
hosszú és 16 mtr széles épület az általános közlekedés zajától el van 
zárva az által, hogy homlokzatával nem az utczára, hanem tágas udvarra
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és a város kis üdülőhelye, a kellemes czinterem felé van fordítva. Főbe
járatul egy modern nyílt portale szolgál; földszint és az emeleten az 
épület egész hosszában keresztboltíves világos zárt folyosó, mely esős vagy 
téli zimankós időben megengedi, hogy az ifjúság az óraközökben szabadon 
mozoghasson. A régi cellaszerü kis osztálytermek helyett most aránylag 
tágasabb, világosabb tantermek fogadják be a tanulókat, habár az épület 
helyzete és legyőzhetetlen technikai nehézségek miatt még most is maradt 
három egy ablakos terem. A legnagyobb termek, mint az I. osztály, a 
kísérleti tanterem és a rajzterem a befogadható legnagyobb létszámnak 
megfelelően (60— 64 tanuló részére) vannak készítve. A csinosan kidiszí- 
tett rajzterem pótolja az intézet dísztermét, melyben meg lehet ülni időn
ként a szokásos iskolai ünnepeket; a kísérleti tanteremben pedig mutat 
ványokkal egybekötött előadásokat, fölolvasásokat lehet tartani nagyobb 
közönség előtt is.' Elég kényelmes a téli tornaterem, megbecsülhetetlen a 
nyári tornahelyiség és kellemes a tágas udvar, mely igen alkalmas üdülő 
és szórakozó hely. Elismerés illeti Nagybánya városát, hogy hallgatva a 
kor és cultura intő szózatára, saját és vidéke gyermekeinek nevelésére 
oly gymnasiumot emelt, mely kényelem és czélszerüség tekintetében felső 
Magyarországon ritkítja párját.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
3. A választm án ynak  október 9-én ta rto tt ü lése.

Elnök: Berecz A., jegyző: Brózik K.
Jelen voltak : Köpesdy S Mayer J., Volf Gy., Szerelemhegyi T., 

Berniül!er F ., ár. Csengeri •/.. Beme L., dr. Ferenczy J., Müller ./., 
dr. Pozder K., Sebestyén Gy., dr. Szemák I., P. Theivrewk E., Tiber A., 
Tornor F., Vámossy M. és dr. Jancsó B.

Az elnök bejelentette, hogy október 6-án az egyesületnek 18— 20 
tagból álló küldöttsége Csáky Albin gróf, vallás- és közoktatásügyi minister 
urnái tisztelgett. (L. 181. 1.)

A pénztáros jelentése szerint a pénztárban 234 frt van.
Müller J. jelentést tett a Közlöny 21 évfolyamához készített tárgy

mutató beosztásáról. A beosztást igen czélszerünek tartja, a Közlöny 
általa használhatóvá válik; ajánlja egy külön névmutató készíttetését is. 
Mivel az ezen czélra kiküldött bizottság hasonlóképen nyilatkozott, a 
választmány a tárgymutató kiadatását elrendelte. Egyszersmind megbízta 
Szerelemhegyi titkárt, hogy több sajtó-tulajdonosnál kérdezősködjék a ki- 
nyomatás költségeiről és annál nyomassa, a ki a legolcsóbb ajánlatot teszi.

A középiskolai statisztikai gyüjtőivek kérdésében javaslat-tétellel 
megbizattak Köpesdy S., Mayer dr. Alexander B., dr. Ferenczy J ., 
dr. Веке M. és a főtitkár.
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A műszótár szerkesztőjének jelentése után Sebestyén Gyula a 
szótár-készítő bizottság összeállítását kifogásolja. Szerinte a bizottság 
igen nagyszámú tagból áll, a mi a munkát hátráltatja. Ez ügyben a szer
kesztőt a választmány javaslattételre szólítja fel.

A főtitkár a jövő ülésre az ifjúsági iratok tárának vagyoni kimu
tatását fogja benyújtani.

Dr. Ferencet/ J. indítványára a választmány elhatározza, hogy az 
elhúnyt dr. Trefort Ágoston emlékére ünnepet fog rendezni. Az emlék 
beszéd elkészítésével dr. Ferenczy J ., az óda elkészítésével pedig dr. Csen
geni J. bizatik meg. Az ünnep helyét és idejét az elnök fogja megállapítani.

Uj tagokul az egyesületbe léptek : Both István kis-újszállási gymni 
tanár, aj. Brózik K .; Zolnay Károly gymnasiumi igazgató, Dósa. Elek, 
Pólya Ferencz és Szalay István gymn. tanárok Szentesen, aj. Balázsovits 
Norbert és dr. Kardos Albert.

II. A budapesti szakosztályok.
A II szak osztá ly  október 16-án tarto tt ülése.

Jelen vannak: Müller József elhök, Bartoniek Géza, dr. Веке 
Manó, Berecz Antal, Biczó Géza, Bogyó Samu, Bokor József, Beme 
László, Éberling József, dr. Fialowszki Lajos, Beif Jakab, Szavkay Ede, 
dr. Wagner Alajos és Elekért Antal jegyző. Dr. Eötvös Loránd báró, 
dr. Fröhlich Izor egyetemi és dr. Ilosvay Lajos műegyetemi tanárok 
levélben fejezik ki sajnálatukat, hogy az ülésben részt nem vehetnek.

Az elnök üdvözli a megjelenteket s felszólítja a jegyzőt, adja elő 
az ülés tárgyát. A jegyző utalva arra, hogy a szakosztálynak múltban 
való működését a kartársak részéről nem kisérte a megérdemelt általá
nosabb érdeklődés, azt hiszi, hogy ezt a jogosan megvárható érdeklődést 
tán sikerül majd fölébreszteni, ha egységes programmot készítve, abba 
csak olyan kérdések tárgyalása vétetnék föl, a melyek a jelenlevőktől 
általános érdeküeknek elismertetnek. Evvel kapcsolatban igen óhajtandó, 
hogy a szakosztályok működésének nyoma maradjon, és szükséges, hogy 
az a lehető legszélesebb körben is megismertessék. Ez utóbbi pont fölött 
megindult vitában Bogyó azt kívánja, hogy azok az előadások, a melyek 
nagyobb kört érdekelnek és a szakosztály részéről is közös határozattal 
erre érdemeseknek találtatnak, valami évkönyvféle külön kiadványban meg
jelenjenek, hogy adataikat és eredményeiket a vidéki és a gyűlésen meg 
nem jelent kartársak is fölhasználhassák. A szakosztály végre is abban 
állapodik meg, hogy ez óhaj megvalósítása kívánatos ugyan, de addig is, 
míg a Tanáregyesület maga ehhez módot nem nyújt, megbíznak a Köz
löny szerkesztőjében, a ki eddig is, a mennyire csak lehetséges volt. 
iparkodott helyet szorítani a valósággal közérdekű dolgozatoknak.

A programmra nézve a tanácskozás igen szép eredménynyel vég
ződött. Dr. Wagner indítványára, a mely az alsóbb osztályokban a 
számtan anyagának különféle tárgyi körökben való feldolgozását czélozza, 
egyrészt dr. Веке vállalkozik ennek kidolgozására, míg másrészt Beif
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„A nemzetgazdaságtan a számtanban“ czím alatt fogja e kérdést megvilágo
sítani. Ezeken kívül Bogyó „A rövidített műveletek tanítása“ és „Politikai 
számtan a középiskolában“ czím alatt fog felolvasni: dr. Wagner egy 
physikai, Fialowski két életbe vágó természetrajzi kérdésről fog érte
kezni, Bokor a mostani tantervben a reáliákra vonatkozólag logikai 
ugrást látván, e tantervről fog szólani főleg paedagogiai szempontból, 
Éberling pedig az antik számolás történetével fog foglalkozni. A szak
osztály egyúttal elhatározta, hogy minden hó harmadik keddjén felolvasó 
ütést tart, de esetleg a negyedik keddet is fölhasználja. A legközelebbi 
felolvasások a következők: október 23-án Bogyó Samu: „A rövidített 
műveletek tanítása“ : november 20-án dr. Fialoswhi Lajos: „Az ismeretek
ről. melyek a chemia és mineralogia tanítására a háztartásban és köz
életben kínálkoznak“.

„ III. A k ö r ö k .
A lefolyt egyesületi évben 20 körünk volt: Beszterczebánya, Brassó,

Csurgó. Eperjes, Fiume, Kaposvár, Kecskemét, M.-Sziget, Nagybánya,
Nagy-Kalló, Pozsony, Selmeczbánya, Sümegh. Szabadka, Szepes (Lőcse,
Igló), Trsztena, Újvidék, Ungvár (Munkácscsal), Zombor, Zsolna. Ezek
közül működésükről tudósítást nem küldtek: Eperjes, Nagybánya, Nagy-. •
Kálló, Pozsony, Szabadka, Újvidék és Zombor; új volt Zsolna. Hogy az 
alapszabályod 41. és 43. pontja értelmében megtartották az egyesületi 
közgyűlés előtt évi gyűlésüket és megválasztották a jelen egyesületi évre 
tisztviselőiket, csak a következők értesítettek: B e s z t e r c z e b á n y a  
(elnök ismét Spitkó Lajos, jegyző ismét. Faith Mátyás)', B r a s s ó  (e. ismét 
Rombauer Emil, j. Binder Jenő), C s u r g ó  (e. ismét dr. Vida Károly. 
j . ismét Kulcsár Endre), F i u m e  (e. ismét dr. Erődi Béla, j. ismét 
dr. Gribovszky Jenő), K e c s k e m é t  (e. Arányi Béla, j. Habina János), 
S z e p e s  (e. Both Márton, j. Fischer Miklós), T r s z t e n a  (e. ismét 
Dortsák Gyula, alelnök Perényi Ferencz, j. dr. Kovalik János), U n g 
vá r  (e. ismét Zoltsák János, j. ismét dr. Laudon István), Z s o l n a  
{e. ismét Malatinszky János, j. ismét Balugyánszky Béla). Változás esett 
azóta Trsztenán, a hol dr. Kovalik János távozásával Kotimovics Győző 
választatott jegyzőnek; változás lesz továbbá Kecskeméten, a honnan 
Arányi Béla megválasztott elnök távozott, és alkalmasint változás lesz 
Ungváron is, a hol Zoltsák János az elnökséget csak ideiglen fogadta 
el. Évi gyűlésüket megtartották és tisztviselőiket a jelen iskola évre meg
választották magán értesülésünk szerint még: M á r m a r o s - S z i g e t  
(e. ismét Marikovszky Menyhért, j. Kovács Antal távozása után. Vékony 
Antal), S e l m e c z b á n y a  (e. ismét Milliner Pál, j. ismét Király Ernő),

14Tanáregyesület! Közlöny. XXII.
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S ü m e g h  (e. ismét Adám Iván, j. ismét Horvát Beeső), S z a b a d k a  
(e. ismét Tones Gusztáv, j. Kosztolányi Árpád). A következőknek csak 
tavalyi statusát tudjuk: K a p o s v á r  (e. Lenner Emil, j. Schamhach 
Gyula), N a g у - К á 11 ó (e. jSchurina István, j . Andrássy Jenő), Pozsony 
(e. Wiedermann Károly, alelnök Ptrchala Imre, j. MarTcusovszJcy Sámuel, 
másodjegyző SchönvitzJcy Bertalan). Ú j v i d é k  (e. Bruck Ferencz, j. 
Patek Béla). Hátra van még: Eperjes, Nagybánya és Zombor. Nagy
bánya úgy halljuk az idén új életre fog ébredni; ugyanazt reméljük 
Eperjesről; Zombor úgy látszik végkép megszűnt. Eddig működése meg
kezdéséről csak három kör küldött tudósítást. Kérjük a t. jegyzőket, 
hogy a köröknek minden mozgalmáról mentül gyorsabban értesíteni 
szíveskedjenek. A késedelmes tudósítások sokszor elvesztik értéküket, 
legalább is érdekességüket. Pezsgő életet kívánunk a köröknek és ennek 
hű képét kérjük a tudósításokban.

A trsztenai kör szeptember 29-én tartotta I. ülését. 1. Az elnök 
üdvözölte a tagokat az új munkaév beállta alkalmával. — 2. Dr. Kováid; 
János a körnek eddigi jegyzője Miskolczra áthelyeztetvén, helyébe egy
hangúlag Kotunovics Győző tanár választatott. — 3. Az elnök vissza
tekint a körnek múlt évi tevékenységére, és a központi tanáregyesület 
főtitkárának helyeslő évi jelentéséből kiindulva a tagokat további kitar
tásra buzdítja; ajánlja, hogy a kör tárgysorozatában mint eddig általánosabb 
paedagogiai kérdések megvitatása is helyet foglaljon. Továbbá kijelenti 
a kör, hogy a közönség érdeklődésének felköltésére legalább 2 nyilvános 
felolvasást, sőt farsangban a tápintézet javára estélyt is fog rendezni. — 
3. A jövő ülésben értekezni fognak Dortsák Gyula és Percnyi Ferencz 
taS°k- Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

A zsolnai kör ez évi első ülését okt. 10-én tartotta meg. Az ülést 
megnyitva az elnök meleg szavakban üdvözli a teljes számban megjelent 
tagokat és kéri őket, hogy a kör működésében oly buzgósággal és oda
adással támogassák, a mint azt eddig is tették. Ezután bemutatja az 
egyesület által a köröknek megbeszélés végett kiadott következő tételeket: 
1. „Az önképző körök“, 2. „Az előkészítő osztály“ és 3. „Az évi záró 
vizsgálatnak jelenleg fennálló rendszere nem kielégítő. Metyek azon-módok, 
a melyekkel az évi záró vizsgálatoknak rendszere a középiskolai törvény 
keretén belül megjavítható volna?“

Minthogy a kör az 1. számú tételt 1887. évi nov. 19-én, a 2. 
számút pedig 1887. okt. 14-én megtartott üléseiben tárgyalta, ezeket 
újra megvitatni nem fogja, a mennyiben akkor kimondott nézeteihez és 
határozataihoz most is ragaszkodik : a 3. számú tétel kidolgozására pedig 
Alayer Györc/y dr. körtag vállalkozott, a ki e kérdést a legközelebb 
(november hóban) tartandó ülésen fogja tárgyalni. Miután egyes paedago
giai és didaktikai kérdések megvitatására a tagok közül néhányan vállal-
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koztak, a kör elhatározta, hogy a téli időszak alatt egy-két physikai és 
chemiai mutatványokkal egybekötött felolvasást fog az új gymn. épület 
dísztermében a nagy közönség számára rendezni.

A kör ez éw programmjának ilyetén megállapítása után Csóka Károly 
körtag „A középiskolák nevelő és fegyelmező hatása az ifjúság erkölcseire“ 
czímű nagyobb terjedelmű dolgozatának bevezető részét olvasta föl. Mint
hogy e dolgozatot az értekező egész terjedelmében a Közlönyben szán
dékozik közölni, röviden csak a következőket emeljük ki belőle:

A Mária Terézia által 1777-ben kiadott ,.Katio Educationis“ a leghatá
rozottabban kívánta a tanároktól, hogy vallás-erkölcsi irányban neveljék az 
ifjúságot, s az iskola czéljául azt tűzte ki, hogy „első  sorbem  n eve ljen  és a zu tán , 
ta n í t s o n “. Ama korban az ifjúság erkölcsei még igen durvák. Erősen fennáll 
a nemes-polgári osztályú és parasztíié közötti különbség. A  testi büntetés 
nyomatékos fegyelmező eszköz az iskola kezében s lépten-nyomon is használja 
. sorte tamen inaequali“, mert a tanügyi kormány is mindenütt kedvezményben 
részesíti intézkedéseiben a nemesi osztály gyermekeit az ignobilisckkel szem
ben. II. József szabadabb szellemet hoz be az iskolába s nagyot tágít a 
Mária Terézia-féle középiskola vallás-erkölcsi irányzatán ; halála után azonban 
minden ismét a régi kerékvágásba tér vissza. Minden kornak megvannak 
sajátlagos hibái, bűnei, melyek ha egyszer a társadalomban domináló állást 
foglaltak el, csak lassan irthatok ki ; épúgy behatolnak az iskolába is 
durva vétségek, melyeket az iskola a legszigorúbb fegyelmező eszközökkel 
is csak évtizedek alatt tud kipusztítani, ilyen durva és a tanulók között nagy
ban elharapódzott hibák és kihágások az előadó szerint a múlt, század végén 
és a jelen század elején a következők voltak : hamis bizonyítványok készítése 
(mire a tanulókat leginkább az vitte rá, hogy az intézeteknek nem voltak 
külön hivatalos pecsétjeik és ez eredményezte II. József ama rendeletét, hogy 
az intézetek hivatalos pecséteket használjanak), lopás, nagyobb szabású és rend
szeresen űzött verekedések inasokkal és mesterlegényekkel, korteskedések, 
korcsmái dorbézolások stb. stb. Ezek okait az előadó az olcsó iskolázásban, 
a tanulók magukra hagyatottságában, patrizálásban, a rendhez és fegyelemhez 
való lanyhább szoktatásban, az iskolák izoláltságában és egyáltalában a kor 
kevésbbé simább erkölcseiben keresi. Ha összevetjük a mi mostani középiskolai 
tanuló ifjúságunk botlásait a régibb kor középiskolai ifjúságának bűneivel, 
azt, találjuk, hogy mind a mellett, hogy a régibb iskoláknak sokkal hatha
tósabb fegyelmező eszközök álltak rendelkezésükre, a mi ifjúságunk erkölcsei 
nevezetesen szelídültek. A régi iskolák ezégéres bűneit ifjúságunk nem ismeri, 
de még ilyenekre nem is gondol, annál kevésbbé tesz kísérletet hasonló bűnök 
és kihágások elkövetésére. Hogy a tanuló ifjúság erkölcsei korunaban ennyire 
megszelídültek, azt az előadó leginkább a mostani iskolai szoktatásnak, neve
lésnek és jó példaadásnak, továbbá a szülők támogatásának, a létért, való 
nagyobb küzdelemnek, a drágább és nehezebb iskoláztatásnak és a műveltebb 
társadalmi hatásnak tulajdonítja. — Adatait statisztikus táblázatokkal fogja 
igazolni.

Balugyánszlcy Béla, a kör jegyzője.

A m.-szigeti kor október 15-én tartotta első gyűlését az 1888/9. 
iskolai évben, melyen a tagok csaknem teljes számmal jelentek meg. 
Marikovseky Menyhért, elnök melegen üdvözölvén az egybegyűlteket, ki
tartó munkásságra buzdította őket a hazai tanügy szolgálatában s a leg
teljesebb sikert kiválttá az új évi működéshez. Jelentette továbbá, hogy 
a múlt iskolai év végén tartott alakuló gyűlésen Kováts Antal kegyes
rendi tanár választatott volt a kör jegyzőjévé, a ki azonban időközben
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városunkból Kecskemétre helyeztetvén át, most e miatt a kör jegyző 
nélkül maradt. Felhívja ennélfogva a gyűlést, hogy első sorban jegyző 
választásról gondoskodjék. Erre a gyűlés közfelkiáltással Vékony Antal 
ev. ref. gymnasiumi tanárt választotta meg jegyzőjéül. Megemlékezett az 
elnök ezután boldogult Trefort Ágoston közoktatásügyi minister haláláról, 
hosszasabban fejtegetvén azt a nagy veszteséget, mely e halál által hazánk 
szép fejlődésnek indult tanügyét érte, s kérte a gyűlést, hogy Trefort 
Ágoston emlékezetét jegyzőkönyvileg örökítse meg, mit a gyűlés egy-' 
hangulag elfogadott. Ugyancsak az elnök felemlítette, hogy a király ő fel
sége által újonnan kinevezett vallás- és közoktatásügyi ministernek, gróf 
Csáky Albin ő nagyméltóságának, a kör résziről üdvözlő irat küldessék, 
melynek megkészítésével és mennél előbbi elküldésével az elnök és jegyző 
azonnál megbízattak. Olvastatott Brózik Károly egyesületi főtitkárnak kör
levele, melyben tudatja, hogy a köröknek megbeszélés végett az önképzir 
körök ügye, az előkészítő osztály kérdése s a most szokásban levő évzáró 
vizsgálatoknak ki nem elégítő volta adatott ki a legutolsó közgyűlés által. 
Minthogy a m.-szigeti kör már a múlt év folyamán a két első ügyet 
illetőleg tüzetesen nyilatkozott, ebben az évben csak az utolsó kérdésről 
kíván nyilatkozni ; hogy pedig ezt annál alaposabban megtehesse, a kör 
egyes tagjai megbizattak, hogy mind az állami, mind a felekezeti és ható
ságok által feutartott középiskoláknak jelenleg fennálló vizsgálati rend
szerére nézve tegyenek ösmerőseik körében mentői előbb kérdéseket, és 
csak miután ez megtörtént, s a jelenleg létező állapot hiányai minden 
irányban constatáltattak, fog a kör a kitűzött kérdésre nézve nyilatkozni, 
illetőleg érdemleges tervezetet készíteni. A szepesi körnek a Tanári 
segély-szövetkezet felállítása iránt kibocsátott tervezete részletesebb tanul
mányozás végett Kardos Károh/nuk adatott ki. a ki arról a novemberi 
köri gyűlés alkalmával fog referálni. Áz elnök megemlékezvén a múlt 
évben tartott felolvasások szellemi és anyagi- kétségtelen sikereiről, aján
lotta a kör tagjainak, hogy felolvasások tartásáról az idén is gondoskod
janak, mit a kör tagjai örömest elfogadván, a felolvasások helyiségének, 
sorrendjének megállapítása, rendezése szempontjából Sáfrány Péter és Miller 
Gyula tagok küldettek ki. Felolvasások tartására eddig az ideig Décsey 
Janka, Vékony Antal, Géresy Imre és. Sáfrány Péter vállalkoztak.

Vékony Antal, a kör jegyzője.

KÖZÉPISKOLAI CASUISTIKA.

Administrationális esetek.
I. Kérdés: A felekezetiség megállapításában minden körülmény közt 

döntő bizonyítékul szolgál-e a születési bizonyítvány? Felelet: A születési 
bizonyítvány első sorban csak a születés, idejét és helyét bizonyítja, a fele- 
kezetiséget nem, mert az 186& évi L ili. t.-cz. határozmányaihoz képest
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ez módosulhat. Lássunk egy concret esetet. Egy rom. kath. apának két 
tia van, A. 1875. ápril 9-én, B. 1876. nov. 26-án született. Az apa 
mindkét fiúnak azonnal kikéri születési bizonyítványát, mindkét fiú a 
römai katholikus lelkésztől azt a bizonyságot kapja, hogy ők római 
katholikusok. Az apa például 1882. október 20-án áttér az unitárius 
vallásra; e napon az A. fiú 7 éves 6 hónap'os és 11 napos, a B. fiú 
ellenben 6 éves 9 hónapos és 24 napos. Minthogy az 1868. évi L ili. 
t.-cz. 14. §-a értelmében a 7-ik évet el nem ért fiúgyermekek kötelesek 
az áttérésnél apjuk vallását követni, a hét évet meghaladt A. fiú katho
likus. marad, a róm. kath. keresztlevéllel -bíró B. fiú pedig a törvény 
értelmében még akkor is unitárius, ha esetleg az apa is akarná és a 
család érdeke is kívánná azt, hogy a B. fiú katholikus maradjon. Tegyük 
fel, hogy a főúti apa, áttérése előtt ki nem veszi gyermekei kereszt- 
levelét, hanem áttérése után kéri ezt; még ekkor is majdnem bizonyosra 
vehetjük, hogy a fiúk, még B. is katholikus felekezetű keresztlevelet fog 
kapni; mert az unitárius lelkész jelenti ugyan a róm. kath lelkésznek, 
hogy X. (apa) 1882. októbhr 20-án a róm. kath. egyházból áttért az 
unitárius vallásra, de a róm. kath. lelkész ezt'egyszerűen tudomásul veszi, 
és eszébe sein jut, hogy e körülmény által beállott változásokat anya- 
könyvében kutassa és ott a fiukra nézve az adatokat rectifikálja. Ha 
kérik a keresztlevelet, kiadja azt úgy, mint eredetiben az anyakönyvben 
találta, és ez esetben mindkét fiú róm.-kath. lesz. Tegyük fel azt az esetet, 
hogy az apa időközben lakást változtatott és az áttérést nem gyermekei 
.születése helyén, hanem új domiciliumán ejtette meg. A római kath. 
plébános, a kinek területére jött a convertáló, az áttérést egyszerűen 
tudomásul veszi s minthogy se az apa, se a fiúk az ö anyakönyvébén 
nem occurrálnak, az anyakönyvében nincs is mi igazítani valója — és 
nem is köteles kutatni, hogy a felekezetét elhagyott, apának hol vannak 
róm. kath. gyermekei, hogy azok a lelkész buzgalmából esetleg egy más 
felekezetnek kiszolgáltattassanak.„ Kérik most a keresztlevelet; a régi 
domicilium lelkésze a legjobb hittel kiállítja, hogy a hét fiú róm. hath, 
apától származik és egyik és másik fiú is róm. katholikus; mert arról 
sem hir tudomással, hogy a róm. kath. apa időközben hitet változtatott.

2. ,Egy gymn. igazgató 1879. október 1-én intézetéhez ideiglenes 
minőségben szolgát alkalmaz, a- ki ugyan katona viselt ember, de nem 
volt soha altiszt. Eljárását azzal motiválja, hogy hamarosan ennél alkal
masabb egyént nem talált. A tank. főigazgatóság 1879. október 
31-én 1242. sz. intézményével a szolgának ideiglenes minőségben való 
alkalmaztatását tudomásul vette. Kérdés: Helyes-e az eljárás? Felelet: 
Nem; mert ez eljárás ellenkezik az 1873. évi 11. t.-cz. 4., illetőleg 13. 
§-aival. A 13. §. így szól : „A fentartott szolgálati állomásokra (4. §.) 
csak törvényes igénynyel biró altisztek (1. és 2. §.) alkalmazhatók, — 
kivévén, ha ilyen törvényes igénynyel biró és az illető állomásra alkal
mas folyamodó nem jelentkeznék. Az egyenlő törvényes igénynyel bírók 
közül a szabad választás fenhagyatik. “ Ha az igazgató szabályszerűen 
jár el, köteles lett volna azonnal az idézett törvény 10. §-ának meg-
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felelően pályázatot kellő határidő kitűzése mellett a hivatalos lapban 
kihirdetni és arról azonkívül a honvédelmi ministert értesíteni. Apályázat 
iitín az atz alternativa állott volna elő, hogy a kérdéses szolgai állomásra 
vagy jelentkezett volna törvényes igénynyel biró és az illető állomásra 
alkalmas folyamodó, vagy nem. Az első esetben a törvény követelménye 
érvényesül vala és az ideiglen alkalmazott szolga mellőzése, tekintve 
egy hónapi szolgálatát, nem képezett volna sem jog-sérelmet, sem pedig 
méltánytalanságot. A második esetben a szolga rendes kinevezést nyer
hetett volna és mint ilyen maga és családja nyugdíjra képes lesz vala. A 
szolga jóhiszemüleg és kifogástalanul szolgál 1887. szeptember haváig 
és folyamodik a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz végle
gesítésért. A vallás- és közoktatásügyi ministerium 1887. évi október 
2-án 35,981. sz. rendeletben kimondja, hogy a folyamodó ideiglenes 
iskolaszolga, mielőtt ezen állomás törvényszerű pályázat útján be nem 
töltetik, rendesnek ki nem nevezhető, s felhivatik az igazgatóság, hogy 
a kérdéses állomásnak rendes betöltése czéljából mutasson be az 1873. 
évi II. t.-cz. értelmében szerkesztendő pályázati tervezetet további kihir
detés végett. A kérdés tehát vagyis az iskolaszolga állomásának betöltése 
most is ott áll, a hol 1879-ben volt, de a helyzet az ezen állomás birtoká 
ban lévő és nagyszámú családdal biró szolgára fölötte hátrányos. Most 
kiiratik a pályázat; e szolga csak akkor kaphat rendes kinevezést, ha 
esetleg törvényes igénynyel biró _ s az illető állomásra alkalmas más 
folyamodó nem jelentkeznék, a mi, tekintve a napról-napra tapasztal
ható létért való nagy küzdelmet, alig képzelhető. A szolga több mint való
színű.a pályázatnál mellőztetni fog, kárba vész 9 évi buzgó-becsületes 
szolgálata, e mellett korban előhaladt, más egyebütt nem kap oly könnyen 
ehhez hasonló szolgálatot, mint ezt 9 év előtt kapta volna. Igaz, hogy 
a fentidézett törvény lti. §-ának harmadik bekezdése azt mondja: „A4.  
§. c pontjában említett vállalatok a jelen törvény rendelete ellenére 
eszközlött minden egyes kinevezésért még akkor is, ha ez az elévülés 
miatt már meg nem semmisíthető, száztól ötszáz o. é. forintig terjed
hető pénzbírsággal bűn tettetnek.“ Kérdés: Megbirságolható-e az igazgató 
a fönti esetben kitüntetett mulasztásáért? Felelet: Nem; mert az igaz
gató azzal fog védekezni, hogy ő nem nevezte ki a szolgát, a ki altiszt 
nem volt, hanem csak ideiglen alkalmazta. Kérdés: Tehát quid, consilii? 
Felelet-. Felségfolyamodvány, és ha ez czélra nem vezet, okulást merít
hetnek az igazgatók, hogy minden eljárásukban a törvényekhez és szabály
rendeletekhez szigorúan kell alkalmazkodniok. A szegény szolga pedig 
áldozat és ez áldozat az igazgató lelkiismeretét terheli.

3- Előfordult egy oly eset, *) hogy bizonyos magántanuló helyett 
annali neve alatt más tette le a vizsgálatot. Ily visszaélések meggátlása 
végett — így szól az esetet előadó minist, rendelet — kell, hogy az 
igazgatóságok a magántanulók személyi azonosságáról maguknak biztos 
tudomást szerezzenek, “s addig oly magántanulókat, kiket személyesen nem

*) V. és k. minist. 14125/1870. aug. 16. sz. rendelet.



ismernek, vizsgálat alá ne vegyenek vagy bizonyítványt részükre ki ne
-szolgáltassanak.

4. Kérdés: A tandíj fizetése alól felmentett nyilvános tanulók, ha 
magántanulókká lesznek, megtartják-e továbbra is tandíjmentességüket? 
Felelet: A v. és k. minister 14125/1870. sz. rendelete értelmében az ilyenek 
rendszerint elveszítik tandíj mentességöket, és csak a tandíj előleges lefizetése 
után bocsáthatók vizsgálatra, hacsak e részben való külön folyamodványukra 
magántanulói minőségükre vonatkozólag is az illető hatóság által ez alól fel 
nem mentettek; mert a magántanulás csak oly tanulóknál vezethet ered
ményre, kiknek vagyoni állása engedi, hogy kellően képesített magánokta
tókat tarthatnak, s a kívánt taneszközöket megszerezhetik.

5. A vallás- cs közoktatásügyi minister 14125/1870. sz. rendeleté
ben olvasható, hogy előfordult az az eset, midőn egy gymnasiumi tanuló 
iskolai mulasztásait hamis orvosi bizonyítványnyal akarta igazolni, de

»megtudván, hogy az osztálytanár a hamisítás nyomára jött, kimaradt az 
iskolából és magántanulóvá lett. Kérdés: Kivonhatja-e. magát valamely 
tanuló a bűn elkövetése után a büntetés alól az által, hogy az iskolából 
azonnal kimarad ? Felelet: Nem. Az igaz, hogy a kimaradás miatt ki nem 
hallgathatott bűnös tanulóra fegyelmi büntetést szabni nem lehet; de 
másrészt az is igaz. hogy a tanulók által elkövetett bárminemű oly 
tettek, melyek fenyítés alá esnek, büntetlenül nem maradhatnak. Az által, 
hogy a tanuló, mielőtt a büntetés reája kiszahatott volna, az intézetet 
elhagyta, sem a tanártestületnek nem szűnik meg joga s kötelezettsége 
a szabályszerű fenyítő eljárásra nézve, sem pedig a tanuló nem vonhatja 
ki magát az illető intézet hatósága s a törvényszabta büntetés alól. 
Valamint tehát ily esetben is az illető tanártestület, ha szükséges, más 
intézetek és hatóságok közreműködése mellett is a fegyelmi eljárást 
foganatba venni s határozatilag befejezni tartozik : úgy másrészt ily 
tanulók, míg a tanári szék előtt magukat nem igazolták, vagy a fön- 
tebbiek szerint kiszabott büntetést ki nem állották, sem magánvizsgálatra, 
sem pedig, a mennyiben ismét a rendes tanulók közé lépni óhajtanak, fel
vételi vizsgálatra nem bocsáthatók. Azért ellenőrzés végett ily tanulói- 
nevei a többi tanintézetekkel leendő közlés czéljából esetről-esetre fel- 
jelentendő/,-.

(Zsolna.) Csóka Károly.

VEGYESEK.  .

Kinevezések. A király ő felsége dr. Bóth Samu lőcsei állami főreálisk. 
ideiglenes igazgatót, továbbá Kresnik Ferencz fiumei liorvát gymn., Koscal 
F'erencz vinkovezei gymn. és Jovnnic János zimonyi íöreáliskolai helyettes 
igazgatókat eddigi állomásukra valóságos igazgatókká nevezte ki. — 
A vallás- és közokt. minister kinevezte: Somogyi Géza iglói állami tanitó-
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képző int. rendes tanárt és helyettes igazgatót a znióváraljai állami tanító
képző intézet rendes igazgatójává-, Vojtás Mátyás selmeczbányai kath. gymn. 
helyettes tanárt eddigi állomására rendes tanárrá ; Sirokay Albert és Haraszthy 
Gyula ugvári kir. kath. főgymn. helyettes tanárokat eddigi állomásukra ren
des tanárokká ; dr. Zindl Béla selmeczbányai kath. gymn. helyettes tanárt 
a szolnoki állami t'őgymnasiumhoz rendes tanárrá ; Geréb József losonczi 
állami főgymn. helyettes tanárt eddigi állomására rendes tanárrá ; Dergács 
Sándor és Bosch Árpád nagybányai állami főgymn. helyettes tanárokat eddigi 
állomásukra rendes tanárokká’; Kiáltossy József budapesti VII. kér. állami 
gymn. helyettes tanárt eddigi állomására rendes tanárrá; Itoseth Arnold szol
noki áll. főgymn. helyettes tanárt eddigi állomására rendes tanárrá ; Weiu- 
hardt Ferencz soproni áll. főreálisk. helyettes tanárt a szolnoki áll. fogyni- 
nasinmhoz rendes tanárrá ; Szekeres Kálmán szolnoki áll. főgymn. helyettes 
tanárt a soproni áll. főreáliskolához rendes tanárrá ; lleimlinger Gyula rozsnyói 
ág. ev. főgymnasium rendes tanárt a losonczi állami főgymnasiumhoz rendes 
rajztanárrá; Christe Károly, Bittera Károly és Knüppel Gyula pozsonyi 
állami főreálisk. helyettes tanárokat eddigi állomásukra rendes tanárokká ; 
dr. Sárffy Aladár lőcsei állami főreálisk. helyettes tanárt eddigi állomására 
rendes tanárrá ; Kemény Ferencz brassói áll. főreálisk. helyettes tanárt eddigi 
állomására rendes tanárrá; Reményi Kde panesovai áll. főgymn. helyettes 
tanárt eddigi állomására rendes tanárrá ; Gülluer Károly brassói lóm. kath. 
főgymn. rendes tanárt a pozsonyi áll. főreáliskolához rendes tanárrá ; Bäuerle 
Ferenci budapesti II. kér. kir. főgymn. helyettes tanárt, Szontágli Gusztáv 
békési ág. ev. gymnasiumi fendes tanárt és dr. John Károly pozsonyi keresk. 
akadémiai rendes tanárt a brassói állami főreáliskolához rendes tanárokká ; 
Raidl Sándor brassói állami középiparisk. rajztanárt szintén a brassói állami 
főreáliskolához rendes rajztanárrá; Rados Ignácz budapesti keresk. akadémiai 
helyettes tanárt a székelyudvarhelyi áll. főreáliskolához rendes tanárrá ; Kempf 
József budapesti V. kér. kir. kath. főgymn. helyettes tanárt és dr. Klupathy 
Jenő budapesti tud. egyetemi tanársegédet a budapesti VII. kér. áll. gymnasium- 
hoz rendes tanárokká; Jablonssky Flóris miskolczi kir. kath. gymn. helyettes 
tanárt eddigi állomására’ rendes tanárrá ; Kottasch Rudolf okleveles tanárjelöltet 
az államilag segélyzett rimaszombati egyesült protestáns főgymnasiumhoz a 
három évi próbaidő fentartása mellett rendes tanárrá ; Balog Ármin oklev. 
középisk. tanárt a budapesti orsz. izr. tanítóképző intézet rendes tanárává; 
Mészáros Lajos okleveles tanárjelöltet a körmöczbányai áll. főreáliskolához 
a latin nyelv rendkívüli tanárává; dr. Benedek Ferencz trencséni kórházi orvost 
a trencséni kath. íőgymnasinmboz iskolai orvossá és az egészségtan tanárává. 
— A magyarországi minorita papi loud к ormány tanácsa a kézdivásárhelyi 
róm, kath. gymnasium igazgatójává Wittmunu Ágoston min. rendi okleveles 
főgymn. tanárt nevezte ki. A gymnasium eddigi igazgatója, Szijjártó Izidor, 
a marosvásá;nelyi papi házba helyeztetett át nyugalomba.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister dr. Szemák Antal pécsi áll. 
főreáliskolai, Baló Gyula, Brilisauer Adolf és Schambach Gyula kaposvári 
áll. főgymnasiumi, Szpák Lajos győri áll. főreáliskolai, Párkányi Gyula pan
esovai áll. iőgymnasiumi, Hel ingír István pécsi áll. főreáliskolai, dr. Cserép
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József sátoralja-újhelyi k:i(h. gymnasiumi, Bálik József eperjesi kir. katl). 
fögymnasiumi, Albrecht János és Kutrucz Bezsó. pozsonyi kir. kart), főgym- 
nasiumi, Pogány Gyula ungvári kir. kath. fögymnasiumi, Kun Ignácz lugosi 
kath. fögymnasiumi, clr. Badics Ferencz újvidéki kir. fögymnasiumi, Biczó 
Géza budapesti Vil. kér. áll. fögymnasiumi, dr. Matyéka Károly ás Szépréthy 
Béla brassói áll. főreáliskolai reudes tanárokat, továbbá Czobor Gyula fiumei 
áll. elemi és polgári iskolai róm. kath. hitoktató rendes tanárt, Hunyadi László 
temesvári kath. fögymnasiumi és Muszkalay Antal trencséni kir. kath. fögym
nasiumi rendes rajztanárokat, Mally Nándor brassói áll. középkereskedelmi 
és faipariskolai rendes tanárt és Baidl Sándor brassói áll. középfaipariskolaí 
rendes rajztanárt jelen állásukban végleg megerősítette.

Nyilvánossági jog. A vall. és közokt. minister megadta a nyilvánossági 
iogot : a váczi hath, főgymnasiumnak az érettségi vizsgálat tartásának jogá
val együtt az 1888/9. iskolai évre is (26617. sz.), a szentesi polgári iskolából 
átalakított hat osztályú községi g^/mnasiumnak az 1888/9. iskolai évtől kezdve 
végleg (&7866. sz.), a soproni Csöndes-féle tan- és nevelőintézetnek mint hat
osztályú gymnasiumnak az 1888/9. iskolai évre is (18277. sz.), a budapesti 
László Mihály-féle magánintézetnek mint főgymnasiumnak az 1888/9—1891/2. 
iskolai évekre (23221. sz.).

Ovatiók. A kecskeméti m. kir. áll. főreáliskola tanári testületé jún. 28-án 
tartott évzáró értekezletén egykori igazgatóját, dr. Békány Báfaelt tanári 
működése 30. évének betöltése alkalmából jegyzőkönyvileg üdvözölte és az 
általa gyűjtött értékes‘érem- és pénzgyiifteményt nevének 13 évig buzgó oda
adással teljesített igazgatói működésének megörökítésére „Dékány-érem- és 
pénzgyüjtemény“ névvel jelölte meg. — Verböczy István pécsi róm. kath. 
fögymnasiumi zirczi-cistercita rendi tanár 24 évi tanárkodása után megvált a 
kathedrától és Polányba ment plébánosnak. Ez alkalomból Pécs városa polgár- 
mestere és főjegyzője küldöttségileg fejezték ki a vácps köszönetét az oda
adó buzgóságért, melyet a jeles tanár 22 évi pécsi működése alatt a város 
fiai nevelésében és tanításában mindenkor kifejtett. — A magyaróvári m. kir. 
gazdasági akadémia júliusban ünnepelte derék igazgatójának, Balás Árpád 
régi hű tagtársunknak 25 éves tanári jubilaeumát. — Pallér Kelemen székes
fehérvári főgymn. igazgató is betöltötte már tanári működésének negyed- 
századát. Ez alkalomból a székesfehérvári kath. néptanítók egyesülete, mely
nek Pallér tiszteletbeli tagja, testületileg jelent meg nála és egy igen díszes 
albumszerü könyvet nyújtott át Kalocsai Alán helybeli főgymn. tanár szép 
üdvözlő költeményével. — Szeptember ,15-én a sárospataki főiskola négy taná
rának, Orbán Józsefnek, Emödy Dánielnek, Nemes Ferencznek és Szinyei 
Gerzsonnak ünnepelte 25 éves tanárságát. Délelőtt 11 órakor iinnepies gyűlést 
tartott, a köziskolai szék. A jubilánsokat dr. Ballagi Géza küzigazgató mele
gen üdvözölte a tanári kar nevében, mire Emödy Dániel a jubiláns-társak 
nevében is szólva meghatva mondott forró köszönetét a tanári kar és igazgató 
megtisztelő ügyeiméért. Este barátságos vacsora volt. — Szeptember 21-én 
d. e. 9 órakor a körmöczbányai áll. főreáliskola tanártestülete s ifjúsága
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Salamin Kelemen tanár 25 éves tanári működésének évfordulóját ünnepelte. 
Az iskola dísztermében egybegyűltek tanárok és ifjak, élükön Schröder 
Károly igazgatóval, kiqek felhívására három tagú küldöttség hívta meg az 
ünnepeltet. A jelenvoltak zajos éljenei fogadták a belépőt, kihez előbb Schröder 
Károly igazgató intézett beszédet, melyben elmondta az iinnepeltnek az iskola 
körül szerzett érdemeit, azután Hlatky József tanár üdvözölte a kartársak 
nevében. Az ifjúság érzelmeit pedig egy VIII. osztályú tanuló tolmácsolta. Az 
ifjúság énekkara alkalomszerű dalának elhangzása után az iskolai ünnep 
véget ért. A kartársak az _ ünnepeltet lakására kísérték, hol más tisztelőivel 
együtt melegen üdvözölték és éltették. Érdekes felemlíteni, hogy Salamin 
Kelemen Svájczban, Chippis franezia kantonban született 1833. szept. ló-én : 
szülei két gyermekükkel 183fi-ban jöttek Magyarországba, hol mint új hazájuk 
derék polgárai, gyermekeiknek magyar nevelést adtak; az idősebbik a soproni 
áll. főreáliskola igazgatója, az ifjúbbik pedig f5 év óta működik körmöcz- 
bányán, és nemcsak mint buzgó tanfériiu, hanem mint a közügyek iránt 
érdeklődő polgár és hazafi is kitűnik.

Halálozások. Miskolczon elhunyt június 23-án Habély Viktor, :f miskolezi 
evang. gymnasium volt tanára, hosszas szenvedés után 52 éves korában. — 
Budapesten elhúnyt július 4-én dr. Márki József, a budapesti egyetemi könyvtár 
nyugalmazott őre, 73 éves korában. A Magyarországon 1844-ben felállított első 
tanítóképző intézetnek Márki volt első tanára. A viszonyok változtával, midőn 
az intézetből kiszorult a magyar nyelv, Márki 1856-ban a budai főreáliskolánál 
vállalt állást, majd az egyetemi könytárhoz lépett át. Nagy buzgósággal, de 
kevés szerencsével fordította magyarra a római classikusokat. — Budapesten 
elhúnyt július 15-éu dr. Balogh Kálmán, a budapesti tudomány-egyetem nyil
vános rendes tanára, egyesületünknek 19 év óta tagja, hosszas szenvedés után 
53 éves korában. A boldogultban a magyar orvosi tudomány egyik jelesét 
vesztette. Az egyetem orvosi kara egymásután öt Ízben választotta’dékánjának, 
a mely minőségben Balogh kiváló administráló képességről is tett tanúságot. 
Kiváló sajátsága volt eredeti magyar eSzejárása, eredeti fölfogása és éles'gon- 
dolkodása. — Nagy-Szebenben elhúnyt júliusban Boros Gábor volt nagyenyedi 
tanár, dr. Boros Gábor nagyszebeni tanár tagtársunk édes atyja, 78 éves korá- 
bau. — Haslachban, Felső-Ausztriában, elhúnyt augusztus 18-án Proli Antal, 
a budapesti keresk. akadémia rendes tanára. Tanügyünk kitűnő és lelkes 
munkást, egyesületünk régi hű tagot, veszített benne. A boldogult idegen 
föld szülöttje volt, de hazánkhoz és nemzetünkhöz szíve egész melegével 
ragaszkodott. Ritka és tágkörii képzettsége valamint tinóm tapintata és az 
ifjúság iránti őszinte szereíete felejihetetlenné tették mind azoknak, kik vele 
érintkeztek és működtek. Szülőföldjén halt meg élte 58-ik, magyarországi 
tanárkodásának 23-ik évében. — Beszterczebányán elhúnyt augusztus 25-én 
dr. Keleti Vincze, a beszterczebányai kir. kath. főgymnasimn rendes tanára, 
hosszas szenvedés után életének 32-ik, tanári működésének 10-ik évében. A 
boldogult a fiatalabb tanári generálié legjelesebbjei közé tartozott, egyesüle
tünknek tanárkodása kezdetétől fogva buzgó tagja volt. — Balaton-Füreden 
elhúnyt augusztus 29-én Lonkay Antal, a Magyar Állam szerkesztő-tulajdonosa, 
hosszas és kínos szenvedés után életének 61-ik évében. Lonkay ugyan mint
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hírlapíró vált híressé, de mint tanár kezdte működését. Bocskón (Márm. m.) 
született, hol atyja uradalmi erdész volt. Tanulmányait Mármaros-Szigeten 
kezdte s a gymnasiumot végezve a kegyesrendiek kötelékébe lépett. Tanárrá 
képezte ki magát s működését még mint kegyesrendi papnövendék Nagy- 
Becskereken kezdte meg. Itt érte öt a szabadságharcz ; Tnint sok más társa, 
úgy ő is levetette a reverendát és felkötötte a kardot. Kezdetben mint köz
honvéd, később mint hadnagy, majd főhadnagy és Perezel Móricz tábornok 
segédtisztje vett abban részt. A temesvári csatában súlyosan megsebesült. Az 
1848/9-iki események lezajlása után Lonkay a fővárosba jött s itt élt huza
mosabb ideig visszavonulva, irodalmi munkálkodásban. Az akkori jeles Írók 
többjével összeköttetésben állt, így Tóth Kálmánnal is, a kinek bugát később 
nőül vette. A Bach-korszak alatt 1855-ben megírta magyar-német nyelvtanát 
s ezzel majdnem egyidejűleg előbb a budai, majd a pesti kir. főgytnnasiumhoz 
nevezték ki a magyar nyelv és irodalom tanárává. Akkor alapította a Tanodái 
Lapolc-nt és szerkesztette ismeretes magyar irodalomtörténeti olvasókönyvét. 
Az ötvenes évek végén minden követ megmozdított, hogy egy katholikus 
politikai napilapot indíthasson. így született, meg a papság, főleg pedig Scitovsky 
János herczegprimás hathatós támogatásával 1860-ban az Idők Tanúja, mely 
tíz évi- fennállás után a mai Magyar Állam elnevezése alatt egybeolvadt Török 
János Vesti Hirnök-Qve\. Egy évvel később megalapította Lonkay a „Hunyady 
Mátyás“-ról nevezett irodalmi intézetet, mely katholikus müvek kiadásával és 
terjesztésével foglalkozik. Midőn 1877-ben és 1880-ban Rómába zarándokolt, 
mindkét alkalommal kitüntetésben részesült a Vatikán részéről. Kinevezték a 
szert Glergely-rcnd lovagjává és a szent Szilveszter-rend commandeur-jévé. — 
Várfalván elhúnyt szeptember 5-én Púifi Károly, a tordai középiskolának 18 
és a polgári iskolának 10 évig volt igazgató-tanára, 42 éves korában. Az el
hunyt Torda-Aranyos megye törvényhatósági bizottságának tagja volt s a 
magj'arság érdekeinek jó szolgálatokat tett. — Bács Almáson elhúnyt szep
tember 10-én Horváth József bajai főgymnasiumi nyugalmazott tanár 1848—49-iki 
bonvédszázados 75 éves korában. — Budapesten elhúnyt október 4 én dr. Ring 
Mihály, a pozsonyi kir. akadémia philosophiai tanfolyamának nyugalmazott 
tanára, hosszas szenvedés után 40 éves korában. Az elhúnyt a 60-as évek 
végén a budai főreáliskolában kezdte tanári pályáját és a 70-es években egye
sületünk munkálkodásában is szorgalmasan részt vett. Néhány éve elméje el
borult, a halál irgalmas volt iránta. — Budapesten elhúnyt október 18-án 
Pilch Ágoston, a kir. József-műegyetem nyilvános rendes tanára, hosszas beteg
ség után 54 éves korában. — Budapesten elhúnyt október 21-én Kriesch János 
a kir. József-műegyetem nyilvános rendes tanára, 54 éves korában. A magyar 
természettudomány érdemes hasznos munkást veszített a boldoguitban. Több mint 
huszonöt évig művelte a természetrajz különböző szakait, Reinthalban, Alsó 
Ausztriában született 1834-ben. Zsenge ifjú korában Magyarországba került, mert 
atyja ki állatorvos volt, Ungvárra költözött. Iskoláit lengyel és cseh intézetékben, 
egyetemi tanulmányait pedig Bécsben végezte. Először 1861-ben az ungvári 
gymnasiumhoz neveztetett ki a természetrajz tanárává; innen csakhamar a 
budai gymnasiumhoz került. Már 1864-ben a József-miiegyetemre a zoologia 
és botanika tanárává nevezték ki. A botanika később önálló tanszéket nyer-
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vén, Kriesch már csak a zoológiával foglalkozott. A műegyetem egyetemes 
osztályainak kilencz évig volt dékánja és tanártársai bizalmából két évig kor
mányozta e főiskolát mint rector. Természetrajzi tankönyvei a legismertebb 
és legelterjedtebb középiskolai könyvek közé tartoznak. A-szerény, munkás 
tudós, derék tanár es igaz jó ember halála széles körben kelt részvétet. — 
Nugodjanak békében !

A magyar nyelv tanárainak szíves figyelmébe ! Balassa József székesfehér
vári kartársunk a magyar nyelvjárások statisztikáját szándékozik elkészíteni 
s erre nézve az egész ország művelt közönségének közreműködésére van 
szüksége, kiváltképen pedig szaktársainak, a magyar nyelv' tanárainak hatha
tós támogatására számit. Szíveskedjenek a szétküldött kérdőiveket mentül 
többen pontosan betölteni, nemzeti nyelvünk ügyének tesznek vele jó szolgá
latot. A kiknek kezéhez a kérdő ív még eddig el nem jutott volna, szíves
kedjenek azt karnisunkká] tudatni, hogy azonnal elküldhesse.

Beérkezett művek Utolsó kimutatásunk óta (jún. fűz. 628. 1.) a követ
kező könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :

P e a d a g o g i a ,  i s k o l a  ii. gy.
A tanítás művészete. Útmutató azon tanítók számára, kik hivatásukban 

mesterré kívánják magukat kiképezni. Iitií Gverth A. Fordította és átdolgozta 
dr. Havas Gyula. Budapest, Franklin-társulat. 1888. 8r. XVI ■ és 200 1. 
Ara 1 frt.

Összehasonlító aphorismák a katonai és polgári nevelés köréből. Irta 
Kemény Ferencz. Budapest, 1888. Légrády testvérek. Különnyomat a Ludovica 
Academia Közlönyéből, 8r. 70 1.

Az iskolai fegyelemről. Göllner Károly. Brassó. Nyomatott Alexi 
könyvnyomdájában. Í8S8. Külön lenyomat a brassói r. kath. főgymnasium 
1887/8. évi értesítőjéből. 8r. 24. 1. .

Az egységes középiskola kérdése. Irta Spitkó Lajos. I. Az eddig föl
merült főbb tervek és javaslatok. Beszterczebányán, nyomatott Singer J. 
könyvnyomdájában. 1888. Külön lenyomat a beszterczebányai kir. főgymnasium 
1887/8. évi Értesítőjéből. N. 8r. 4-8 1.

Javaslat a n.-kikindai gymnasium fenntartása ügyében. A Nagy- 
Kikindán 1888. július 8-án tartott értekezleten előteijesztette Hegedűs Bál, 
n.-kikindai gymn. tanár. Nagy-Kikinda, kiadói nyomda, 1888. 8r. 16 1..

A franczia középoktatás és tanárképzésről. A Nagy József-féle ösztön
díjon raz 1887. évben tett utazásának eredményekében irta dr. Öreg János. 
Debreczen, 1888. 8r. 48 J.

M a g y a r  n y e l v  és i r o d a l o m .
Arany János hátrahagyott iratai és levelezése. Budapest. Kiadja Ráth 

Mór. 1888.22—26. füzet. Levelezés (II._ köt. 9—16. ív), prózai munkák (1—12. 
ív). Egy füzet 40 kr. ■ " *

Deák Ferencz emlékezete. Gondolatok, levelek, életrajzi adatok. 2—3 
füzet? Gondolatok. Budapest, 1888. Kiadja Ráth Mór. Egy-egy füzet 40 kr.

Kmlékbeszéd Deák Ferencz fölött. Tartotta az esztergomi főgymnasium 
gyászünnepélyén 1876. évi február hó 15-én Erödi Dániel. Második kiadás. 
Budapest, 1888. Lampel Róbert bizománya. 8r. 19 1. Ára 20 kr.

Fáy András élete és müvei. Irodalomtörténeti tanulmány. Irta Findura 
Imre. Budapest, 1888. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 8 r. 
IV és 124. 1. Ára ?
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Kathy Lajos élete és munkái. Irta Váli Béla. Budapest, Aigner Lajos. 
1888. (Magyar Könyvesház 151—154.) 12r. 162 1. Ára 80 kr.

Tanulók olvasó tára. Elischer József főigazgató közreműködésével 
szerkesztik dr. Jancsó Benedek és dr. Boros Gábor. IV. Szemelvények 
Balassa Bálint költeményeiből. VI. Szemelvények Pázmány Péter müveiből. 
Budapest, 1888. Lampel Kóbert könyvkiadása. Itír. 80 és 76 1. Egy füzet 
20 kr.

Magyar olvasókönyv. A középiskolák III. osztálya számára. Az ev. 
ref. egyetemes konvent munkálata alapján készült s a tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerület által életbeléptetett tanterv értelmében szerkesztette Makiári 
Pap Miklós. 111. kötet. Sárospatak, 1888. Kiadja a „Sárospataki Irodalmi 
Kör“ a főiskola költségén. 8r. VIII és 160 1. Ára fűzve 1 frt.

Magyar olvasókönyv a középiskolák II. osztálya számára. Az uj tan- 
terv és ministeri utasítás értelmében szerkesztették Tömör Ferencz és Váradi 
Antal. Negyedik kiadás. Budapest, 1889. Lampel Róbert könyvkiadása. 8r. 
218 1. Ára 1 frt.

Olvasókönyv az alsófokú kereskedelmi iskolák számára Irta és szer
kesztette Névy László, 1. rész. Budapest, 1888. Kókai Lajos.'8r. VII és 192 
1. Ára fűzve 1 frt.

Alsófokú kereskedelmi iskolák olvasókönyve. Első rész. Az I. osztály 
számára szerkesztette dr. Gyulay Béla. Második kiadás. Budapest, 1888. 
Lampel Róbert könyvkiadása. 8 r. 151 1. Ara 60 kr.

Magyar olvasókönyv felsőbb leányisko'ák, polgári leányiskolák és 
egyéb hasonló czélú intézetek számára. Szerkesztette Révy Ferencz. Második 
rész. Budapest. 1888. Kiadja Singer és Wolfner könyvkereskedése. 8r. Vili 
és 200 1. Ára. fűzve 1 frt, vászonkötésben 1 frt 20 kr.

Magyar nyelvtörténeti szótár a. legrégibb nyelvemlékektől a nyelv
újításig. A m. t. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és 
Simonyi Zsigmond. I. köt. 1—2. füzet. Budapest, 1889. Kiadja Hornyánszky 
Viktor akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.

A székely nyelv hangjai. Adalék a magyar nyelvjárástanhoz. Irta Steuer 
János, Különnyomat a székelj' udvarhelyi állami főreáliskola XVII. évi 
Értesitőjéből. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája. 1888. 8r. 
32 lap.

Ihász Gábor magyar nyelvtana a középiskolák használatára. Átdol
gozta Barbaries Bábért. Huszonhatodik kiadás. Budapest, 1889. Lampel 
Róbert kiadása. 8r. 247 1. Ára 1 frt.

Aesthetikoi tanulmány a költői syllogismusról,.Irta Krődi Dániel. Buda
pest, 1888. Lampel Róbert bizománya. K. 8r. 44 1. Ára 30 kr.

L a t i n  és g ö r ö g  nye l v .
Latin mondattan olvasmányokkal és gyakorlatokkal. A reáliskolák VI. 

osztálya számára irta Pirchala Imre. Budapest. 1888. Kiadja az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés. 8r. II és 96 1. Ára 70 kr.

Görög nyeltvan. Dolgozta dr. Koch Ernő után és fordítási gyakor
latokkal в szótárral ellátta Szinyei Endre. Sárospatak, 1888. Kiadja a „Sáros
pataki irodalmi kör“ a főiskola költségén. 8r. Vili, 171 és 1241. Ára 1 frt 80 kr.

Mo d e r n  n у e 1 ve k.
Iphigenie auf Tauris von J. W. von Goethe. Zum Schulgebrauch 

erläutert von dr. Bobért Schnabl. Budapest, Verlag von Wilhelm Laufter, 
1887. 8r. IV és 74 1.

Goethe. Hermann und Dorothea. Magyarázta dr. Harrach József. Buda
pest, 1889. Lampel Róbert kiadása. (Német Írók iskolai tára. I.) 8 r. 96 1. 
Ára 30 kr.

Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück. Lustspiel in fünf Auf
zügen von G. E. Lessing. Kiadta és magyarázta Heinrich Gusztáv. Buda-
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pest, Fninklin-társulat, 1888. (Jeles írók iskolai tára XXXII.) 8r. 152 1. 
Ára 50 kr.

Deutsches Lesebuch für Mittelschulen mit deutschen und ungarischen 
Anmerkungen von Josef Felsmaun. Erster Theil. Zwölfte, verbesserte Auf
lage. Budapest, 1889. Robert Lampel. 8r. 187 1. Ára 80 kr.

Franczia nyelvtan. Módszeres tanmenet iskolai és magánhasználatra. 
Irta Noel Károly. Ötödik bővített kiadás. Magyarra átírta Sasváry László. 
I. rész. II. rész Budapest, 1888. Lampel Róbert könyvkiadása. 8r. 161 és 
211 1. Ára 90 kr. és 1 frt, mindkét rész együtt vászonba kötve 1 frt 80 kr.

Gyakorlati olasz nyelvtan. Dr. Ahn tanmódszere nyomán írta Palóczy 
Lipót. Budapest, 1888. Lampel Róbert kiadása. 8r. VIII és 160 1. Ára 80 kr.

T ö r t é n e t  é s  f ö l d r a j z .
Magyar Történeti Életrajzok. A magy. tud. Akadémia történelmi bizott

ságának segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti 
Szilágyi Sándor. IV. évf. 3. és 4. fűz. Budapest, Mehner Vilmos kiadása. 
Az egész évfolyam (5 fűz.) ára a Magy. Tört. Társ. tagjainak 5 frt, nem 
tagoknak 8 frt.

Világtörténelem középiskolák számára. Irta Vassqry Kolos. I. kötet. 
Ó-kor. Hetedik, lényegében változatlan kiadás. II. kötet. Ó-kor (III. korszak). 
Középkor. Ötödik, lényegében változatlan kiadás. Budapest, 1889. Lampel 
Róbert kiadása 8r. I. köt. 175 és XX 1. Ára 1 frt 30 kr. II. köt. 228 és 
XXII 1. Ára 1 frt 30 kr.

As osztrák-magyar monarchia írásban és képben. 55.. 59., 63. és 67. 
(Magyarország I. köt. 15—17., II. köt. 1.), 56., 58., 60—62., 64—66. és 68— 70. 
(í’első-Ausztria és Salzburg 1—11.), 57. (Bécs és Alsó-Ausztria 22.) füzet. 
Budapest. Kiadja a magy. kir. államnyomda. Révai testvérek bizománya. Ára 
egy-egy füzetnek 30 kr.

Földrajz a polg. íiú-iskolák I. osztálya számára. A legújabb ministeri 
tanítási-terv nyomán írták dr. Hunfalvy János és Schneider János. I. rész. 
A magyar-osztrák monarchia földrajza. Budapest, 1888. Lampe) Róbert kiadása. 
8r. 88 1. Ára vászonba kötve 75 kr.

A magyar szent korona országainak térképe az uj megyei beosztás 
tekintetbe vételével iskolai és magánhasználatra tervezte és rajzolta Hátsck 
Ignácz. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása. Ára 20 kr.

Magyarország megyéinek közigazgatási térképei. Hivatalos adatok alap
ján rajzolta Hátsek Ignácz. III. kiadás. Budapest, Lampel Róbert kiadása. 
XXXVI. Ugocsamegye; XXXIX Szilágymegye; LII. Szebenmegye. Ára Szilágy
nak 30 kr, a többinek 20 kr.

Dr. Lange Henrik uj iskolai atlasza, huszonhárom színezett lapon. 
Magyar nyelvre fordította s a hazai iskolák használatára alkalmazta dr. Cher
ben F. Tizedik javított kiadás. Budapest, Lampel Róbert könyvkiadása. 1888. 
4r. Ára fűzve 70 kr, kötve 80 kr.

Budapest fővárosi kalauz betűrendes utcza- és tér-jegyzékkel. A fővá
ros tervrajzával, 12 képpel. Budapest, Lampel Róbert könyvkiadása. 12r. 31 
és 34 1. Ára 30 kr.

T e r m é s z e t r a j z .
Az ócseán. Irta Krümmel Ottó. Fordította Csopey László. Az eredetivel 

összehasonlította Heller Ágost. Hatvanhat rajzzal. Budapest. Kiadja a k. m. termé
szettudományi társulat. 1888. (Természettudományi könyvkiadó-vállalat. XXIX.). 
8r. VII és 286 1.

A halgazdaság rövid foglalatja. Irta Herman Ottó. Negyvenhárom 
képpel. Budapest. Kiadja a k. m. természettudományi társulat 1888. (Természet- 
tudományi könyvkiadó-vállalat. XXXI.). 8r. VII és 108 1.

Kirándulók zsebkönyve. Útmutatás ásvány- és földtani gyűjtésekre magas
ságmérésekre, állat- és, növénytani megfigyelésekre és gyűjtésekre. 70 ábrával. 
Budapest. Kiadja a k. m. természettudományi társulat. 1888. (Természettudományi
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könyvkiadó-vállalat. XXXIÍ.). 8r. VIII. és 199 1. Ára tagoknak 1 frt 50 kr. 
nem tagoknak 1 frt 80 kr.

Állattan. A középiskolák VI. osztálya részére készítette Búza János. 
Sárospatak, _ 1888. Kiadja a «Sárospataki irodalmi kör» a főiskola költségén. 
8 r. 299 1. Ára fűzve 1 frt 50 kr.

Természetrajz elemei. Állat-, növény- és ásványtan. Polgári iskolák, vala
mint felsőbb leányiskolák használatára irta Pap János. Hatodik teljesen átdolgo
zott kiadás. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása. 8r. 107̂  és 88 1. Ára 1 frt.

P h y s i k a ,  c h e m i a .
Kísérleti természettan. A polgári leányiskolák használatára dr. Crüger 

János után módszeresen földolgozta Szabó József. Budapest, 1889. Lampel 
Róbert kiadása. 8r. 102 1. Ára 70 kr.

A chemia alapelvei. Irta dr. Ilosvay Lajos. Hetven rajzzal. Budapest, 
Kiadja a k. m természettudományi társulat. 1888. (Természettudományi könyv
kiadó-vállalat. XXX.) 8r. XV és 447 1.

Vegytan, ásványtan és földtan. Elemi képezdék, polgári és felsőbb leány
iskolák számára írta liybár István. Második, ásvány-földtannal bővített kiadás. 
Budapest, 1888. Kókai Lajos bizománya. 8r. Vili és 103 1. Ára 90 kr.

Népszerű 'vegytan az ásványok ismertetésével és a föld alakulásának 
rövid történetével. Leányiskolák számára és magánhasználatra. Irta Berecz Ede. 
Budapest, 1688. Dobrowsky és Franke kiadása.

M a t h e m a t i k  a.
Korlátolt pontosságú számvetés. Irta dr. Császár Károly. Második javí

tott kiadás. Budapest. Franklin-társulat, 1888. 8r. 47 1. Ára 80 kr.
Számtan a gymnasiumok I—III. osztályai számára. A magyarországi 

ev. ref. egyház egyete mes konventje által 1884-ben megállapított s a tiszán- 
inneni ev. ref. egyházkerület által csekély módosítással elfogadott tanterv 
alapján összeállította Zsindely István.. II. évfolyam. А II. osztály szamára. 
Sárospatak, 1886. Kiadja a „Sárospataki irodalmi kör“ a főiskola költségén. 
8r. 147 1. Ára fűzve 60 kr.

Kereskedelmi és politikai számtan. Irta Havas Miksa. I. rész. II. rész. 
Pozsony. 1888. Budapest. Kiadja Starapfel Károly. (Kereskedelmi szakkönyv
tár. IV. köt, 1. 2. r.) 8r. 1. r. 196 I. Árai frt 60 kr. II. r. 1591. Ára 1 írt 20 к r.

Kereskedelmi számtan. A középfokú kereskedelmi iskolák (akadémiák) 
első osztálya számára, a legújabb ministeri tanterv alapján irta vr. Veress 
Vilmos. Kolozsvárt, 1889. Lehmann és Báldi könyvkiadása. 8r. VI és 170 1. 
Ára 1 frt 20 kr.

Ötszámjegyü logaríthniusi tábla. A természetes számok Brigg-féle loga- 
rithmusai 1-től 10000-ig. Végül utasítás a loganthmusi tábla használatára. Sajtó 
alá rendezte dr. Veress Vilmos. Második kiadás. Kolozsvárt, 1888. Lehmann és 
Báldi könyvkiadása. K8r. 36 1 Ára 40 kr.

K e r e s k e d e l m i  t u d o m á n y o k .
A pénzügytan alapvonalai. Kereskedelmi középiskolák harmadik osztálya 

számára a,legújabb ministeri tanterv alapján írta Lehmann Köbért. Kolozsvárt.
1889. Lébmann és Báldi. 8r. 68 1. Ára 60 kr.

Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. Gyakorlati rész. Feladatok 
a könyvvitel tanításához. Kereskedelmi iskolák használatára írta Wilheim 
József. Kolozsvárt, 1889. Á szerző tulajdona. 8r. 192 1. Ára 1 frt 60 kr.

A kereskedelmi levelezés kézikönyve. Irta Jónás János. JI. rész. 1888. 
Pozsony—Budapest. Kiadja Stampfet Károly. (Kereskedelmi szakkönyvtár. III. 
köt. 2. r.) 4r. 100 1. Ára fűzve 2 frt.

V e g y e s e k .
Gazdaságtan felsőbb leányiskolák használatára. Ifta Sebestyénné Stetina 

Ilona. Budapest. Méhner Vilmos kiadása. 1888. 8r. 90 1. Ára 60 kr.
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Magyar Salliopé. 202 egy. két s három szólamú egyházi és világi énekek 
szemelvényes gyűjteménye. Középiskolai s magán használatra szerkesztették 
Deák Gerö és Makai Jenő. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület ■állandó igazgató 
tanácsa által 1409—1888. szám alatt engedélyezett és ajánlott segéd tankönyv. 
Szászvároson kapható a szerzőknél. N8r. 139 1. Ára 1 frt.

Apolló. Négyes férfikarok gyűjteménye partitúrákban és egyes hangokban. 
Szerkeszti és kiadja Gólt János. III. évf. 1. füzet. Budapest, 1888. Előfizetés 
egész évre 2 frt 50- kr. Kiadóhivatal VI. kér. Lázár-utcza 18. sz.

Magyar műbéssek. Uj sorozat. Szerkeszti Szana Tamás. 6—13. füzet. 
Budapest. 1888. Hornyánszky Viktor kiadása. Egy-egy füzet 80 kr.

Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Irta Eötvös Károly Lajos. Buda
pest, 1888. Kiadja Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. 4—7. füzet. 
Egy-egy füzet 30 kr.“

Doctor Romanus. A mi dekatholizált egyetemünk. Budapest. A szerző 
kiadása. 1888. 8r. VIII és 156 1. Ára 1 frt. Kapható a Hunyadi Mátyás nyomda
intézetnél. ,

. A sárospataki ev. ref. akadémia tanrendje az 188s/9-dik tanév első felére. 
Sárospatak. 1888.

Emlékkönyv a kolozsvári róm. kath. főgymnasium önképzőkörének huszonöt 
évi működéséből. Kolozsvárt. 1888. Kiadó: a kolozsvári r. kath. fűgymnasium 
önképzőköre. 8r. 216 1.
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Emlékeztető.
1. Szorosan szaktudományi, a középiskolai oktatást nem érintő dolgo

zatok a Közlönyből ki vannak zárva.
2. Szintúgy ki van zárva minden személyesen támadó és minden sze

mélyes vitatkozásra okot vagy alkalmat szolgáltató dolgozat. *
3. Megszorítást szenved minden túlságos nagy terjedelmű dolgozat. • 

különösen minden folytatásos vagy s/4 nyomtatott ívet meghaladó értekezés és 
minden */4 nyomtatott ívnél hosszabb könyvismertetés.

4. Á 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. A Közlönybe szánt mindennemű munkálat olvashatóan, a magy. tud. 

akadémia helyesírási szabályai szerint és széles margójú papirosnak csak az 
e^yik oldalára írandó.

7. Minden a Közlönybe szánt kézirat kerülő nélkül, egyenesen a szer
kesztőhöz (Budapest, VI. kér. Nagy János-utcza 24. sz.) intézendő.

8. A folyóirat pénzbeli és expedítionális ügyei, mint előfizetések, recla- 
matiók, lakásváltozások, a pénztárnokhoz (Budapest, II. kér. állami főreál
iskola) tartoznak.

A szerkesztő.
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XXII. évfolyam. 4. SZám. ВвШтЬвГ hó. 1888—89.

ÉRTEKEZÉSEK.

Gymnasiumaink múzeumairól.

A tanügy széles mezején sehol sem találtam oly anomáliára, 
mint gymnasiumaink (a szó szoros értelmében véve e szót s az inté
zet hivatását) és berendezett múzeumaik közt. Ha végig járjuk 
valamely gymnasium tantermeit és múzeumaikba betekintünk, s 
ugyanezt teszsziik valamely reáliskolánál, semmi különbséget sem 
találunk közöttök, legfölebb azt, bogy az egyik homlokzatára gym
nasium, a másikéra reáliskola van felírva. A tantermekben föld
abroszok, természetrajzi, geometriai, cbemiai és pbysikai képek 
függenek a falakon, a múzeumok pedig ismét mindkettőnél csak 
ezeket a czímeket viselik : pbysikai, cbemiai, térmészetrajzi múzeum, 
és mindegyiknek van egy nagyterjedelinü, mintákkal dúsan feldí
szített rajzterme. Pedig a két intézet szelleme, czélja és hivatása 
között talán van egy kis különbség, még pedig az a különbség, 
mely mint akadály, és hozzá tehetjük, súlyosan gátló akadály gördül 
az egységes iskola hívei elé, és még nagyon sokáig fogja aka
dályozni, vagy tán soha sem engedi meg a kettő egyesítését.

Nem akarom itt most hosszasan fejtegetni a két intézet czélját, 
hivatását. Magasztos mindkettőé, ismerjük jól, és megfelelő az ember 
valójának, a kinek a működése is kétféle: lelki és testi. Annak 
felel meg a gymnasium, melyben a fősúly a humaniórákra van 
fektetve, ennek a reáliskola, melyben mint neve is mutatja, a 
reáliák vannák az előtérben.

És igy tekintve mindjárt el is mondhatjuk, hogy a reáliskolák sokkal 
teljesebben, czéljoknak megfelelőbben vannak berendezve, mint gymna
siumaink. A legújabb kor jelszava : szemléltetve tanítani; a mit csak 
lehet, mindent kézzelfoghatólag állítani növendékeink szeme elé.

Tanáregyesületi Közlöny. XXII. 15
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És ez a helyes, a természetes irány. A kis gyermek ismerete nem 
ez által hévül ? A nehezebben érthető dolgot nem mesékben, pél
dákban oldjuk fel számára? A siketnémák tanításában is az elvont 
szók és eszmék megértetése a legnehezebb, a miket t. i. nem állít
hatnak képben szemeik elé!

A reáliskola híven czéljához (a reáliákhoz) rendezte be mú
zeumait. Ott vannak a hatalmas chemiai és physikai laboratóriumok, 
megtömve, a chemiai szerek, a lombikok és gépek ezerféle ne
meivel ; a rajztermek a geometriai, perspectivai stb. dolgok képeivel, 
eszközeivel j a földrajzi szertár glóbusaival, mappáival, telluriumával 
stb. S mindezeket díszíti egy megfelelő, értékes szakkönyvtár!

Hát a gymnasiumok hogy vannak felszerelve a szemlélte
téshez szükséges eszközökkel? Ritka kivétellel csak úgy, mint a 
reáliskolák! Ritka kivétellel mondom, mert a főváros és a vidék 
néhány gymnasiumán kívül (mint a fiumei, kaposvári, kassai stb.) 
alig akadunk oly intézetre, a hol a szokásos és fentebb említettem 
3 osztályon kívül ily feliratot is találnánk: phiLologiai múzeum! 
Nézzük csak az évenkint kibocsátott iskolai értesítőket, azt látjuk, 
hogy százakat, sőt ezreket áldoznak a reáliák stúdiumaira, s ugyan
akkor pár forintot vagy éppen semmi áldozatot sem találunk a 
humaniórákra. Pedig ha szemléltetni a jelszó, azt hiszem akad elég 
bő anyag e téren i§, még pedig nem pusztán az ismeretek gyara
pítására, hanem a lélek nemesítésére, finomítására is! Pl. miből tanul 
az ifjú többet és szebbet, ha mutatnak neki egv kitömött kutyát, 
verebet, spiritusban kígyót stb. vagy a daliás Hektor szobrát, az 
Erechtheion templomát, stb. ? Csak azért hozom ezt föl, mert tudós pro- 
fessorok gúnymosolyra vonták ajkukat, mikor egy ilyen dolog 
felállítására vonatkozott az indítványom ; s a kik százakat költöttek 
évenkint szertáraikra, ugyanakkor 10, 20 frtnyi költséget nem 
szavaztak meg egy pár műveltségtörténeti képre. Sőt nem egy 
nagyobbhírű gymnasiumunk, tapasztalatból mondhatom, annyira sze
gény e tekintetben, hogy még az iskolákban használt classicusoknak 
sincs meg a commeutáros kiadásuk ; pedig a tanár is csak köny
vekből szedheti az ismeretét. Nagyobb segédmunkáknak meg, mint 
mythologiai, régiségtudományi, irodalomtörténeti stb. még hire sincs. 
Ne csodáljuk aztán az eredménytelenséget és az elégedetlenséget 
mely főleg a nyelv- és irodalom-tanítók ellen irányul. Hisz azt 
szokták mondani, hogy kivált a holt nyelveket nem azért tanítják 
napjainkban, hogy beszéljék, hanem a szellemekért, művelő hatá-
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sukért. De hogy tehessék ezt sikerrel az oktatók, ha nem adunk 
segédeszközöket a kezükbe ?

Végre is itt az ideje, hogy ha már a szemléltetések korát 
éljük, gymnasiumainkban rendezzük be a múzeumokat hivatásuknak 
megfelelően; ne csak abban legyen gymnasium, hogy a nyelvekre 
szentelünk legtöbb órát, hanem mutassa gymnasium mivoltát a fel
szerelése i s !

Mikor Münchenben jártam, semmin sem csodálkoztam annyira, 
mint a hires Wilhelms-Gymnasiumon. Végig jártuk az egész inté
zetet, de benne múzeumoknak híre sincs. Bőséges osztályain kívül 
(mert párhuzamosak) mindössze egy elég tágas tanári könyvtár 
van az intézetben, nagyon közönséges aulájával és rajztermével 
fölér akárhány vidéki iskolánké! Ebből csak azt akarom kihozni, 
hogy vagy kövessük a németet, úgyis ez az irányadónk, vagy ha 
már múzeumokat kell tartanunk a tanítás könnyítésére, akkor 
legyen abban képviselve minden szak !

A fővárosi tanintézetek még csak könnyen beszélhetnek, a hol 
rendelkezésökre állanak az országos intézetek, és növendékeik fejlet
tebbek ; de a vidéken, a hol gyakran semmi sincs, itt tessék lelkesí
teni és Ízlést finomítani! És a fővárosiak mégis majd mind be 
vannak már rendezve, csak a vidék halad nagyon lassan! Ezen 
pedig szerény véleményem szerint úgy lehet segíteni, ha minden 
évben méltányos költségvetést csinálnak az intézetek, s ebbe egyenlő 
aránynyal veszik be a philologiai múzeumot. Egyszerre megterem
teni úgy sem lehet, de csak kezdjék meg pl. ez évben és minden 
évben megfelelő mértékben szerezzenek hozzá, rövid idő alatt egy 
csinos tárlat áll majd a humaniórák tanítóinak a rendelkezésére ! 
Hogy mit tehet egyesek buzgalma is, azt megmutatta Schambach 
Gyula úr, a kaposvári főgynm. tanára, a ki oly szépen ismertette 
Közlönyünkben a buzgósága létrehozta philologiai múzeumot!

A gymnasium tantárgyai két főcsoportra osztatnak fel: huma
niórákra és reáliákra. A múzeumok is e csoportokra osztassanak 
fel. Az utóbbiaké megvan, csak az előbbiekét kell rendeznünk. 
Lassanként miket szerezzenek ide? Nézzük sorba: 1. A magyar 
irodalomhoz: Néhány nevezetesebb codex fényképe avagy rajza 
pl. a Corvin-codexek egyik alakja. Költőink és nagy Íróink arcz- 
képsorozata; meglévő szobraik gipszmásolata, szülőházaik, sírem
lékeik rajza vagy fényképe stb. A m. tud. akadémia és múzeum 
képe. A legnevezetesebb illustrált kiadások. 2. A német irodalom-
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hoz: Az iskolában tárgyalt költők arczképe, szobraiknak gipszmásolata 
és más ilyenfélék. 3. Az ó-classicus irodalomhoz: Terracotta alakok 
az Uiashoz és Odysseiához, a főbb istennők gipszmintái; albumok, fény
képek, faliképek Rómáról, Athenairól, Egyptomból, a pompéi ása
tásokról; az ókori építészet és szobrászat épségben maradt példá
nyainak vagy romjainak hű képei. Utánzatok vagy hű képek a görög 
és római régiségekről; földabroszok stb. stb. Ezeket ép oly haszon
nal használhatni 4. a történelemhez, a melyekhez még hozzá kell 
szerezni a közép- és újkor hasonló tárgyú dolgait; a korszak-alkotó 
férfiak arczképeit; esetleg a műveiket feltüntető képeket stb.; a 
közép- és újkor festészetét, szobrászatét, épületeit ábrázoló színes 
vagy aczélnyomatokat stb., a mely utóbbiaknak hasznát veszik 
ismét azok, a kik a földrajzot tanítják.

Ugyan akad-e valaki, ak i ezeknek a hasznát tagadni merné? 
Nem teszik ezek lelkessé az előadást, s nem gyújtanak világot az 
ifjúság elméjének lassan pirkadó hajnalában, kedvet munkájában ? 
Hogy mennyire üdvös ez, csak egy példát hozok fel. A földrajz 
tanításában említik a Vatikánt, az Escoriált ezres számú szo
báikkal, az Alhambrát csodás ékeivel, a mecsetek, gúlák stb. ha
talmas méreteit; mennyire a képtelenség vagy a hyperbolák zavaros 
világába téved az ifjú elméje, hanem mutatjuk az alakot, melyhez 
képzelődését kötheti?! S hiába beszélünk a hindu pagodák nyo
masztó, s a görög templomok üdítő hatásáról a lélekre, ha az 
még csak el se tudja gondolni! tí ha gyakran egy közönséges házi 
állat kitömött példányának bemutatását szükségesnek tartják, melyet 
elevenen még jobban ismer az ifjúság, vájjon nem tekinti meg 
még szívesebben egy költő képét vagy emlékét, a kinek műveiben 
már annyit gyönyörködött ?

Hallottam már azt az ellenvetést, hogy egy ilyen múzeum 
sokba kerülne ! Ingyen bizony a mai világban semmit sem adnak; 
de hát a többi szertár nem kerül még többe? Csak a mit egy 
évben elpancsolnak a laboratóriumokban s egy évben szereznek 
a reáliák számára, azon a költségen egy fél múzeumot lehetne 
berendezni a humaniórák számára! De háta nyelvészeket csak szidni 
szokás, s ha egy értékesebb müvet óhajt, megrendelni valamelyikök, 
ezért már feljajdulnak! Hanem a physika és természetrajz számára 
most már külön szertár, külön előadó terem, sőt a tanárnak külön 
dolgozó szoba kívántatik, mert e nélkül nem is állhat fenn az 
intézet; évenkint legalább pár száz forint ára gépet, képet, anyagot,
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edényt stb. rendelnek meg és a külföldi legjelesebb folyóiratokat 
stb.; persze aztán ha előáll a philologus, hogy erre volna szüksége, 
szánó hangon válaszolják neki, hogy — — nincs rá költség; de a 
reáliákra mindig bőven ju t ! Aztán ott áll gyakran nem egy olyan 
készülék, melyre soha sem kerül sor, a melynek soha sem veszik 
hasznát. Ott állanak a nagy elektromos gépek, melyek száz forinton 
fölül kerülnek ; egy évben megcsavarják valamelyiket kétszer,
háromszor, aztán elromlik, vagy kimegy a divatból, a z tá n ------ -
hozatnak újat, jobb szerkezetűt. Erre azért telik, míg a humaniórákra 
nem ; pedig pl. a physika a gymnasiumban heti 8 órát foglal el, míg 
az irodalmak, történelem stb. kétszer, háromszor annyit. S az ezek 
számára beszerzett dolgok változatlanok maradnak, legfölebb nagyon 
hosszú használat után kellene egyiket-másikat újjal felcserélni, a mi 
nagy ritkán történnék!

Vagy lehet-e megérteni még oly szép magyarázatokkal is az 
építészet különféle stíljeit, ha a legkiválóbb építmények rajzaival 
nem illustráljuk ? Csak a fiumei m. kir. főgymnasiumra hívom fel 
a két év előtti kirándulók emlékezetét, mennyi élvezettel és figye
lemmel nézegettük ott azokat a szép műveltségtörténeti képeket és 
az antik szobrok másolatait? Pedig mi tanárok voltunk, a kik 
azokat már ismertük, többször láttuk; hát növendékeink mennyi 
haszonnal nézegetnék, a kik előtt azok többnyire terra incognita? 
Egyúttal azon a kiránduláson megtanulhattuk, hogy az a philologiai 
múzeum többet mutat, mint a mennyibe kerül, s ott Fiúméban 
nincs is külön terme, hanem a folyosón vannak tárgyai elhelyezve. 
Hát oda mikor jut valamelyik intézetünk, a hova a zürichi poly- 
technicum jutott, melynek régi szobrok óriás nagyságú gipsz
másolataiból oly gyűjteménye van, hogy azt franc belépő díjért 
mutatják meg az idegennek ? Tőlem s utitársamtól legalább ennyit 
kért a felügyelő 1

Mennyi haszonnal jár és mennyire finomítja a növendék lel
két, nemesíti szivét a humanióráknak szemléltető előadása, azt egy 
különálló értekezésben kellene előadni és ezer meg ezer példával 
lehetne illustrálni! Nekem pedig a czélom csak az volt, hogy a 
figyelmet ráirányítsam amaz anomáliára, mely a gymnasiumi költ
ségvetésekben szerepel a humaniórákra és reáliákra vonatkozólag. 
Régi szokás ez, visszavehető a század elejére, a mikor csak min
dent a physicum museumokra áldoztak, jóval később kezdtek a 
természetrajzi gyűjtemények összeállításához, és csak a hetvenes
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évek elején mutatkozott itt-ott egy kis érem-gyűjtemény, vagy a 
történelmi nevezetességű férfiak arczképcsarnokát szerezték meg 
fényképekben (pl. a pécsi főgymnasium az összes magyar vezérek 
és királyokét) vagy aczél nyomatokban (pl. a szegedi). Hála az 
égnek, az utóbbi években nagyon örvendetes haladás mutatkozik e 
téren is. A vidéki intézetek közöl is sok már igen szép eredményt 
mutat fel; de vau sok, a hol még semmi sincs. Ép azért nagyon 
érdekes volna összeállítani olyan statistikát, mely kimutatná, hogy 
hazai gymnasiumainkban hol van már teljesen berendezett plilologiai 
múzeum, hol történtek kezdeményezések és hol hiányzik teljesen ? 
És az is nagyon üdvös dolog lenne, ha minden gymn. igazgató 
év végén az értesítőben egy külön rovatot szentelne a humaniórák
nak (a mint azt már többen teszik is) és kimutatná, milyen a jelen
legi állomány és mik szereztettek hozzá. Mert lehet, hogy ott is 
szereztek, hol nincs kimutatás, de megtartották az évtizedek szo
kását, hogy csak a reáliák szertáráról referáltak, vagy ezekbe 
sorozták be a humaniórák szerzeményeit is! Azt hiszszük, ennyit 
megkívánhatunk; mert végre is követelhetjük, hogy mikor vannak 
reáliskoláink, melyek хат’ ё?оуу]у a reáliák művelésére vaunak 
hivatva, akkor a gymnasiumok is tartsák meg jellegüket, s a 
humaniórák tanításához adjunk oly mértékben segédeszközöket, 
mint a reáliskolák a reáliákhoz. De erről szó sincs, és tán soha sem 
is lesz meg ! Annyit azonban joggal követelhetünk, hogy a gym
nasiumok költségvetései legalább méltányosak legyenek és ne tekint
sék a humaniorákat a saját házokban mostoha vagy fogadott 
gyermekeknek !

(Kolozsvár.) Várkonyi Endre.

A verstan-tanítás módszeréről.*)
A középiskolának egy fontos szükségletét érintem akkor, midőn 

a verstan tanítás módszeréről elmélkedem. Tudtommal ez a kérdés 
nem is volt még tárgyalva; pedig a verstan középiskolai tanter
vűnkben helyet foglal, irodalmi oktatásunk egyik ágát teszi, s ha 
fontosságának foka iránt éltéi ők lehetnek a nézetek, bizonyos fon
tosságot nem lehet tőle megtagadni. A tanár nem térhet ki e tárgy 
elől; három-négy tantárgy körében, ugyanannyi vagy még több

*) Felolvasta a szerző a budapesti I. szakosztálynak 1888. május 1-én 
tartott ülésében (1. az erről szóló tudósítást és az előadás alapján tejlődött vitat
kozást múlt jún. fűz. 647—649. 1.) A szerk.
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osztályban eléje torlódik az a feladat; tanítania kell, s lelkiismeret 
dolga, bogy már akkor a módszert is megfontolás alá vesse: milyen 
eljárás lesz a legfoganatosabb ? E kötelességet nem veszik le a 
tanár válláról az Utasítások sem, melyek épen nem nyújtanak a 
verstan methodikus kezelésére nézve közelebbi irányelveket. A mi 
szép feladatunk az. előadó tanároké, hogy minden disciplinát a lehető 
legtanúlságosabbá tegyünk, azt az ifjú lélek képzésére, fejlesztésére 
a legügyesebben kizsákmányoljuk; a mi dolgunk, hogy a verstan 
se legyen mostoha testvér a többi tanulmányok közt, melyet lehet 
akárhogyan tanítani, s teljesen közömbös dolog, szeressék-e tanít
ványaink vagy ne ? Kihasználni a verstannak is képző és elme
mozdító hatását a középiskola többi tanulmányainak öszhangjában : 
azt hiszem, e felfogáshoz csatlakozni nem kell a specialista elfo- 
gúltsága.

S nemcsak elméletileg nincs a verstan módszere tisztázva, ha
nem gyakorlatilag is kevéssé lehet ily módszer kifejlődve. Nem 
mondom, hogy egyes tanárok nem szabályozták eljárásukat s nem 
követnek valamely egészséges, megpróbált, sőt talán igen kittinő 
methodust; de azok csekély számú kivételt képezhetnek, az arány
talan nagy többség minden módszer nélkül tanítja a verstant, úgy 
a mint maga tanúlta egykor. Ez nem vád : ilyen a közszólás, melyet 
híven visszatükröznek kézikönyveink. Azok legtöbbjében a meztelen 
rendszer van adva, módszeres feldolgozás nélkül Ezt a rendszert 
rideg egymásutánjában, mint adott elemeket tanítják; a könyv úgy 
van már szerkesztve, hogy a tanár csaknem utalva van e merev 
formalismusra. 8 a növendék lelkét hidegen hagyja e rendszer, mert 
nem enged annak mozgást, közreműködést s nem részesíti az ered
mény feltalálásának örömében. Ilyen a könyvek módszere, ilyen a 
tanításé.

És ez nem csoda, maga a tanított rendszer, az az anyag, a mint 
ma iskoláinkban van, igen hálátlan. Nem egyéb az, mint a régi 
verstan, a magyar formákra vonatkozó részében megreperálva egy 
kissé Aranynyal, egy kissé Torkossal; esetleg Thevvrewk Emillel, 
az idegen formákra nézve pedig változtatás nélkül. A vers elvi fel
fogása azonban ugyanaz, a mi a régi verstané volt. Az a régi met
rika teng ma is, mely nem lát a versben egyebet puszta mechanis- 
musnál, pl, hosszú és rövid tagok változásánál s a versformák 
lényegéről olyanforma képzeteket lop a növendék elméjébe, mintha 
bizonyos minőségű szótagokból állítnók össze a lábakat vagy üte
meket, ezekből készülnének a sorok, sorokból a szakok. Elismerem, 
azt is megmondják még a bevezetésben, hogy a rhythmus a különböző 
súlyú, illetőleg különböző hosszúságú szótagok arányos összeállítá
sából keletkezett dallamos lebegése, emelkedése és esése a költe
mény szavainak ; de mily nehézkes ez a meghatározás! mennyire 
kimeríti erejét az a fáradság, hogy a „dallamosság“ képzetéig el
jutott, a hol pedig csak ott kezdődik igazán a vers lényege s a
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kutatás! és mennyire magán viseli azt a mechanikus felfogást, hogy 
szótagok összerakásából áll a versforma! Valóban nem tanítják-e 
még ma is a verstanok azt a huszonnyolcz verslábat? nem szer
kesztik-e azt hosszú és rövid szótagok mesterkélt permutálása és 
combinálásával össze ? nem mondják-e aztán, hogy már most ezekből 
alkotható a műsor? s nem tartják-e még mindig nagyon szeren
csésnek a Fogarasi szabályát, mely azt kívánja, hogy a műsort úgy 
kell összeállítani, hogy a lábak kiválasztott esése kitűnjék ? S ha 
vannak több ambiczióval irt verstanok, melyik tud kiszabadulni 
abból a félszeg felfogásból, hogy a versformák egy csoportját ki
zárólag az időmértékkel próbálja magyarázni, a másik csoportot 
pedig kizárólag hangsúlylyal ?

Ez sem vád a könyvek irói ellen; verstant ők rendesen poéti
kához, stilisztikához s efféléhez mellékelve adnak ; művök súlypont
ját nem a verstani részben látják maguk sem, nem is lépnek föl e 
részben a szakember érzékenységével. Nem is birálom ezt vagy azt 
a könyvet, hanem constatálom a létező bajt, mely megvan általá
ban. Azt a lelketlen anyagot helyesen tanítani lehetetlen ; de taní
tani sem érdemes. Ki lelkesednék azért a kopár régi verstanért, 
mely a megváltozott időben, a szellem új alkotásai közt egy darab 
középkor gyanánt restelkedik ? Ezért van, hogy mai nap a verstant 
bizonyos kicsinyléssel nézik, a versidomot túlon-túl külsőségnek, 
formaságnak tekintik tanáraink is. Azért verstani oktatásunk érde
kében az első lépés, hogy a modern verstant fogadják el iskoláink. 
S én is, midőn a verstanítás módszeréről beszélek, e módszer alap- 
jáúl a modern verstant veszem és semmi mást.

Modern verstan és modern methodus! Ez az a két jelszó, 
melyet a philologia magyar tanárainak leglelkesebb figyelmébe aján
lunk. Irodalmi oktatásunk egy fontos ágának reformját, gyümölcsö
zővé tételét jelentik e szavak.

Minden módszer a tárgyban is gyökerez, s ki nem kerülhetem, 
hogy a verstan módszeréről szólva, a verstan elvei közül is ne 
érintsek néhányat. Mert mindenekfölött szükséges, hogy a tanárt 
magát a versnek jól felfogott eszméje sugallja. íme tehát néhány elv :

1. A versformák egésze képez egy testet s azért a tanár min
dig egész versformákat mutasson fel, azokon kezdje, ne tagokon 
és lábakon. Valamint a nyelvtani oktatás mondattani alapból indúl 
ki, úgy indúljon ki a verstani oktatás a sorból ; mert ha a nyelv
beli egyén a mondat, akkor a versbeli egyén a sor. A versbeli egy
ségek igen hasonlók a beszédbeli egységekhez. Kend—sor—perio
dus—strófa egynemű dolgok, csak testvérek, a sor változatai, épen 
mint a mondat és társai, mellékmondat, körmondat; másnemű foga
lom az ütem vagy láb, épen mint a beszédben a szavak; még a 
tő és ragasztók másolatát is fölismerjük az ütem erős és gyönge 
részében, az arsis és thesisben. De az ütem s annál inkább részei 
époly önállástalanok, mint a szó; ez elemek elvonásához csak a 
sor megismerése után szabad nyúlni.
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2. A versnek ne csak a szerkezetét írja le, ne csak formáját 
lássa a tanár, hanem mindig jelentését is keresse. Lebegjen előtte 
az a gondolat, hogy a vers lényegileg zenei dolog, a költői beszéd
ben csörgedező zenei vér, melyet még az énekkel való egysége 
boldog idejéből örökölt. Minden versformában egy-egy kis compo- 
sitiót lásson ; ne tekintse a versalakokat puszta alakoknak, hanem 
szellemi tartalommal, hangulati jelentéssel biró termékeknek; a vers
forma mintegy zenei nyelven beszél, a költemény hangulatát kiséri, 
emeli, színezi saját hangulatával. E zenei nyelvet értesse meg tanít
ványaival, a tartalom és versforma ez összhangját igyekezzék fel - 
foghatóvá tenni előttük minden egyes esetben. Mért ne használná 
fel a középiskola, mért ne különösen a gymnasium a versnek ezt 
a művészeti mivoltát? mért ne fejlesztené a növendékek művészeti 
ösztönét is, mikor a tanulók egy jó része úgyis tanúi éneket s a 
nem muzsikális rész előtt is a legtöbb esetben felfogható lesz a 
vers egyszerűbb zenéje?

3. A tiszta verstant különböztesse meg a prosodiától, a vers
idomot s jelentését a verselésmódtól. Ezek összezavarása volt a mi 
verselméletünk átka. Ugyanazért

4. ne úgy osztályozzon, hogy a versek részint hangsúlyosak, 
részint időmértékesek. A világ minden verse hangsúlyos is, idő
mértékes is. Ellenkezőleg minden versformán meg kell mutatni a 
tanárnak a zenei hullámzást, az egyenletes mozgást, mit csak a két 
tényező szülhet együtt, a hangsúlyok adván a vers folyásának a 
mozgást, az időmérték pedig az egyenletességet. Ki kell mutatnia 
a magyar versben is az időmértéket, hogy t. i. az ütem akár két 
szótagból áll, akár háromból, akár négyből, ugyanannyi ideig tart. 
Ezt élénken demonstrálhatia, saját kézütéseivel vervén a taktust a 
tanuló fesztelen versfölmondására; ki kell mutatni az ütemegyenlő
ség e törvénye mellett az ütemfeleződés törvényét, mint válik a 
magyar verstaktus szépen két egyenlő időtartamú félre, hogy szinte 
lépni, vagy akár tánczolni lehet rajta. Mennyi eleme rejlik itt a 
szemléltetésnek, azon eszköznek, melyet alább tüzetesebben mélta
tok ! És ebből a törvényből fejtse ki a tanár a magyar versek 
prosodiáját, hogy t. i. mivel a taktusok egyenlő ideig hangzanak, 
két tagú, mint négy tagú: a kevés tagú liternek hosszú tagokat 
szeretnek, a soktaguak pedig rövideket, négy közűi lehetőleg két 
rövidet. — Viszont az idegen formáknál, pl. a hexameternél is tün
tesse fel a versnek azt a hat hangsúlyát, mely époly érezhető ott, 
mint a Zrinyi-versben a négy hangsúly, bár nem a közönséges 
beszéd hangsúlyaiból került ki, mint ez.

5. Osztályozzon compositiókat. A versek az egyes nemzetek 
műszellemének alkotásai, magukon viselik e szellem sajátságait. A 
hexameter nem a prosodiában különbözik a Zrinyi-sortól, hanem 
zenéjében. S azért osztályozzon a tanár nemzetek szerint, hogy 
vannak magyar versek, görög versek és modern nyugati versek.
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így igen könnyen fog a tanuló osztályozni. Többfajta versformát 
elmondva előtte, mindjárt megismeri, melyik a magyar, melyik az 
idegen; amarra mint régi barátjára ismer azonnal, egész életében 
olyanokat hallott, úgy hangzanak, mint a mi nótáink, a magyar 
nóta, a magyar zene. Az idegen verseket később majd megtanulja 
elválasztani, melyik a görög, melyik a nyugati, mely utóbbiak 
rendesen úgy is felismerhetők rímjükről.

6. A verselésmód a versfajoktól függ, nem megfordítva. A 
görög versformák sajátságos prosodiát teremtettek maguknak. A 
görög taktusok erős része nem szeret aprózódni, egy tagban kívánja 
a nyelvtől a maga jutalékát. A görög verselés is azt tenné, a mit 
más nyelv tesz, a beszéd hangsúlyát adná a rhythmus hangsúlyául, 
ha a rhythmus olyan határozottan nem követelné, hogy az ő erős 
félüteme, egyetlen egy tag maradjon. A nyelv tehát úgy cselekszik, 
hogy elhallgattajja a versben természetes hangsúlyait, a rhythmus 
részére pedig minden erős Utemrészben odateszi az egy-egy hosszú 
tagot, mit aztán a rhythmus ruház fel ictussal. így van ez a göí’ög 
nyelvvel magával, csak így tudtak görög formájú verseket írni a 
latinok is, mink is, szóval mindazon népek, a melyeknek a hang
súlyos szótagjai hol rövidek, hol hosszúak. S mi ugyanezt a verse- 
lésmódot alkalmazzuk a modern kosmopolita versformák előállítá
sára is, mert azokban is egy tag szeret maradni az erős ütemrész. 
A németek más helyzetben vannak ; náluk a hangsúly ereje alatt a 
szótag meg is nyúlik, ők tehát tehetik az erős és egyszersmind 
hosszú litemrészbe súlyos és egyszersmind hosszú tőszótagjaikat. — 
A verselésmód tehát az, a mi hangsúlyos vagy időmértékes irányt 
követ. S ennek okszerűségét a verstani oktatás előrehaladottabb 
fokán lehet megmagyarázni.

Ezek s a modern verstan egyéb elvei kalauzolják a tanárt, 
ki ha tisztában van a kiinduló s a czélponttal, egész más ihlettel 
fogja a tárgyat tanítani. Módszere magasabb felfogásból táplálkozik 
s a tárgy iránti szeretet átragad a tanítványokra is.

Áttérve a szorosan vett methodikára, előre kell bocsátanom, 
hogy a gymnasiumi tanterv a középső osztályokba helyezi a vers
tant. A harmadik osztályba esik az u. n. „hangsúlyos vers“ ismer
tetése, a negyedik osztályba a „mértékes verseké“, az ötödikbe 
pedig rendszeres verstan. Végül még a VII. osztályban is előkerül
het, a rendszeres poétika keretében. Mint látni, a felosztás alap- 
gondolata ugyan az az inductiv elv, mely a felsőbb osztályokban 
az irodalom elmélet egyes részleteit előbb egyenként adatja s végül 
összefüzeti. Az Utasítások a III. osztálybeli verstanhoz megjegyzik, 
hogy a tanárnak már az első osztálytól rá kellett mutatni versek 
olvasása alkalmával a verselés sajátosságára s feltüntetni, a mint 
előfordúl, rhythmust és rímet; de e fokon, midőn a latin és német 
költeményekkel is megismerkedik a tanuló, alkalmat kell venni a 
sajátságos magyar verselésnek összefüggő tárgyalására. — Ezzel



ismét csak az anyagnak az inductió czéljaira való elrendezése van 
megállapítva s nem az, minő legyen a tanár eljárása amaz össze
függő tárgyalásnál. A IV. és V. osztálybeli anyag módszeres 
kezelésére vonatkozólag még kevesebb instructiót kapunk, a vers
tan amott „függelékbe, emitt „befejezésbe a stilisztikának, 
tekintettel a német és latin nyelvi költői olvasmányok formá
jára is.

Az Utasitások határozottan inductiv módszer körvonalait adják, 
azon eljárásét, mely apró betétekből gyűjt szellemi tőkét. Összhang
ban áll ez tantervűnk egész szellemével, s a verstanra is a leghasz
nosabb itt valóban. Ezt alapúi elfogadva, az inductiónak két eszkö
zét kell ez alkalommal a legmélegebben méltatnom a verstanítás 
érdekében: egyik a szemléltetés, másik az összehasoulitás. Amaz a 
legélénkebb benyomást eszközli a lélekre, még ennél az elvontnak 
látszó tárgynál is; emez legjobban fejleszti az Ítélő képességet.

Szemléltető módszer! Szokatlan jelszó a grammatikai, stiliszti- 
tikai szakokban, bármily hathatós is a reális tárgyaknál. Szokatlan 
kivált a verstan körében, hol első tekintetre nincs mit szemléltetni. 
Talán abban fog e szemléltetés állni, hogy minden versformát fel
írva is bemutatunk a növendéknek, az egyes ütemeket hosszú rudak
kal elrekesztve egymástól, a szótagókra felrakva a hosszúság és 
rövidség, meg az ictus egyezményes jeleit ? Hisz ebben semmi új 
nincs, a tanítás eddig ily nyomon járt. — Oh más lesz a verstan 
szemléltető módja! Ezt nem fogja alkalmazni, sőt lehetőleg kerüli; 
a szemet nem fogja lábakra metszett, prosodikus jelektől tarkálló 
schemákkal gyönyörködtetni, — az ilyen oktatás holt elemet juttat 
a tanulók elmevilagába. A verstani szemléletet a fül számára kell 
nyújtani, mert a vers hallani és nem látni való A szeudéltetés itt 
hallásbeli s abban áll, hogy a versformákat mindenkor elevenen, 
hangban mutassa be a tanár, kellő rkytkmusban elmondva s a törvé
nyeket e hallott, a fül által felfogott versekről vonják le a tanu
lók. Valahány új versalak előfordúl, első dolog, hogy annak tiszta 
és szabatos hangbeli képét támaszsza a tanár a tanulók agyában s 
e megrögzített hangképet használja fel aztán összehasonlításnál, 
utalásnál, szabályelvonásra. A sort soha a szem elé nem írva, hanem 
mindenkor egyenest a fülhöz intézve tudakozza a tanár : magyar e 
az a vers, vagy idegen? hány hullámot vet? egyenlők-e azok a 
hullámok, az ütemek ? hol vannak a nyomatékok ? s aztán a sor 
jellemébe vágó kérdéseket is: lassú, vontatott-e, vagy élénk, gyors? 
játszi-e? vagy komolyabb? — ha a sorban prosodiai hiba van: ne 
a táblán mutattassa ki jelekkel, hanem éreztesse közvetetten a füllel. 
A hallás így annyira fog fejlődni, finomúlni, hogy mindjárt felismeri 
egy adott költemény versszerkezetét annak rhythmikai jellemét, a 
verstechnika tökéletességét s fogyatkozásait. A ki így tanulta a 
verstant, ha magában olvas is egy-egy költőt, akkor is fülébe zeng 
a vers művészete, mely pedig némely költőnél annyi gond tárgya
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volt. — A vers zenei hivatását a szemléltető módszerrel, tehát a 
hallás útján lehet igazán éreztetni.

Az a felolvasás, mely öt hóval ezelőtt ugyan e helyen az én 
verstanomat tisztelte meg figyelmével, a könyv módszerét csak 
annyiban ismerte el újnak, hogy itt-ott előbb hoz fél példát s azon 
magyarázza a szabályt, a helyett, hogy a kimondott szabályt példák
kal illustrálná, mi különben nem sokat változtat a dolgon. — Nem 
magamat állítom e nézet elé, hanem egy másik bírálómat, a ki 
nem kevésbbé pártember, mint Torkos úr, velem még kevésbbé. 
azonosítja magát, szót kíván magának a verstani vitában, s a ki 
különben a Vasárnapi Újság némely bírálatait szokta írni; e bírá
lóm, ellenkezőleg, helyesnek tartja módszeremet, bár nem egészen 
újnak, s elnevezi azt szendéltető módszernek, ha — úgymond — 
e kifejezést hallható dolgokra s nem csupán láthatókra is lehet 
alkalmazni. — Valóban ez az a módszer, melyre a Verstan czélzott, 
ha talán nem domborítja is ki eléggé. Újnak, általában veve, egyéb 
szakokban nem új, de a verstan körében a szemléltetés még nem 
igen volt alkalmazva.

Hasonló fontosságú az összehasonlítás. A versfajok sajátságait 
ez emeli ki legtisztábban, a szemléltetés által nyújtott anyagot fel
dolgozva. Legsikeresebb útja az általánosításnak. Ez eszmére azon
ban csak egész általánosságban mutatok rá, figyelemkeltés végett; 
alkalmazása úgysem különbözik egyéb rokon szakok összehasonlító 
eljárásától.

Nem szándékom a verstani oktatás menetét osztályról osztályra 
vázolni; az eljárást az osztályokhoz s a tanulók korához alkalmazni 
könnyű lesz aztán. Hanem bátor vagyok egy kis részletet adni 
tanítási gyakorlatomból, annak illustrálására, hogyan haladok a 
szemléltetés meg az összehasonlítás segítségével.

Például а IV. osztályban vagyunk; néhány idegen versformával 
megismerkedett már a tanuló. Ismeri pl. a hexametert, a distichont 
a Szózat versét. . . szóval ismer konkrét versegyedeket, hallásában 
mindegyik be van mintegy edzve. És szükség van arra, hogy álta
lános fogalmai legyenek, szükség van rendezésére. A feladatot így 
oldom meg: Kiindulok a hexameterből, mely a négy sorfaj legéle- 
sebbikéhez, a dactylusihoz tartozik, s a melylyel addig is legtöbbet 
foglalkoztak a tanulók. Mivel pedig az összehasonlítás az ismeret- 
szerzés leghathatósabb eszköze, még egy másik sorfajból is válasz
tok egy képviselőt, egy trochaeusi sort, mely mellett a dactylus 
aprózott jelleme legjobban kitűnik, bizonyos egyneműségök mellett. 
Pl. Cserhalom, a te tetőd diadalnak büszke tetöje! és Szóla Isten 
Gábor angyalához... Mind a kétféle sorfajt erősen kiszínezett rhyth- 
musban elmondom s egyes tanulókkal is elmondatva, begyakorlom. 
S mikor így, a hallás útján e sorok képe biztosan szellemükbe véső
dött: a kettő közti különbség a belső szemlélet előtt már magától 
kidomborodik. Ezt a különbségtevést fejlesztem, gyakorlom, újabb
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sorokat idézve kipróbálom. Veszek egyéb trochaeust is, pl. Isten, 
áldd meg a magyart, Jó kedvvel bőséggel, s megkérdezem: melyik 
mintához hasonlít? Ha nem találnák el, ismétlem a mintákat újra, 
s mindegyikhez odacsatolom az új jövevény sort, ilyenformán : Szóla 
Isten ... és Isten áldd meg. ; viszont: Cserbalom a te te tőd ... 
és Isten áldd m eg... s akkor ismét megkérdem, melyikhez hason
lít jobban ? A legnehezebb felfogásuak is el fogják találni általában. 
Veszek egy másik sort: Hass, alkoss, gyarapíts ! s a haza fényre 
derül. Ismét próbálom, melyikhez hasonlít? Constatálni fogják, hogy 
a „Cserhalom“ kezdetühöz. Ismét melyikhez hasonlít ez : A vadász áll 
hosszú méla lesben ? Megmondják : a „Szóla Isten . . . “ kezdetühöz. 
Azután vegyesen, össze vissza forgatom, két-bárom egynemű sort 
is kérdek egymásután, hogy a gépies rámondást kikerüljem s a 
vigyázatot ébren tartsam. Ezt így jól begyakorlom, még mindig 
magam emlékezetéből idézve — gyorsaság kedvéért — a verseket, 
bár a tanulókkal is a kellő rhythmusban utánam mondatva, s miután 
a dolgot közvetetten szemléletből jól ismerik: nevet adhatok nekik, 
megmondom, hogy az e fajta sorokat nevezik trochaeusoknak, az 
e fajtákat pedig dactylusoknak. Akkor aztán meglehetősen nyélbe 
van ütve a dolog ; van két ismert és megnevezni is tudott fogalom, 
csak arra lesz gondom, hogy a nevet „ne vegyék hiába“, hanem 
ha e szót dactylus hallják vagy kimondják : mindig ösztönszerüleg 
gondoljanak arra a bizonyos rhythmusra : Cserhalom, a te tetőd 
diadalnak büszke tetője; legjobb, ha mindig éppen erre a sorra 
vonatkoztatjuk, hogy egy annál konkretebb eset képe legyen a 
belső tudatban typussá állandósítva. Azért is jó egy állandó példá
hoz mérni minden újabb versidézetet; ép így a trochaeusnál is. — 
Ekkor elővetetem az osztály olvasókönyvét s a verses darabok egy 
részében magam kiszemelve a dactylusi és trochaeusi fajúnkat, a 
tanulókkal olvastatom, egyrészt hogy maguktól is jó rhythmusban 
tudják olvasni, másrészt hogy a versfajt fel tudják ismerni. így 
próbálom ki önálló felismerő képességüket, míg a szükséges biz
tosságot el nem érték. S már ezen a ponton, mielőtt a jambusra 
és anapaestusra térek, lehet némi összehasonlítást tenni a két ismert 
sorfaj szerkezete és jelleme közt. Könnyen észre fogják venni 
például, hogy a dactylusok erősebbek, a trochaeusok lágyabbak ; 
azok minő tárgyú költeményeken fordáinak elő, ezek is minőkön, 
s itt czélozhatui a költemény hangulatának és a vers hangulatának 
szoros összhangjára is. Pontosabb szerkezeti elemzés helyett elég 
csak annyit megállapítani, hogy a trochaeusban csak egy rövid és 
gyenge szótag van az erős hosszú tag után, a dactylusban pedig 
kettő. *

Eddig lehet haladni a második órában, s már meg van vetve 
az alap a további összehasonlításra. A legközelebbi lépés az 
anapaestusokhoz vezessen, a mely élénkebb s feltűnőbb a jambus- 
nál. Előveszem pl. ezt: Mily had kel a drégeli völgyön elé, S vet 
vérszemeket hegyi vára felé. összehasonlíttatom az ismert formák-



kai, s meg fogják állapítani, hogy inkább hasonlít a hexameterhez 
mint a jambushoz, ép olyan szapora, olyan rohanó. Rávezetem aztán: 
mi a különbség mégis ? Eleinte kap az ember sajátságos felelete
két, hogy az utóbbi rövidebb, amaz hosszabb;— jó, szolgálhatunk 
másik dactylussal, pl Hosszú hegyes tőr ifjú szivében; ez már 
nem hosszabb. Végre is rájönnek: az a különbség, hogy a 
dactylusok mindjárt teli hanggal indúlnak meg, a legelső hangjuk 
erős, úgy esnek le gyönge hangra; az anapaestusok gyenge, 
mintegy mélyebb hanggal kezdik s úgy pattannak fel, hogy aztán 
minden későbbi ütem ilyen felfelé törőnek tűnik fel. Most következik 
az anapaestusok felismerésének és helyes rhythmizálásának ama vázolt 
begyakorlása, mely igen könnyű a jobb hallású tanulóknál, de nem 
igen nehéz a többieknél sem. A tanulók bizouynyal többször össze 
fogják téveszteni a dactylust és anapaestust; ez nem baj, legalább 
érzik a hasonló vonásokat, s hamar meg is szünteti ezt alfele kéz
zelfogható emlékeztetés : Vigyázzon csak, minő hang nyitja meg a 
sort, erős vagy gyönge ? ha erősen indul a sor, az dactylus, ha 
gyengén indúl s úgy erősbödik neki a hang, az anapaestus. A dac
tylus és anapaestus összehasonlításánál képzetet nyernek a növen
dékek a sorok emelkedő és ereszkedő jelleméről. — Hátra van végül 
a jambus: Hazádnak rendületlenül Légy híve. óh magyar! A három 
ismert forma közűi leghasonlóbbnak fogják találni a trochaeushoz 
s mihamarabb észreveszik majd, hogy úgy vis/onylik ahhoz, mint 
az anapaestus a dactylushoz; gyengén kezdődik s úgy lesz erős.

E négy sorfajt azután példaidézetekkel begyakorolva s a tanulók 
felismerő biztosságát kipróbálva, elő lehet venni az olvasókönyv összes 
idegen rhythmusú verseit és a tanulókkal meghatároz tat n i: minő sorfaj, 
hány ütem s a többi ? E négy sorfaj egybevetése pedig kézbe 
szolgáltatja a taktusszerkezet ama négy módját,t melyen az idegen 
versformák legnagyobb része alapúi: a páros részű és páratlan 
részű, az emelkedő és ereszkedő taktusokat. S ezzel az elemekig 
jutottunk.

Ez az erős alapvetés munkája, mely — ismétlem — kevés 
időt kíván. Néhány óra alatt megismerte a tanuló azt a négy sor
fajt, mely a nemzetközi forgalomban szerepel, és fel fogja ismerni 
mindig — Ilyenforma eljárást követek a verstan ugyéb szaka
szainál is.

Egy rossz szokást legyen szabad itt megjelölnöm. Némely tanár
elszakítja az egyes ütemeket: Hősvér-------tői piro------súlt gyász—
■—tér só— —hajtvá kö------ szöntlek; — azért alkalmasint, hogy jobban
kitűnjenek a lábak. Ezt ne tegyük,'mert minden illukiót bánt, de 
sérti a természetességet is. Nem efféle skandálás kell, hanem folyé* 
kony rhythmus. Az liternek eleggé ki fognak válni akkor is, ha a 
folyamatosan mondott verssorban jól kiszínezzük a marcatókat. Sőt 
ezt is csak egyelőre, szabad ; ez éles, rikító rhythmizálást fokonként 
el kell hagyni s később mindjobban hozzá kell a tanulókat szók-
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tatni a discrétebb rliythmizáláshoz olvasás közben ; ízlésüket oda kell 
képezni, hogy a vers zenéjét a költeményre mintegy rálehelve is 
tudják élvezni.

Még egy vonását hadd említsem a verstan jó módszerének. 
Legyen az mindig lehetőleg direct. Az elmélet távolabbi, abstractabb 
részeiben is mindig a hallásbeli szemléletre történjék közvetetten 
hivatkozás, ne tételekre. Például a sorok jellemét ne okoskodva 
vonják le, hogy ez a sor élénk, mert jambus, jambusokról pedig 
azt tanultuk, hogy élénkek; hanem ez a sor élénk, mert a fülem 
annak érzi, s azután teheti oda: mint élénknek érzem a jambuso- 
kat általában.

A szemléltetés meg az összehasonlítás annyira üdvös eszközök 
a verstani oktatásban, hogy az egész verstanra meg lehet a növen
dékeket hallás által tanítani. Könyvet én az iskolában nem hasz
nálok, az csak arra való, hogy otthon ismételhessék az iskolában 
tanultakat. A verstan épen zenei természeténél fogva olyan anyag, 
hogy az iskolában teljesen föl lehet dolgozni. A könyv csak épen 
azon fokig szükséges, a meddig a leggyakorlatibb tárgyakban.

E néhány gondolatot kívántam a verstani oktatás módszerének 
javítása érdekében ezúttal fölvetni. Inductiót óhajtok, szemléltetéssel 
és összehasonlítással, zenei irányban. Ne féljünk, hogy a zenei 
elv a tanulók egy nagy részénél kárba vesz, azoknál a kik yagy 
nem tanúinak zenét, vagy nincs jó hallásuk. A rhythmus nem olyan, 
mint a melódia vagy az összhang, a zenének emez illőbb alkatré
szei: a rhythmus eléggé kézzelfogható s a nehézkesebb fül is elég 
jól érzi; a vad emberek legtöbb érzékkel a rhythmus iránt bírnak ; 
de maga egy Vörösmarty vagy egy Goethe sem bírtak zenei 
hallással, s a verselés báját., a nyelvbeli zene dallamát alig érezte 
ná'uk finopiabban valaki. S vájjon, ha akadna egy-két növendék, 
ki a versek dallamát nem tudná felfogni, el kellene e mulaszta
nunk a legtöbb tanuló versérzékének ápolását, műösztönének ez irá
nyú képzését? Mutassuk be azért nekik a verset mindenkor a 
maga zenei hivatásában, akkor nem lesznek előttük a versformák 
puszta abstractiók, árnyékfogalmak, hanem hús és vér, eleven 
képek. S ennek értelmi haszna is több. Mechanismus helyett szer
vezetet lát a tanuló, a sor vagy strófa zenéjét úgy veszi, mint egy 
egészet, egy eleveu organismust, melynek csak ízületét ismeri fel 
az ütemben. Ily szellemű oktatás mellett lesz a verstannak eredménye !

(Szolnok.) Dr. Négyesy László.

Astronomiai kirándulások
Mivel a kosmographia elemeinek a középiskolák Vili. osztá

lyában való tanítását a tanterv megköveteli, nem vélem fölösleges
nek. hogy a tanítás sikerének egyik nevezetes tényezőjére, a tanári 
vezetés alatt tett astropomiai vagy kosmographiai kirándulásokra
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vonatkozó nézeteimet és tapasztalataimat közzé tegyem. Erre nem 
csupán az a körülmény késztet, hogy e tárgygyal Közlönyünkben 
még nem foglalkoztak, hanem még az a tapasztalat is, hogy mind 
tankönyveink, mind maga a praktikus tanítás sokkal nagyobb súlyt 
fektet a taneszközökre alapított közvetett, mint a tárgyalt tünemé
nyekre támaszkodó közvetetlen szemléletre.

Utasításaink három fél vagy egész napot ajánlanak föld- és 
természetrajzi kirándulásokra, kapcsolatban tornagyakorlatokkal 
(Gymn. p. 163, Reálisk. p. 168), de tulajdonképeni kosmographiai 
kirándulásokról említést nem tesznek. Kiemelik ugyan a szabádban 
való tájékozódás fontosságát (Gymn. p. 110, Reálisk. p. 65), de 
egyébként csak a reálisk. utasítások fejeznek ki némi kívánalmat. 
Az osztrák reálisk. utasítások (3. kiad. 1883 ) már módszeresen 
részletezik a kosmographiai tananyagot (p. 211) és különösen hang
súlyozzák annak a fontosságát, hogy a tanulóknak legalább a föld 
forgó és haladó mozgásáról s az ezzel kapcsolatos tüneményekről 
alapos felfogásuk legyen; de a közvetetlen szemléletet szintén nem 
említik. Ugyanezek az utasítások a természetrajzi kirándulásoknak 
szükségét oly szépen és meggyőzőiig fejtik ki (pp. 1(53, 165, 1T0), 
hogy annál nagyobb megütközéssel olvassuk a földrajzra vonatkozó 
részben (p. 85), hogy a tanítás sikerét csakis a tanterem falai közötti 
fejtegetésektől várhatni!

A természethistorikusok már réges-régen belátták, hogy az 
élő természet szemléltetése a tanítás legfontosabb segédeszköze; 
pedig mennyivel inkább közelítik meg a természetrajz szemléltető 
eszközei, még ba csak puszta rajzok is, a természet jelenségeit, 
mint a kosmographia eszközei ! A természetrajz eszközei mindig 
tényleges képét adják annak, a mit a természetben látunk, ellen
ben a csillagászati tünemények csaknem mindig másként mutatkoznak, 
mint a hogyan a magyarázó készülékek mutatják. Hogy a Hold a 
Föld körül, a Föld meg a Nap körül kering, ezt elvégre a népiskolát 
v.égzett tanuló is — nem tudja, hanem csak hiszi, mert valóban 
mi sem lehet egyszerűbb a Kopernikus rendszerének rajzzal vagy 
planetariummal való előtüntetésénél azzal a hozzáadással, hogy a 
dolog a valóságban is olyanformán megy; de a csakis ilyes eszkö
zök révén szerzett ismeretek egészen dogmatikusak és csaknem azt 
kellene óhajtani, hogy a tanuló óvakodjék az égboltozat megfigye
lésétől, mert ez alkalommal ugyancsak sok dolgot fog másként látni, 
mint a hogyan a készülékeken látta, és hite alighanem inkább 
gyengülni mint erősbödni fog. A legnagyobb csalódásnak pedig akkor 
teszi ki magát a tanár, midőn a közönséges égi tüneményeknek a 
szó szoros értelmében vehető mindennapiasságából kiindulva már 
eleve feltételezi, hogy a tanufók e tüneményekkel saját tapasztala
taik nyomán már tisztában vannak ; ezt számos próba után, melyet 
idevágó tapasztalatok szerzése végett tettem, bátran merem állítani. 
A mindennapias tünemények, épen közönséges voltuk miatt, alig
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keltenek figyelmet és öntudatos megfigyelésre nem serkentenek ; 
így van velük nemcsak az ifjúság, hanem a felnőtt ember is. 
Hányán bámulták meg a schaffhauseni vízesést, kik az égitestek 
magasztos keringését semmi figyelemre sem méltatták.

Az a tapasztalat, melyet a tanuló csak egy helyesen vezetett 
kiránduláson is szerez, százszor többet ér mindazon dogmatikus 
ismereteknél, melyeket kizárólag a közvetett szemléltetés eszközeivel 
szerez. Ezzel azonban korántsem akarom azt kifejezni, hogy emez 
eszközök egyáltalában értéktelenek s ennélfogva mellőzendők ; ellen
kezőleg, igen is hasznosaknak tartom, de csak akkor, ha nem 
kizárólag és egyoldalúan, hanem a közvetetten szemlélettel karöltve 
használjuk.

A kirándulásoktól csak akkor lehet eredményt várni, ha kellő 
figyelemmel vagyunk helyükre, idejükre és számukra. A hely kellékei
ről alig kell valamit mondanom. Minthogy a kirándulások a késő esti 
órákban teendők, oly alkalmas pontot kell választani, mely a város 
centrumához lehetőleg közel esik. Czélszerűnek találtam, hogy a 
tanulók az intézeti épület egyik termében gyülekezzenek és tanári 
vezetés mellett onnét vonuljanak k i ; a tanulóknak a kijelölt helyre 
meghatározott időpontban való kirendelése többféle bajjal jár.

Ajánlatosnak tartom, hogy a Vili. osztály folyamában három, 
de legalább két kirándulást tegyünk. Télen, késő őszszel vagy kora 
tavaszszal a tanulók gyülekezzenek esti 1/i l  és ‘/a8 óra között, 
nyáron ‘/2^ és 9 között; minthogy egy kirándulásnak a helyszínén 
l 1/2 óránál tovább nem kell tartania, a tanulóknak szállásukra való 
visszaérkezése nem fog későre esni. *) Hogy a kirándulások a tanév 
melyik részére essenek, erre határozott szabályt felállítani alig 
lehet; szükséges azonban, hogy az egyes kirándulások között kellő 
időközök legyenek. De semmi esetre sem szükséges, hogy addig 
várjunk, míg a tanítás folyamában a kosmographiához érünk. Az 
első kirándulásra október vagy november valamelyik napját választ
juk. Ez alkalommal megbeszéljük a látszólagos és valódi horizontot, 
felkeressük a sarkcsillagot, a világtájakat, áttérünk a világtengelyre, 
az égi testek naponkénti látszólagos mozgására; felhívjuk a tanu
lók figyelmét a Nap évi látszólagos mozgására s ezzel kapcsolatban 
arra a jelenségre, hogy ugyancsak esti órában az év különböző 
szakában a csillagos égnek más meg más látszata van; felkeresünk 
továbbá néhány nevezetesebb csillagzatot, még pedig különösen a 
sarkkörüli s az ekliptikái csillagzatok közül; , ha az utóbbiaknak a

*) Téli kirándulásnál a tanulókat a meleg öltözködésre különös nyoma
tékkai s azzal a hozzáadással kell figyelmeztetni, hogy -azokat, kik e figyel
meztetésre nem hajolnak, a kirándulás előtt haza fogjuk küldeni. Tekintve 
egyrészt, hogy a szabadban testmozgás nélküli időzésnél a meghűlés könnyen 
megesik, másrészt, hogy az ifjúság a kellő öltözködés dolgában nagyon köny- 
nyelmű, e figyelmeztetés nagyon is helyén van.

T aná reg y esiile ti K özlöny. XXII. 16
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Nap mozgása miatti azon helyzetére, melyet a következő hetekben 
a horizonthoz képest el fognak foglalni, a tanulókat eleve figyel
meztetjük, nagyon megkönnyítjitk, hogy a Nap látszólagos mozgá
sát s az ezzel kapcsolatos tüneményeket helyesen felfogják.

A második kirándulást kora tavaszra hagyjuk, a midőn már 
a kosmographiának iskolai tanítása is folyamatban van. Ekkor már 
áttérhetünk az összrendezői rendszerekre, a Nap látszólagos moz
gásának, az évszakoknak, a napok tartamának a Kopernikus rend
szere szerinti értelmezésére, a holdmozgásra és a bolygók látszólagos 
mozgására és kibővítjük a csillagképek ismeretét. Megjegyzendő, hogy 
ha már az első alkalommal a Hold és valamely bolygó olyas constellatiók 
között volt volna, hogy a következő napokon folytatott megfigye
lés a holdmozgásnak és a bolygó pályájának felismerésére nézve 
kedvezőnek mutatkozott volna, e mozgásokra már akkor felhívhat
juk a tanulók figyelmét. Tapasztalásból mondhatom, hogy a tanulók 
érdeklődésére bizton számíthatunk. .

A harmadik kirándulás májusra vagy június elejére tehető. 
Ezt az alkalmat főleg arra fogjuk felhasználni, hogy kipuhatoljuk, 
mennyire képesek a tanulók önállóan tájékozódni, továbbá ki
egészítjük az eddigi megfigyeléseket olyanokkal, melyekre az első 
két ízben kedvező alkalom nem kínálkozott. Ez utóbbiak között 
leginkább olyanok lesznek, melyek az égitestek physikai tulajdon
ságait illetik. E tekintetben csak szerény eszközökkel rendelke
zünk, de egy jó — mintegy 40 szeres nagyítású — csillagászati 
messzelátóval tehető megfigyelésekkel (Jupiter holdjai és sávjai, 
Sáturnus-gyűrü, Hold hegységek, Venus phasisai stb.) teljesen meg 
is lehetünk elégedve*). Magától értetődik, hogy e fajta megfigyelé
seket csak rendkívül kedvező constellatiók alkalmával lehetne egy 
estén tenni, azért is azokat általában véve mind a három kirándu
lásra kell szétosztani, s a mennyiben e miatt az első és második 
alkalommal vázlatosan előterjesztettem programmot nem meríthetnők 
ki, a hézagokat a harmadik kirándulás alkalmával pótolhatjuk.

Említettem, hogy a kirándulásokkal korántsem kell a kosmo- 
graphia iskolai tanításának megkezdéséig várni; az utóbbi években 
még azt is tapasztaltam, hogy czélszerú az első kirándulást már a 
VII. osztályban (a tanév második felében) tenni, mire nézve ked
vező alkalmat nyújt a fénysebességnek a Jupiter-holdak segítségé
vel való tárgyalása. Eme kirándulás alkalmával felvehetjük egy 
részét azon általános tájékozódásoknak is, melyeket fentebb az első 
kirándulás anyagául jelöltem ki. A Jupiter-holdak látszata a kellő 
magyarázat kíséretében nagyon alkalmas arra, hogy a tanuló a 
naprendszernek a világtérben való fekvését, a miként ezt a Földről

*)Messzelátót,ha mindjárt jobban meg is kell fizetni, csak jó nevű mes
terektől vegyünk. Középiskolai czélokra egy Steinbeil féle 41 mm nyílású cső, 
mely 3 okulárral (27-szeres földi, 36 és 72 szeres csillagászati nagyítás,) és 
fénytompitóval együtt 130 márka, már igen alkalmas.
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észlelhetjük, helyeseli felfoghassa. Az égi testek mechanikája is a 
legczélszerübben a VII. osztály mechanikai tananyagával kapcso
latban tanítható, s ennélfogva előzetes tájékozódás az éggömbön a 
tanítás emez ágának is javára válhatik. És ha már a VII. osztály
ban tettünk egy kirándulást, a VIII.-ban két, vagy kedvezőtlen körül
mények között, egy kirándulásra szorítkozhatunk.

A kirándulásokon tett megfigyelések kiegészítéséül, ha alkal
mas messzelátónk van, megmutathatjuk a Nap felületét; felhívjuk 
még a tanulók figyelmét oly tüneményekre, melyek határozott idő
pontokhoz vannak kövte (fogyatkozások, állatövi fény, stb.).

Végre a mi azt a netalán felhozható ellenvetést illeti, hogy 
erkölcsi szempontból nem tanácsos, hogy a tanulókkal éjjeli kirán
dulásokat tegyünk, erre alig kell valamit megjegyeznem. Tapasz
talataim után meg vagyok győződve, hogy az e nemű kirándulá
soknak, kellő vezetés és felügyelet mellett, erkölcsi szempontból 
csakis nemesítő hatásuk van. A tanuló meggyőződik, hogy a rá 
nézve általában véve „tilos“ éjjeli idő nem csupán színházra, táncz- 
mulatságra vagy más ilyes „kirándulásokéra való, vagy épen hogy 
a sötétség csupán a bűnnek takarója, hanem hogy igen alkalmas 
idő arra is, hogy az ég magasztos tüneményeinek szemléletébe 
merülve mind a tudományokban, mind az erkölcsökben gyara
podjék.

(Szeged.) Czógler Alajos.

I R O D A L O M .

MÜVEK.

H a z a i a k .

Állattan. A középiskolák VI. osztálya részére készítette Búza János. 
Kiadja a „Sárospataki irodalmi kör“. Sárospatak, 1888. 8r. ‘219 1. Ára fűzve 
1 frt 50 kr.

Búza János neve a taukönyvirodalom terén már a megelőző 
évekből ismeretes jól szerkesztett ásvány- és növénytana után. Ez 
állattanával csak befejezte korábban megkezdett munkáját, meiy 
nézetem szerint a középiskolai tankönyvirodalomra nézve határozott 
nyereség. A sárospataki kört pedig, mely alkalmat nyújt támoga
tása által a jó erők kifejlésére s ily módon a közczél, a közhaszon 
előmozdítására, dicséret illeti. Nem akarom ezekkel azt mondani, 
hogy ez az egyedüli jó tankönyv a maga terén, mert hiszen állat 
tanaink között van még több használható; hanem csak annyit mon
dok, hogy ez is jó. Ma nálunk csak viszonylagosan jó természet
rajzi tankönyvekről lehet szó; mert igaz ugyan, hogy a közelebbi

1 6 *
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tíz évben megjelent ilyenféle tankönyveink akár az anyagot és 
beosztást, akár a tárgyaló módszert és az előadó nyelvezetet tekint
jük, magasan felette állanak a korábbiaknak; de az elébiik tűzött 
czélt: a természeti tárgyak egységes felfogását és összefüggését, 
mind az ismertetés alatt álló, mind a többi tankönyv csak megkö
zelítőleg tudják bemutatni; mert még mindig n a g y o b b  súly vau 
helyezve az egyes tárgyak leírására, mintsem a viszonyra, mely 
közöttük létezik. Nyilvánvaló, hogy ily módon a természet helyes 
felfogására, a jelenségek megértésére vezető finom érzék ápolása 
háttérbe szorul és csak kiszakított fejezetekkel hagyják el ifjaink 
az iskolát!

Ezeknek előrebocsátásával és elmondásával tartoztam épeu a 
jelen tankönyvvel szemben, melyet én használatra elfogadtam. E 
körülmény egyáltalán nem gátolhatott annak kimutatásában, hogy ez is 
csak abban a körben mozog, melyben a többi, ha máskülönben 
sok tekintetben kitűnik is társai közül. Tartalma és beosztása íme 
ez : az egész könyv 219 lapjából az általános rész 64 lapot 
foglal el, a többi a rendszeres állattanra esik. A könyvhöz 128 
magyarázó rajz van csatolva.

Az általános állattan főbb fejezetei a könyv által követett rendben 
ezek: sejtek, szövetek, szervek, a kültakaró és ennek képletei s 
folytatva az állati szervek: csontrendszer, izomrendszer, az ideg- 
rendszer és a külérzéki szervek; majd a vegetativ szervek, az 
anyagcsere czíme alatt : a táplálkozás, a táplálószerek és szervek, 
a vér és vérkeringés, a légzés, a ki- és elválasztó szervek, az állati 
test melege, a szaporodás és szervei, a hasonszerii (homolog) és 
hasonczélu (analóg) szervek.

A  rendszeres állattanban megismertet a rendszerezés elveivel, 
a bét typus szerint leírja az állatokat s végül a földrajzi elterje
dést tanítja.

Igen szép fejezetek az általános állattanban „Az állatok szer
veiről általában“ (4. §.), melyben megkülönbözteti az állatéleti 
(animalis) és állatnövényi (vegetativ) szerveket s ügyesen* demon
strálja, hogy a szervek eltérésének „eredményei a különböző állat
alakok is.“ Ki kell emelnem az „idegrendszer4 és a „külérzéki 
szervek“ ezímű fejezeteket is, nemkülönben az „anyagcsere“ czíme 
alatt levő összes fejezeteket és a szaporodás tárgyalását.

A rendszeres állattanban a rendszerezés módja elég tanulsá
gosan van bemutatva, sajnálhatjuk azonban, hogy a régebbi és 
ismertebb állatrendszereket figyelmen kívül hagyja. Az egyes álla
tok leírása, az osztályok, törzsek a főbb jellegek alapján vannak 
bemutatva; mindenesetre kár, hogy az emberről nem emlékezik 
meg. Hiánya a tankönyvnek, hogy a rendszeres állattanban nem 
emeli ki az átmeneti alakokat s a palaeontologiát nem részesíti 
kellő figyelemben; az állatok földrajzi elterjedése is csak kis dió
héjban áll előttünk.
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Fő ereje a tankönyvnek az egyszerű, világos, értelmes előa
dás, a kifogástalan magyar stílus, a jó módszer, mely tulajdonsá
gok különben Búza összes tankönyveit melegen ajánlják.

(Csurgó.) Dr. Vida Károly.

Physika a középiskolák VII. és V ili. osztálya számára. Irta d r. W a g 
n e r  A la jo s . Budapest, kiadja Nagel Bernát. 1888. 8r. 364 1. Ára 2 írt 40 kr.

Kevés physikai tankönyv van, mely annyi gonddal volna 
szerkesztve, mint a szóban levő. Az olvasó azonnal fölismeri benne 
a beható tanulmányozás munkáját s arra a meggyőződésre jut, hogy 
e könyv valóban haladást jelez. Rendszere a reáliskolai s gymna- 
siumi utasítások alapján ügyesen van összeállítva. Tárgyalása az 
inductió útján halad, sorrendje kiváló gonddal van megállapítva s 
teljesen megfelel a logika követelményeinek. A 41. §., véleményem 
szerint, nem egészen megfelelő hely a tehetetlenségi nyomaték 
bevezetésére s talán jobb lett volna az elektromos gépet az influ
entia után tárgyalni. De az ilyen csekélyebb következetlenségek 
nem zavarják a különben kifogástalan sorrendet.

A mechanikát a kinematikával kezdi meg, a mozgásokat 
egyenes és görbe vonaluakra osztja fel, s ennek megfelelően a 
testek mozgásai haladók és forgók. A dynamika tárgyalása Newton 
mozgástörvényeiből indul ki s következetes sorrendben halad 
tovább, úgyszintén a folyós testek és gázok mechanikájáé. A hang
tant a hullámzó mozgás előzi meg, itt ugyan a tárgyalás sorrendje 
némileg eltér az utasításokétól, de azért megvan a continuatio; 
ugyanaz áll a fénytanra is. A reáliskolai utasítások szerint most 
az energia czímű fejezet kerülne tárgyalás alá. A könyvben ez 
elmaradt, mert a szerző az egyes ide tartozó részekkel az egyes feje
zetekben behatóan foglalkozik. Igaz, hogy az energia megmaradása 
elvét elektromossági és hőtani ismeretek nélkül nem értheti meg 
senki, s hogy ezen elvvel a physika minden részében kell foglal
kozni, de nagy fontosságánál fogva szükséges az összefoglaló külön 
tárgyalása is, mire véleményem szerint az összes tananyag feldol
gozása után volna a legalkalmasabb hely. A hőtan tárgyalási sor
rendje teljesen megfelelő, ezt követi „az anyag szerkezete“ czímü 
fejezet, mely agymnasiumokra való tekintetből van fölvéve s tartalmazza 
az anyag szerkezetére vonatkozó hypotesiseket, továbbá dióhéjba 
összeszorítva a chemiának fontosabb részeit. Következik a mágnes- 
ség és electromosság, ez utóbbinál a potential felvétele oka annak, 
hogy a sorrendben csekélyebb zavar támad. Befejezésül kis kosmo- 
graphiát találunk.

Az anyag szakavatottsággal van kiválasztva, de fel kell emlí
teni, hogy néha a kívánatosnál többet is találunk. A szöveg közt 
sok helyen apró betűkkel szedett, olykor 1— 2 lapra terjedő tol-
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dalékok vannak, melyeket a szerző maga is nélkülözhetőknek tart s 
megkülönböztetés czéljából apró betűkkel szedetett. Ilyenek a követ
kezők : a 23. § ban (az erők összetétele térben) 25., 46., 97., 102., a
111. §-ban (itt mathematikailag levezeti Newtonnak a hang
terjedési sebességet kifejező c =  -j/e: d képletét), 138. §. (a szivár
vány mathematikai tárgyalása), 139. § (az achromatisinus mathe- 
matikai tárgyalása), a 155. §. (Newton színes gyűrűinek mathema- 
tikai tárgyalása) stb. Habár kétségtelen, hogy ezen levezetésekkel 
a szerző sok tanárt az anyaggyűjtés munkájától megkímél, még 
sem találom helyén azokat tanulónak szánt könyvben, hol mi se 
legyen, a mit az nem érthet meg. A legtöbb ilyen toldalék az opti
kában van, úgy hogy annak terjedelme a szükségesnél jóval nagyobb. 
A főbb részek igen behatóan és részletesen vannak tárgyalva, noha 
nem ártott volna a Gay Lussac Mariotte és Ohm-féle törvényeknél 
tovább is időzni. Fontosabb és lényegesebb nem maradt ki a könyvből, 
de a mechanikában, akustikában, optikában és hőtanban hiányzanak 
a didaktikai szempontból fontos példák és feladatok. Ilyeneket a szerző 
csak a mágnesség és elektromosság egyes részeihez csatol, úgy 
hiszem, nem azért, mert azok az elektromosságban fontosabbak vol
nának mint a mechanikában vagy hőtanban, hanem mert mecha
nikai és hőtani példákat az ismert példatárakban eleget találunk, 
elektromosságra vonatkozókat pedig csak keveset. Mindazonáltal 
részemről szükségesnek tartom, hogy a tanuló saját könyvében 
mindenütt jól válogatott feladatokat találjon. A potentiál felvételét 
illetőleg e rövid ismertetés keretében nem nyíl atkozhatom bővebben. 
Tény az, hogy az elektromosság tárgyalása nem folyhat a régi meder 
ben; de vájjon sokat lendítünk-e a dolgon a potentiál felvétele 
által, vájjon nem ártunk-e inkább ezen tisztán mathematikai, physi- 
kailag csak kerülő úton definiálható fogalom bevezetése és a vele 
való operálás által, ez mindenesetre oly kérdés, melyet még előbb 
tisztázni kell. Ugyan így vagyunk az u. n. dimeusiókkal, melye
ket a középiskolában tárgyalni, nézetem szerint nem lehet hasznos. 
Módszertani szempontból a tananyag tulnyomólag mathematikai 
kezelését nem tartom egészen megfelelőnek. Ez általánosságban a 
physikai tanításra vonatkozik. A physikában manapság több a mathe- 
matika mint a physika. Elméleti deductiókkal és mathematikai 
abstractiókkal terheljük a tanulókat akkor, midőn őket természeti 
tünemények megfigyelésére, tapasztalatok szerzésére és természet- 
törvények felismerésére kellene oktatni. Ez irány a szerző könyvé
ben is talál kifejezést, noha szívesen ismerem el, hogy a sok mathe- 
matika mellett a physikai részekre is nagy gondot fordított, hogy 
e tünemények megfigyelésére s a kísérletekre nagy súlyt fektetett. 
A mathematikai deductiók néha olyanok, hogy a tanuló képzett
ségi fokát meghaladják. így pl. az erőnek térbeli összetétele vagy 
a 30. § ban, hol a tömegközéppont helyzetét tércoordináták által 
határozza meg; néha pedig mindenféle elhanyagolásokat tételeznek
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fel, melyek a tanuló előtt a deductió bizonyító, erejét discreditál- 
ják. Azonban ott, hol a középiskola szabta határon belül maradnak 
deductiói, ott szabatosak, egyszerűek és könnyen érthetőek.

A fölkarolt anyag teljesen megbízható, a törvények fogalma
zása, a fogalmak meghatározásai kivétel nélkül szabatosak és meg
felelnek a tudomány szigorúbb követelményeinek is, sőt a közép
iskolára nézve néha túlságos szigorúaknak találom, így pl. a forráspont 
definitiója „a levegőt magában foglaló tiszta folyadékból 7G0 mrnnyi 
nyomás mellett kilépő gőzök mérsékletét a folyadék normális forrás
pontjának nevezzük“. Az anyag sokszor önállóan van feldolgozva, 
így a 11. §., a 20., 206. §. stb .; sokszor új definitiókkal találko
zunk, igy pl. az absolut és relativ nedvesség definitiója „a levegő 
absolut nedvessége alatt a levegő vízpáráinak az absolut sűrűségét ért
jü k“, és „a t C°-ú levegő relativ nedvessége a levegőben foglalt vízpárák
nak a t C°-ú telített vízpárákra vonatkozó relativ sűrűsége“, új és sike
rült. A meleg mechanikai aequivalensének az újabb mértékrendszer 
alkalmazásával való tárgyalása szintén a szerző sajátja. Egyáltalában 
a feldolgozásnál annyi önállóságot fejtett ki a szerző, a mennyi 
tankönyveinkben ritkán található. Tárgyi hibát sehol sem találtam, 
sajtóhibát csak keveset. A könyv nyelvezete tiszta, magyaros, 
kiállítása nagyon tetszetős, ára mérsékelt. Ennyit volt alkalmam 
ezen nagy gonddal készült munkáról elmondani, melyet a physikai 
tankönyvek sorában első hely illet már azért is, mert oly megbíz
ható anyagot, szabatos definitiókat más könyvben nem találunk.

(Budapest.) Balog Mór.

Népszerű vegytan az ásványok ismertetésével és a föld alakulásának 
rövid történetével. Leányiskolák számára és magánhasználatra. Irta B e re c z  
E d e .  Budapest, 1889. Dobrowsky és Franke kiadása. 8r. IV és 132 1. Ára 
90 krajezár.

Eddig mindig sok panaszt hallottunk hangoztatni, hogy az 
állami felsőbb leányiskolák czélszerű és a követelményeknek telje
sen megfelelő tankönyvek híjával vannak. És e panasz nem is volt 
alaptalan; mert ha lapozgatjuk az állami felsőbb leányiskolák tan
könyvjegyzékét, még most is oly könyvekre akadunk, melyek vagy 
nem felelnek meg, vagy csak jobbak hiányában használtatnak. Az 
utolsó években e tekintetben is nagy haladás észlelhető a felsőbb 
leányiskolái oktatás terén.

A chemiát is eddig egy a fiú-középiskolák számára írt tan
könyv szerint kellett tanítanunk. A használatban volt könyv (Balló 
Mátyás elemi vegytana) a maga nemében kitűnő könyvnek ismer
tetett el, de a felsőbb leányiskolákban még sem lehetett teljes siker
rel használni, részint mert fiúiskolák számára van írva s így nem 
vehette figyelembe a nő speciális sajátosságait, részint pedig mivel 
az új tanterv (1887.) életbe léptetése óta az állami felsőbb leány-
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iskolák chemiai tananyaga nagy mérték hen megváltozott. A chemiai 
tananyag olyképen van összeállítva, hogy a chemia inkább gyakor
lati Útmutatás legyen a jövendőbeli háziasszonyok részére, és mindaz, 
a mi szorosan tudományos, teljesen mellőzve van ; itt-ott ugyan 
megmaradt egy kis elméleti rész is, a mint azt a tudománynak 
ez ága megkívánja; de a szorosan vett tudományos chemia a felsőbb 
leányiskolákban nem taníttatik, hiszen annak ott nincs is helye.

A tantervnek ily praktikus követelményeivel szemben termé
szetesen az eddigi tankönyv még kevésbbé felelhetett meg. Azért 
örömmel üdvözöljük Berecz Ede könyvét, melynek megírására a 
szerzőt a fentemlített változások és ezek következtében egy meg
megfelelő tankönyv hiányának érzete indíthatták. A szerző a tan- 
terv lényeges változásait és eltéréseit figyelembe véve, oly chemiai 
könyvet állított össze, a melyben sok évi nyilvános működésének 
eredményéül saját tapasztalatai és megfigyelései alapján csakis olya
nokat gyűjtött össze, melyek a növendékekkel a cbemiát nemcsak 
megkedveltetik, hanem az általános műveltséghez megkivántató 
chemiai ismeretekre, továbbá a köznapi életben előforduló dolgok 
megfigyelésére is alaposan megtanítják. A szerző a chemiai oktatás 
követelményei mellett kiváló figyelmet fordít az anyag megválasztására- 
és paedagogiai feldolgozására, nemkülönben a gyakorlati életben elő
forduló dolgok változatosságára. Azért a könyv épen e jó tulajdon
ságainál fogva teljes sikerrel használható az állami felsőbb leány
iskolákban.

A mi beosztását illeti, a szerző teljesen az új tanterv után 
indul s így a tanár a tanítás egymásutánját az új tanterv szerint 
egészen követheti. A könyv két részből áll egy kötetben. Az első 
rész, illetve az első két fejezet magában foglalja a szervetlen che- 
miát; a második rész (harmadik fejezet) a szerves cbemiát tár
gyalja, s végül a „függelék“ rövideden a föld alakulását adja.

A szerző a tárgyalást a levegővel kezdi, mint életünk leg
főbb föltételével. Számos kísérlettel bemutatja a levegő különféle 
sajátságait. A levegővel kapcsolatban tárgyalja a vizet, mint az 
élet második nélkülözhetetlen kellékét, még pedig világos és könnyen 
érthető módon. Ez után szól a szénről és vegyületeiről. A szénnel 
kapcsolatosan tárgyalja a világítógázt, mocsárgázt, turfát, különféle 
kőszeneket és a petróleumot. Ez a csoportosítás nézetem szerint 
sokkal helyesebb, mint az eddig szokásban volt, mikor ugyanis az 
utóbbi dolgokat más chemiai könyvek csak későbbi fejezetekben 
tárgyalták és tárgyalják. Ezekhez kapcsolja a szerző mindjárt az 
égést, a lángot, a föloszlást és a rothadást, s ez így egészen helye
sen van. Ezek után szól a kénről és vegyületeiről, a phosphorról 
és vegyületeiről, a chlórról, a jódról, brómról, a fluorról, a cyan- 
ról, a siliciumról és a borról, mindezeket kellő kísérletekkel fel
világosítva. A drágaköveknek, könnyű fémeknek, az alkáli-féle 
földfémeknek, a nem nemes fémeknek, a nemes fémeknek és az
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ötvényeknek külön-külön egy-egy fejezetecskét szentel. A dolgok
nak mindenütt a gyakorlati oldalát iparkodik feltüntetni. A szer
ves vegyiiletekné! tárgyalva vannak : a sejtanyag, a keményítő, a 
mézgák, a czukrok, az erjedés (a bor, sör, pálinka), a carbolsav, 
a glycerin, a szerves savak, az állati zsírok, az olajok, a szappan, 
a gyanták, balzsamok, a szerves aljak, a festő anyagok, a protein
anyagok, a kenyérsütés, a liúsconservek és az enyv. Mindezek tár* 
gyalásában a szerző kellő körültekintést, kiváló paedagogiai ottho
nosságot és szakmájában való könnyű jártasságot tanúsít. Nem 
kevéssé ajánlja e könyvet, hogy a szerző függelékben a föld ala
kulásának rövid történetét is adja, s így a ministeri tantervet tel
jesen felöleli.

Egyet azonban óhajtok megjegyezni, hogy t. i. a könyv az 
idegen szavak írásánál nem következetes, mert mig oxygen, hydro
gen stb. csak „i“-vel, addig glycerin, strychnin stb „y“-nal van 
írva, továbbá, hogy az általános tartalom-jegyzék hiányzik, betű
rendes tárgymutató van ugyan, de nem ártott volna a fejezet sze
rinti tartalom-jegyzék sem. Ezek azonban semmit sem vonnak le a 
könyv jóravalóságából. Előadása világos, a tanuló gondolkodása 
módjához szabott, nyelvezete magyaros zamatával tűnik ki. A ki
állítás Ízléses és csinos.

Legyen szabad végül e tankönyvet, mint hézagpótló munkát 
a szaktanárok figyelmébe legmelegebben ajánlanom, annál is inkább, 
mert olyan chemiai könyv, mely kizárólag csak a felsőbb leány
iskolák számára lett volna írva, eddig még nem volt.

(Beszterczebánya.) Guta József.

K ü l f ö l d i e k .

The Story of Hungary by A r m in iu s  V á m b é ry . With the collaboration 
of Louis Heilprin. New-York et London. G. F. Putnam’s Sons 1886. 8r. 453 
1. Ára 1.50 shilling.

Van egy angol-amerikai vállalat, mely „The Story of the 
Nations“ (A nemzetek történelme) czím alatt több nemzet történel
mét adta ki népies olvasmányul. Megjelent Görögország, Róma, a 
zsidók, khaldeiak, Norvégia, Németország, a szaraczénok, Spanyol- 
ország, Assyria, a gótok és normannok története. A vállalat nyol- 
czadik kötetéül találjuk Magyarországnak fenti czímü történetét 
Vámbéry Ármin egyetemi tanárnak és kitűnő orientalistának tollá
ból. A szerző, kinek főbb irodalmi munkássága Közép-Ázsia föld
rajza, történelme és nyelvészete terére esik, munkája előszavában 
annak mentségéül, hogy az ő eddigi irodalmi munkásságán kívül 
eső térre lépett e munkával, azt hozza fel, hogy az amerikai és 
angol olvasókat az ő szülőföldje történetével meg akarta ismertetni, 
még pedig oly világításban, mely legalkalmasabb volt arra, hogy
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magára vonja figyelmét Anglia és a nagy köztársaság polgárainak, 
kiknek jó véleménye iránt nem közönyösek a magyarok. Aztán nem 
is akarta ő e műben Magyarország rendszeres és-kimerítő történel
mét adni. egyszerűen csak el akarta sorolni a főbb eseményeket, 
a legkiválóbb személyiségekkel és a legérdekesebb episodokkal abból 
a történelemből, mely közel egy ezredévet foglal el. Mellőzte telje
sen a történelem bölcsészeti oldalát, a mélyebben fekvő indító oko
kat és a kevésbbé érdekes részleteket a nemzet történelméből.

Hogy feladatát mentői jobban megoldhassa s Magyarország
nak angol nyelven írott első történelmét a lehető legpontosabban 
megírhassa, fölhasználta mindazok segítségét, kik nemzeti történel
münkkel kiválóbban foglalkoztak. Ki is fejezi köszönetét a szíves 
közreműködésért nemcsak Heilprinnak, ki munkájának angolságá
ban segédkezett, hanem Sebestyénnek, Csánkinak, Acsádynak és 
Vargának is.

A mű 15 fejezetre terjed. Az első fejezet Magyarország földje 
éfi népe ismertetésének van szentelve. Petőfinek

Ha a föld Isten kalapja,
Úgy hazánk bokréta rajta

soraival fog a topograpbiai leíráshoz, mely röviden, de világosan 
és szabatosan adja a szükséges tudnivalókat. Aztán ismerteti a 
nemzetiségeket s adja számszerinti megoszlásukat. Érinti röviden 
culturánknak nagymértékű haladását s végül pár sorban ismerteti 
alkotmányos életünket. A következő fejezet Magyarország történe
tét adja a magyar nemzet honfoglalása előtt. Tárgyalja Pannóniát 
és Dácziát., mint római provincziákat, világot vetve a római cultura 
állására is. abban az időben. Aztán szól a nyűgöt felöl eljött betö
résekről, majd a hunok vándorlásáról és megtelepedéséről. Megem
lékezik a gepidák, longobárdok s avarokról, míg a magyarok hódí
tásai további beütéseknek véget vetettek. A harmadik fejezet a 
magyarok eredete czímét viseli. Az ismeretes Hunor-Magyar monda 
reprodukálása után a magyar nemzetnek eredetét is röviden meg
világítja a szerző, elmondván, hogy a magyarok, ép úgy mint a 
vogulok, oSztjákok, zűrjének, votyákok és cseremiszek, finn-ugor 
eredetűek, de erősen vegyítve török-tatár vérrel, azzal a különb
séggel, hogy a török-tatár eredet képezi ethnikai jellemük alapját, 
és hogy a finn ugorok, kik később hasonultak hozzájuk, leigázott 
nép leven, mindig morális kisebbségben voltak, habár az uralkodó 
osztályt nagyon befolyásolták. Azt a szerző nem tudja megmondani 
szabatosan, hol ment végbe a hasonulás, vájjon az Altai völgyeiben, 
vagy tovább nyugatra a Volga partján, valamivel későbben; vala
mint arról sem adhat világos fogalmat, hogy mennyire voltak a 
magyarok képviselve a hunok betöréseinél, mely eseményről a 
nemzeti hagyomány megemlékezik. A hunokat kétségkívül török 
eredetüeknek mondja. Erre mutat hadakozásuk módja, vallásuk és 
társadalmi életük, megengedve azonban, hogy voltak az ő soraik-
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ban finnugor népek vagy a fenti áthasonult népek töredékei; 
annyit azonban bizonyosnak mond, hogy a magyarok ősei részt 
vettek Attilának Róma, a keresztény nyugat és Frankhon elleni 
hadjáratában. A magyaroknak a hunoktól való származását ily 
értelemben igazoltnak találja. Ezen nem eléggé világos idők és 
állapotok előadása után áttér a történelemnek tüzetesebben ismert 
részére, s ismerteti a honfoglalás történetét. A negyedik fejezetben 
a vezérek korával találkozunk ; az ötödik a kereszténység fölvéte
lének van szentelve, melynek elmondása előtt a magyarok régi 
vallását ismerteti, közölve egy sámán imádságot is. Külön fejezetben 
van tárgyalva Szent István első királyunk története, melynek során 
kiváló figyelmet fordít az általa életbe léptetett intézmények ismer
tetésére. A gonddal és szépen kidolgozott rész mindenesetre legfon
tosabb pontja történelmünknek és csak helyeselhető, hogy a nagy
nevű szerző ezt a lényeges részt a történelmünkkel egyáltalán 
ismeretlen idegen nyelvű olvasóinak ily tüzetes és érdekes módon 
ismerteti. E fejezetnek 32 lapot, a következőnek, mely az Árpád- 
házi királyok összes történetét tágyazza, 54 lapot szentelt. 42 
lapon tárgyalja az Anjouk történetét. Hunyadi Jánosnak és Mátyás 
királynak külön egy-egy fejezetet, összesen 64 lapot szentelt és 
vonzó, szép előadásban írta meg az ő nagy tettekben fényes éle
tüket és működésüket. A tizenegyedik fejezetben a nemzeti hanyat
lás korát és a mohácsi vészt tárgyalja.

A 12-ik fejezet szól a török világról és a protestantismus 
keletkezéséről. Szintén egyike a jobban megírt szebb fejezeteknek. 
Itt nemcsak mint lelkes magyart, hanem mint az iszlám, a török 
népnek és tötrénelmének alapos ismerőjét halljuk a szerzőt beszélni, 
lelkesen beszélve el a nagy küzdelmet, a nemzetirtó harczot, me
lyet az oszmánok tízszeres erejével szemben ki kellett állania a 
magyarnak és e mellett ráért vallásújításra. A 13-ik fejezetben 
az osztrák uralom (The Austrian Rule) ismertetésével találkozunk, 
felölelve az 1526—1780 közötti időszakot. Röviden, de elég áttekin
tést nyújtó módon vau előadva. Az utolsó előtti fejezet II. József 
császárnak, a nemzeti visszahatásnak és a napóleoni harczoknak van 
szentelve; végül az utolsó (15-ik) fejezet Széchenyi. Kossuth és a 
szabadságharcz emlékezetét adja. Mindkét nagy férfiúnak méltó 
módon ismerteti életét és politikai szereplését. A szabadságharcz
nak és a bekövetkezett szomorú korszaknak leírása fejezi be a 
munkát. Itt helyén lett volna Deák Ferenczczel is kissé behatób
ban foglalkozni; az angol nép, mely Deák politikai szereplését 
annak idején figyelemmel kisérte, talán keresni is fogja e műben 
az ő működésének behatóbb tárgyalását.

A nagy orientalista és internationalis publicistának e müvét 
mindenesetre örömmel üdvözöljük. Olyan az, mely hivatva van sok 
homályt, sok előítéletet eloszlatni a magyar nemzetről, s a mi fő, 
helyes világításban megismertetni hazánkat és népét a müveit angol
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világgal. E munka megírására csakugyan leghivatottabb volt Vám- 
béry, a ki Angliát és az angolokat csaknem úgy ismeri, mint 
Magyaroszágot és a magyarokat.

A munka több rajzzal van illustrálva, melyek azonban nem 
épen kifogástalanok és legtöbbször nincsenek épen begyükön.

(Fiume.) Dr. Erödi Béla.

F O L Y Ó I R A T O K

H a z a i a k .

Armenia. II. évf. II. SZ. (nov.) lörös Tivadar: Két örmény vér
tanú. [Az aradi vértanúk közül kiemeli mint, örmény származásúnkat 
Kiss Ernőt és Lázár Vilmost], — Dr. Molnár Antal (Dádián M. B. 
herczeg után): Az örmények Törökországban. II. — Esztegár László: 
Az első magyar armenista. [Mikes Kelement tartja annak]. — Dr. Gor- 
csa László (Chálátiáncz után) : Az örmény regék helyzete a világiroda
lomban. I.

Család és Iskola. XIV. évf. 17. SZ. Dr. Lázár Gyula: Emlék
beszéd Trefort Ágoston felett. — Kovács Dániel: A kötelességérzetről, 
(befej.) — 18. SZ. Zajzon Dénes: A bot az iskolábajt. [Egy brutális eset 
incidenséből az iskolai botbüntetést kárhoztatja]. -— Eötvös K. Lajos: 
Szemléltetés az iskolában. [A háromszékmegyei tanfelügyelőnek, ki azzal 
a kérdéssel foglalkozik, miképen lehetne a népoktatásnál a szemléltetést 
és testügyesítő foglalkozást mennél czélszerübben eszközölni, ama jegy
zéke, melyet tankerületében közzé tett, hogy a tanítók és tanítónők át
nézzék és belátásuk szerint módosítsák. E jegyzék sok tekintetben a 
középiskolák alsó osztályaira nézve is tanulságos].

Egyetemes Philologiai Közlöny. XII. évf. 9—10. fűz. (nov.— 
decz.) Dr. Fináczy Ernő: Janus Pannonius egy ismeretlen kiadása. — 
Dr. Abel Jenő: Cox mythologiája.

Az Erdélyi Muzeum-Egylet bölcselet-, nyelv- és történettudományi 
szakosztályának kiadványai. V. köt. 5. fűz. Finály Henrik: A bolognai 
ünnepély. — ' tizéchy Károly: Kazinczy otthon. I. — Hegedűs István: 
A testvérgyülölség tragikuma Aiskhylosnál, Euripidesnél és Schillernél 
(befej.)

Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. V. évf. 9. sz (nov.)
Nagy István: A szaktanfolyamokkal kapcsolatos polgári iskolákról. — 
Dr. Kerékgyártó Elek: A jól olvasás iskolai szempontból. -— Lányi 
Ernő: A polgáriskola és rajztanítás. — Gaál József: Némely polgár
iskolák „helyi körülményei“. —■ Guta József: A nők munkaképesítése.

Földrajzi Közlemények. XVI. köt. 7. fűz. Tóth Adolf: A föld
rajzi fokhálózatnak új általános vetülete. — Laukó Albert: Székely- 
Udvarhely.

Herkules. V. évf. 20. sz. P J.: Ifjúsági sportegyletek. [Üdvözli 
a Budapesten megalakúit ifjúsági sportegyesület működését az ez által
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nem rég rendezett verseny alkalmából, s nagyon kívánatosnak mondja, 
hogy tanuló ifjaink nem athletáskodásból, hanem erősödés vágyából men
tül nagyobb mértékben síkra szállanának]. — A tornatanítás iskoláink
ban. [A szegedi áll. főreáliskolában és az egri kath. főgymnasiumban 
folyó tornatanítás adatait közli kezdetül]. —  Tanulók versenye. [Azt mondja 
a »Sportkedvelők köréről“ , melynek okt. 28-án lefolyt versenyét ismer
teti, hogy a »fővárosban egészen zajtalanul már három éve működik e 
középiskolai tanulókból alakult egylet“. Nevezetes, hogy erről a fővárosi 
középiskolai tanároknak alig van tudomásuk].

Keresztény Magvető. XXlll. évf. 5. fűz. Is z la i M á rto n : Pálfi 
Károly. [A tordai unitárius középiskola és állami polgári iskola nem 
rég elhunyt igazgatójának (1. Közlönyünk múlt fűz. 211. 1.) meleg hangú 
necrologusa], „

Közoktatás. VII. évf. 39. SZ. Tömör Ferencz: Költészettani 
leczke. (befej. 40. sz.) [Szigligeti „A mama“ vígjátékának ismertetése]. — 
Irányi Ede: A szív paedagogiai szempontból. XIII. (XIV— XVI., 41—  
43. sz.) —- 41. sz. Hanusz István: Tanári betegségek (folyt. 42. 43. sz.) 
[Klencke orvosnak az „Über Land und Meer“ -ben megjelent közlése 
nyomán |. — 42. SZ. Ney Ferencz: Trefort Ágoston emlékezete (folyt. 43. sz.)

Magyar Paedagogiai Szemle. IX. köt. II. fűz. (nov.) Fucsek Sán
dor: Javítóintézetek a nevelés szolgálatában. — Dr. Havas Gyula: A 
szászok fegyelmi törvénye.

Magyar Tanítóképző III. évf. 14. sz. Zajzon Dénes: A tanító 
modora (befej.) —  Az iskolai jutalmazások (befej.). — 15. SZ. Somogyi: 
Tanító és tanító-választás. —  Zajzon Dénes: Helyesírásunk ingadozásai.
—  16. SZ. A tanítókápezdei tanárok kinevezése. [Az eddigi suttyomban 
kinevezés, helyett, mely nemcsak a már régebben szolgáló tanárok, hanem 
gyakran az intézetek érdekeit is sérti, nyilvános pályázat alapján való 
kinevezést kivan]. — Kupi Gyula: A soproni ev. tanítóképző intézet 
gyakorló iskolájának szervezete. -— Gyermek-színdarabok s műkedvelő 
tanítók. —  Egy tanítási tervezet a nyelvtanból. (A helyhatározó ismer
tetése a III. osztályban). I.

Népiskola Volksschule. V. évf. 44. SZ. Das Praktikum bei 
Lehrerversaminlungen. — Das Anschauungs- und Thätigkeitsprincip in 
der Erziehung (folyt.). — Freund : A psychologia főkövetelése a neve
lésben.

Néptanítók Lapja XXI. évf. 84. SZ. H. B . .- Az ötös. [Veleje: 
„Népiskolában nem buktatni, hanem oktatni kell. Inkább illik önérzetes, 
nemes becsvágytól hevülő tanítóhoz, hogy magát tökéletesítse a tanítás 
módszerében, s gondoskodását, fáradságát fokozza gyengébb tanítványai 
érdekeljen. Minél kevesebb a bukottak száma egy iskolában, annál jobb 
véleménynyel vagyunk a tanító hivatottságáról. Ellenben minél bőkezűb
ben osztja az ötösöket, annál kevésbbé hiszünk képzettségében és lelki
ismeretességében“]. .

Polgári Iskola. XIII. évf. 9. SZ. (nov.) Kárpáthy. Csáky Albin gróf.
—  It. L. A polgári iskolai tankönyvek ügye. —  В— s. : Népiskolai tan
felügyeletünkről. — Gúta József: Berlini felsőbb leányiskolák.
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Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXI. évf. 42. sz. Dr.
Major Károly. Pár szó a beszterczebányai evangélikus algymnasiumról. — 
Lázár István: A classicus olvasmányok kezelése (folyt. 45. sz.) [Érde
kesen irt paraphrasis (Cic. De off. I.), de sokkal inkább túlmegy az 
olvasmány keretén, mintsem hogy czímének teljesen megfelelhetne]. —  
44. SZ. Sz. K . : A tanítás filloxerái. [Egy kissé „laudator temporis 
acti“-féle czikk. Positiv javaslatai : hogy tankönyvirodalmunkat szigorú 
s lelkiismeretes revisió alá kellene vetni, melyből magánérdekek és iro
dalmi pajtáskodás teljesen ki volnának zárandók. Szigorúan meg kellene 
állapítani a tananyagot, ezt lehető rövidre foglalva egységes módszer 
szerint feldolgozni s mindenkire nézve kötelezővé tenni].

Sárospataki Lapok. VII. évf. 43. SZ. Fahriczy János : Tanügyi 
mozgalmak külföldön (befej. 44. sz.). — 45. SZ. A népiskolai tanterv 
kérdéséhez (folyt., befej. 46. sz.)

Székely Nemzet VI. évf. 171. SZ. Székely Málvin : A középosztály 
nőneveléséről. [Kimutatja, mily hiba műveletlen bonnok kezébe tenni le 
leányaink művelését s franczia-angol fecsegésben és zongorázásban találni 
a művelés ideálját. A helyes irányú nőnevelés legnagyobb akadályának 
az ifjúsági könyvtárak hiányát tartja. Melegen üdvözli a Mária Dorothea 
egyesület abbeli fáradozását, hogy ifjúsági könyvtárak helyes összeállítá
sára példát nyújt.]

Természettudományi Közlöny. XX. köt. nov. fűz. Schmidt Sán
dor: Az ásványtani kutatások újabb irányairól. —  Hőgyes Endre: A 
védőoltás újabb eredményei. —  Szily Jenő: A csillagászat a mesék 
világánál.

Tornaügy. VI. évf. 2. SZ. Dr. Szalágyi Aurél: A test a lélek 
ellen. [Buzdítás a torna mellett.] -— Maurer János: Az osztálytornázás 
és alkalmazása.

K ü l f ö l d i e k .

The Educational Times. XLI. köt. 330. sz (okt.) The British
Association for the Advancement of Science. [Ismerteti a hires britt 
társaság évi gyűlését, az elnök, szakosztályi elnökök és előadók beszédeit 
rövid kivonatokban.] -— 331. SZ. (novemb.) Dr. James Sully . Why- 
Teachers should Study the History of Education. —  The Extension of 
National Education.

L’Université IV. évf. 20. SZ. О. Gréard: Discours prononcé á 
Inauguration du Lycée Moliére. [Gréardnak a tizenharmadik női lyceum 
felavatásakor mondott beszéde.] —  D. J. Langrange: Le surmenage 
intellectuel et la gymnastique scolaire. [Kapcsolatban az orvosi akadémia 
által hangoztatott azon kívánalommal, hogy a szellemi munka kevesbed- 
jék s a test gyakorlása nagyobb tért nyerjen az iskolában, azt kérdezi, 
a miről eddig senki sem gondolkodott, hogy vájjon nem kell-e különb
séget tenni a gyakorlás formái között s vájjon a mai nap legdivatosabb 
gymnastikai methodus csakugyan alkalmas-c arra, hogyha gyermek izmai
nak a hiányzó tevékenységet megadja, a nélkül hogy már úgy is szer-



2 4 7

fölött megterhelt agyvelejére új terhet és fáradságot rójjon? Ugyanis a 
szellemi munka és a testi 'gyakorlás egyazon physiologiai törvényeknek 
vannak alávetve. A munka föltételei ugyanazok a gondolkodó agyra s az 
összehúzódó izomra nézve. Nehéz gyakorlatoknál minden lelki tehetség
nek támogatnia kell az izmok munkáját. Könnyű gyakorlatokra, já té 
kokra van tehát szükség, nem pedig akrobatikus gymnastikára.]

Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung in 
Preussen. 1888. 9., 10 SZ (szept. okt.). Konstruktion der Schulbänke. 
[Közli a porosz közokt. minister 1888. április 11-én kelt kiegészítő ren
deletét az iskolai padok szerkezetéről és újra lenyomatja 1885. jan. 30-án 
kelt fontos körrendeletét ugyan e tárgyról.]

Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVI.
évf. 10. fÜZ. (okt.) Br. Franz Sohns: Wie kommt es, dass heutzutage 
die gelehrten Fächer zu überfüllt sind, und wie ist diesem Übelstande 
abzuhelfen? [Fejtegetésének eredményei a következő indítványok: 1. Te
gyék végre a reálgymnasiumot egyenjoguvá a humánus gymnasiummal, 
akkor nem fognak egymással vetekedni s mindegyikbe az oda való elemek 
kerülnek. 2. Az egyetemeknek adjanak egységet különösen vizsgálati 
tekintetben, ne legyen egyiken könnyebb a vizsgálat, mint a másikon. 
3. A tanár legyen rajta, hogy a tanulóban tisztelet ébredjen a mester
ség. üzlet s általában minden becsületes foglalkozás iránt. 4. Járjunk 
elől magunk jó példával s fiainkat kellő tehetség hiányában adjuk mes
terségre.]

Korrespondenz Blatt für die Gelehrten und Realschulen Württem
bergs. XXXV. évf. 7., 8 fÜZ. (jul. aug.). Reallehrerversammlung 1887. 
[Jelentést ad a württembergi reáliskolai tanítók 1887. máj 31-én S tutt
gartban tartott gyűléséről. Több mint egy év m úlva!]

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und 
Realschulen. 17. fÜZ. A. Waldeck: Die Didaktische Formgebung in der 
altsprachlichen Grammatik. [Kimutatja, hogy nem a szabályok tudása 
képesíti a tanulót latin stilizálásra, szóval a nyelvformák helyes haszná
latára. hanem az eleven szemléletből nyert tapasztalat; nem a száraz 
emlékezet, hanem a tevékeny gondolkodásból eredt készség. E czélból 
kívánja, hogy az anyanyelvhez szorosabban hozzá legyen fűzve a taní
tandó idegen nyelv, s hogy mindazon szabályok váljanak feleslegessé, 
melyek az anyanyelviekkel teljesen megegyeznek, s ez által a grammatika 
és az olvasmány közt természetes és valóságos összefüggés létesüljön. 
Folyt, köv.] —  Dr. Vogt: Lehrgang einer in Ober-Prima gehaltenen 
Stunde in lateinischer Grammatik. [A latin és német periódus-szerkesztés 
különbségeit tünteti fel]. —  A. Wittneben: Zur Methode des Geschichts
unterrichts. [A történeti tabellákat csak úgy helyesli, ha nem csak mecha
nikus vázát teszik a történetnek, hanem belsőleg kisebb és nagyobb egy
ségekbe tagolják s kellő tartalommal látják el]. —  E. Hartenstein: Gang 
des Unterrichts bei Einführung in die Trigonometrie. —  Br. C. F. 
Meyer: .Italien in der Unter-Tertia des Realgymnasiums. Beitrag zur 
Methode des Zeichnens im geographischen Unterricht. —  Von Hagen '■
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Parallelen zur Ilias für den praktischen Unterricht. [Égy pár érdekes 
párhuzamot említ az llias meg a Nibelungenlied és Gudrun között, me
lyeket a tanítás szempontjából kivan értékesíteni], -— J . Vollert: Be
merkungen zur Stoffauswahl für den deutschen Unterricht in Tertia. 
[Annak elismerése mellett, hogy minden tanórának anyanyelvi okulásnak 
kell lennie, azt állítja, hogy egyúttal vallásórának is, s az olvasmányok 
végleges erkölcsi szempontból való megbeszéléséről értekezik]. —  Dr. 
Grösster: Das werden einer deutschen Stadt veranschaulicht an der Ent
stehung der Stadt Eisleben. Beitrag zur Behandlung der Heimatskunde. 
(Befej.). —  Dr. 0. Fritsch: L ’histoire de Charles XII. par Voltaire als 
Lesestoff in unseren höheren Schulen. — Dr. Pfuhl: Welche Beziehun
gen finden statt zwischen der äusseren Form einer Pflanze und der Art 
ihrer Bestäubung? Entwickelt in der Quarta eines Gymnasiums.

Pädagogisches Archiv. XXX. évf. 9. SZ. Dr. E. Stengel: Zur 
Reform des höheren Schulwesens. [A szülei házat szorosabb viszonyba 
kívánja hozni az iskolával, úgy hogy a szülők nem parádés vizsgálatok 
alkalmával, hanem a rendes tanítás folyamán ismerkedhetnének meg a 
tanítás menetével. A gymnasium eredményét nagyon kicsinyli, minden 
városban magasabb polgári -és latin nyelv nélküli reáliskolát kíván fel
állíttatni, hogy a gymnasiumok zsúfoltsága megszűnjék. A latin helyett 
modern nyelvet kívánna a gymnasiumban is.] — Verhandlungen der 
bayerischen Kammer der Abgeordneten über die Anstellung voll Assis
tenten für den neusprachlichen Unterricht an der Universität München. 
[Közli az egész vita lefolyását, melynek eredménye volt, hogy az. indít
ványt 18 szavazattöbbséggel 60 igenlő szavazat ellenében elvetették].

Zeitschrift für das Gymnasial Wesen. XL1I. évf. Okt füz. Dr. 
0. Weissenfels : Über den erneuerten Vorschlag, den fremdsprachlichen 
Unterricht mit dem Französischen zu beginnen. [Ostendorf-Ы  és Völcker- 
rel szemben védelmébe veszi a latin nyelvet, mint a kezdő idegen nyelvi 
tanítás leghelyesebb megkezdőjét, főleg magának a latin nyelvnek a 
modern nyelvvel szemben való egyszerűsége miatt. Nem hogy elvessük — 
mondja —  de teremtenünk kellene valami hozzá hasonlót a magasabbra 
törekvő számára, ha meg nem volna. A tanítás főfeladata, hogy ellenére 
dolgozzék az ifjúság nagyon is rohamos modernné érésének. A franczia 
pedig, mint a modern nyelv legtökéletesebb typusa, legkevésbbé képes a 
gyermek szívéhez szóló naivságra], —  Dr. F. Bettingen: Die Verthei- 
lung der deutschen Lektüre in den oberen Klassen des Gymnasiums.

Zeitschrift für das Realschulwesen. XIII. évf. 10 füz. S. Gorge: 
Bemerkungen zum Unterricht in der Österreich. Vaterlaadskunde. — 
Duboi's-Reymond über die Realschule- sonst und jetzt. Desgleichen, wie 
der Herr Unterrichtsminister v. Gossler darüber denkt.

Zeitschrift für den Physikalischen und Chemischen Unterricht
II. évf. I. füz. (okt.) Dr. Alois Höfler: Die humanistischen Aufgaben des 
physikalischen Unterrichtes. —‘ Bruno Kolbe: Zur Bestimmung der 
Potentialdifferenz galvanischer Ketten. —  Dr. F. Poske: Ein Wasser- 
Dilatometer. —  Dr. A. Foss: Die Schwungkraft. —  Dr. E. Loew:
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Krystallisationsversuche. —  Br. G. Jaum ann : Zusammenstellung der 
wichtigsten Versuche über Contaktelektrisierung. — Rudolf Somogyi: 
Parraghs Apparate für messende Schulversuche. —  Physikalische Auf
gaben (Denkaufgaben für die Unterstufe des physikalischen Unterrichtes). 
[Mind ezeken kívül a füzet bővelkedik apróbb közleményekben, rövid 
jelentésekben készülékekről és kísérletekről, kutatásokról és eredmények
ről, oktatásról és módszerről és sok egyéb hasznos tudnivalóról].

KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .

A véderőről szóló törvényjavaslatnak az egyéves önkéntesekre 
vonatkozó ama rendelkezései, melyek kizárják a katonai szolgálat ideje 
alatt a tanulmányoknak a főiskolában való folytatását, továbbá esetleg 
— a tiszti vizsgálat sikertelensége esetében — egy „önkéntelen“ évvel 
toldják meg az önkéntesit, mélyen belevágnak a mindennemű stúdiumok 
viszonyaiba s a tanárságra készülők érdekeit is közelről érintik. Ha a 
javaslat törvénynyé válik, a tanárjelölt tanulmányideje, mely máris öt év, 
még a katonai egy vagy két évvel növekedik meg ; hogy ez a tanárjelölteket 
mennyire sújtja, csak az méltányolhatja, ki e pálya egyéb bajait ismeri, 
azt, hogy a diplomával a jelölt még nem kap se keresetet, se állomást, 
továbbá, hogy még alkalmazása esetében is éveken át helyettes tanár 
maradhat. 18—20 éves korában elhagyja a gymnasiumot, 23—25. évében 
az egyetemet, 24—27 éveskorábana katonai pályát (illetőleg 18—27.évében 
az egyetemet -|- katonaságot), és csak azután kezdheti a kenyérkereset 
harczát. Érthető, hogy a törvény e Szigorúságát a katonai követelmények 
tiszteletben tartása mellett is enyhíteni kívánják.

A vallás- és közoktatásügyi minister azért a következő rendeletet 
intézte a két tudomány-egyetem tanácsához s hason tartalmú felhívást 
intézett a József-müegyetem tanácsához, úgyszintén a jogakadémiák 
igazgatóihoz, illetőleg pártfogóságaikhoz és a két középiskolai tanárvizsgáló 
bizottsághoz: „ A m .  kir. honvédelthi minister úr által a képviselőház 
elé terjesztett s a véderőről szóló törvényjavaslat elfogadása esetében az 
egyévi önkéntességre jogosított ifjak egyfelől el fognak tiltatni attól, 
hogy önkéntességi évük alatt egyúttal felsőbb iskolai tanulmányaikat 
folytassák, másfelől arra az esetre, ha a katonatiszti vizsgálatot le nem 
teszik, egy második évnek a tényleges szolgálatban való töltésére fognak 
köteleztetni. Miután a véderő irányában fennálló igények nem engedik 
meg azt a reményt, hogy e követelmények a katonai szolgálat szem-
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pontjából mérsékeltessenek, s másfelől méltányosnak látszik az, hogy a 
védkötelezettségük teljesítése mellett hivatási tanulmányaikban is jeles 
előmenetelt tanúsító ifjak teljes képesítvényük elérésében két, illetőleg 
egy évre vissza ne vettessenek, felhívom a tanácsot, dolgoztasson ki a 
vezetése alatt álló egyetemi karok által az ott működő államvizsgálati 
bizottságok hozzájárulásával részletes javaslatot arra nézve, hogy oly hall
gatók, kik tanulmányaikban jeles előmenetelt tanúsítanak s különösen 
olyanok, kik egy évi önkéntesi szolgálatuk befejeztével a katonatiszti 
vizsgálatot jó sikerrel teszik le, szaktanulmányaik befejezése, illetve 
képesítvényük megszerzése szempontjából milyen előnyben volnának része
síthetők ? E javaslatot a tanács saját jelentésével mielőbb elvárom. 
Kelt Budapesten, 1888. évi november hó 13-án.“

A középiskolai tanárok vizsgáló bizottsága már tárgyalta a köz- 
oktatásügyi minislernek e leiratát. A bizottság mindenekelőtt kimondta, 
hogy helyesli a javaslat ama rendelkezését, mely az egyéves önkénteseket szol
gálati idejük tartamára tanulmányaik folytatásától eltiltja, mivel ez egy 
tudományos és erkölcsi szempontból egyaránt káros visszaélésnek veszi 
elejét. A főkérdést illetőleg azonban a bizottság hosszú vita után ki
mondotta, hogy az egyéves önkéntesek számára nem tud olyan kedvez
ményeket ajánlani, melyek a középiskolai tanárok paedagogiai kiképez- 
tetésével s a tudományos studium érdekeivel összeegyeztethetők volnának. 
Ajánlja azonban a ministeriumnak, hogy amaz egyéves önkéntes tanárokat, 
kik a tiszti vizsgálatot sikerrel letették, előléptetésüknél, illetőleg rendes 
tanárokká kineveztetésüknél lehetőleg előnyben részesítse, esetleg a tör
vényben megszabott helyettesítő szolgálat megrövidítése által.

A theologiai tanfolyamnak az egyetemi évekbe való beszámítására 
vonatkozólag a „Budapesti Közlöny“ nov. 25. száma a következő hivatalos 
közleményt hozza:

„A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883. 
évi XXX. törvényczikk 61. §-ában a tanári vizsgálatra bocsáttatás föl
tételéül négy évi egyetemi, vagy műegyetemi, vagy más felsőbb iskolai 
tanulmányok igazolása követeltetvént a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister elrendelte, hogy a tanító szerzet-rendek tagjainak és a protes
táns papjelölteknek a teljesen befejezett theologiai tanfolyam, ha a tanári 
képesítést a nyelvészet-történelmi szakcsoportokból kívánják elnyerni, 
egyetemi két évül, ha pedig a mennyiségtan-természettudományi szakra 
készülnek, egyetemi egy évül számíttassák, s ehhez képest a tanári vizs
gálat előtt még két, illetőleg három évi egyetemi tanulmányokra kötelez- 
tessenek.“

Az új tanárvizsgálati szabályzat, melynek készültéről annak 
idején tudósítottuk olvasóinkat, most a közokt. ministerium szakosztályi 
tárgyalásán is átment s immár a minister is aláírta. Egyszersmind meg
említjük, hogy a középiskolai rendtartás módosításán most dolgoznak 
a ministeriumban.
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A túlterhelés 1'éme ismét kísért. Az országos közegészségi egyesület 
nov. 15. választm. ülésében Müller Kálmán dr. egyetemi tanár foglalko
zott a tanuló ifjúság túlterhelésével. Indítványozta, hogy az összes választmány 
megbízásából az orvosi szakosztály szerezze be a szükséges adatokat (l), 
tegye tüzetes tárgyává az alsó- és középiskolában az ifjúság túlterhelését 
s ennek alapján tegyen konkrét javaslatot a baj orvoslására. Az ülés 
egyhangúlag helyeselte, hogy e fontos kérdésben az egyesület tegyen 
lépéseket s erre, valamint a kérdésnek egyéb egészségi, paedagogiai stb. 
oldalának megvilágítására Csúszka György szepesi püspök elnöklete alatt 
külön vegyes bizottságot küldött ki. Az indítvány megokolásáról annak 
idején, ha teljes szövegében közzététetik, fogunk szólni. Olvasóink előtt 
nem kell bővebben kifejtenünk, hogy az orvosi tudomány alaposan okadatolt 
útmutatásait szívesen fogadjuk; ha azonban e tudomány képviselőinek 
eszükbe jutna, hatáskörüket túllépve illetéktelenül beavatkozni a közép
iskolai tanítás benső ügyeibe, a mire a németországi előzmények tán 
csábíthatnák őket, e beavatkozást ép oly határozottan fognók vissza
utasítani, mint németországi coll'egáink. A legnagyobb örömmel veszszük, 
ha az orvosi tudomány segít bennünket elterjedt paedagogiai s didak
tikai visszaélések leküzdésében. E czélra azonban szükséges volna, hogy 
ama vegyes bizottságba gyakorlati tanférfiakat is beválasztanának. Erről 
semmit se hallottunk. Vagy tán a mi ügyünkről nálunk nélkül akarnak 
tanácskozni, esetleg határozni?

A ministeri jelentésnek a közoktatás állapotáról megjelent első, 
a közokt. tanács 1887/8. évi működésével s a népoktatás 1886/7. évi 
állapotával foglalkozó kötete. A közoktatási tanácsról szóló jelentés föl
sorolja, mily kérdésekkel foglalkozott a tanács, azután részletesebben 
szól a tanács tankönyvbirálati tapasztalatairól. Minthogy ez belevág a 
tankönyvmonopoliumról folytatott vitánkba s elég érdekesen megvilágítja, 
szükségesnek tartjuk e részt szószerint közölni.

A tanácsnak a tankönyvbirálatok terén kifejtett munkásságánál 
azon örvendetes eredmény constatálható, hogy a míg eddig minden évben 
ismételni kellett a panaszt a tankönyv-irodalom terén észlelt gyarlóságok 
miatt, ezúttal szokatlan kedvező eredményt mutatnak a statisztikai adatok. 
Eddig ugyanis minden évben a bírálatra beérkezett tankönyvek 50% -a 
volt rossz és használatra nem engedélyezhető; most a visszautasított 
könyvek csak 16'5°/0-ot tettek ki. Ezen haladás érdeme főleg a köz
oktatási tanács bírálóié, mert a könyvek majdnem kétszeres számban új 
kiadások voltak, tehát olyanok, melyek a tanács bírálatai szerint átdol
goztattak és kijavíttattak. Volt ugyanis összesen 219 bírálat és pedig: 
115 középiskolai, 73 népiskolai, 31 nemzetiségi. A 115 középiskolai
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között volt approbálható 95 (beszámítva a könyvtárak számára valókat 
is), több mint S2°/o7 nem approbálható 20. Javított kiadású elfogadott 
könyv volt 53, javított kiadású visszautasított csak 9, új elfogadott 
könyv volt 29, új visszautasított 7. Ha összehasonlítjuk ez adatokat a 
még folyamatban levő, de részben már positiv eredményű népoktatási 
tankönyvbirálatokkal, a fentebbi állítást megerősítve látjuk. A népoktatási 
tankönyvek ugyanis most először mennek át a tanács bírálatán. Példa
képen felhozhatom, hogy a legutóbbi sorozatban tárgyalt bírálatok ered
ményét említvén, megbiráltatott a 3. sorozatban 187 kötet népoktatási 
könyv, ezekből általában és megszorítással engedélyezhetnek Ítéltetett 
53 kötet, tehát csak 28'3°/0-

A középiskolai oktatásról általában is nyilatkozik a jelentés és eme 
szavai bizonyára nagy megelégedésre szolgálhatnak nekünk is.

Nincs ága közoktatásunknak, a melyben stagnatió mutatkoznék, 
mindenütt feltűnnek az állapotok javulásának jelei. A mi különösen a 
középiskolákat illeti, bármennyire kezd is divatossá lenni újabban ismét 
a középiskolai oktatás eredménytelenségének hangoztatása s a tanítás 
reformálásának szüksége, annyit constatálhatni vél a tanács, hogy gymna- 
siumaink és reáliskoláink tanmenete, methodikai eljárása, administrati ója 
most már sokkal szabatosabb és kielégítőbb mint még nem sok idővel 
ezelőtt. A középiskolai tanítás körében, a mint azt a mai tantervek és 
utasítások szabályozzák, nagy controversiák már nem fordulnak elő. 
A tanítás menete s az administrativ eljárás az állam közvetetlen felügye
lete és vezetése alatt álló középiskolákban már annyira egyöntetű, hogy 
lényegbe vágó eltérések nem is igen mutatkoznak. Sőt mondhatni a fele
kezeti középiskolák sem állanak ma már oly távol az államiaktól, mint 
még csak egy fél évtizeddel — a középiskolai törvény megalkotása előtt 
— állottak.

Á népoktatási tanintézetek közt helyet foglalnak olyanok is, melyek 
bennünket közelebbről érdekelnek. Összeállítjuk az ide vágó fontosabb 
adatokat:

Felső népiskolánk volt az említett évben 74, polgári iskolánk 150, 
felsőbb leányiskolánk 13. A népokt. törvény értelmében 259 polg. község 
tartozott volna az eleminél magasabb fokú iskolát állítani, de csak 106 
községünk tett e törvényes kötelességének eleget. Még lejebb szállítja e 
szám értékét ama körülmény, hogy a 259 község közül, mely tartozott 
volna felsőbb népiskolát állítani, csak 9 tart fenn ily iskolát kizárólag 
községi alapból; 15 község pedig kapott e czélra állami segélyt. 189 
község tartoznék polg. iskolát állítani; de csak 32 községi polg. iskolánk 
van, 41-et segélyez vagy tart fenn egészen az állam. A felsőbb népiskolák 
közt volt 21 fiúk és 53 leányok számára. A fiútanulók száma 755, a 
leányoké 2011. Ez iskolák költsége volt 244,478 frt. Ebből 103,746 az 
áll. pénztárból származott. A polgári iskolák közül 73 szolgál fiúk taní
tására, 77 lányokéra. Fiú tanuló volt 8596, leány 8067. Költség volt 
1.107.029 frt. Az állampénztárból van ebben 460,621 frt. A 13 felsőbb 
leányiskola közt volt 9 állami, 1 áll. segélyzett községi, 1 társulati, 1



magán s 1 felekezeti. Hatosztályu 5, csonka 8. Tanulók száma 1365. 
Költség 221,156 frt. Ebből az áll. pénztárból 144,751 frt.

Tanítóképző intézetünk volt 1886/7-ben 71 ; állami 25, róm. kath. 
24, g. kath. 4, g. kel. 3, ref. 4, ág. ev. 10, mz. v. 1. Ezek közt polgári 
isk. tanítókat képző 1, polg. isk. tanítónőket képző 2 (Budapesten 1 
állami, Kalocsán 1 r. k ), nevelőnőket képző 1. A tanítóképzőkben tanult 
2459 férfi, 1165 nő. A segély- s ösztöndijak összege kitett 229,896 frtot. 
Az összes költségek 894,478 írtra rúgtak, a miből az állampénztárra 
esett 508,261 frt. A kiadott oklevelek száma 1093. Állami azonban ezek 
közül csak 393; felekezeti 700; elemi 1025, polgári 65, iparoktatói 
szak-oklevél 3. Magánúton szerezte az elemi tanítói oklevelet 464.

A szolgálati pragmatikáról egyesületünk utolsó közgyűlése ki
mondotta, hogy „kiadása a tanügy és a tanárok érdekében rendkívül 
kívánatos, sőt szükséges“ (1. szept fűz. 30. 1.). Ezt hangoztatta elnökünk 
már előbb megnyitó beszédében (u. o. 10. 1.) és ezt hangoztattuk mi is 
utóbb ama szerkesztői jegyzetünkben, melyet Csáka Károlynak „A tanári 
eskü“ czímű kis történeti rajzához függesztettünk (okt. fiiz. 96. 1.) és 
melyben „egy egész sor igazán főiháborító példára“ utaltunk, melyek a 
szolgálati pragmatikát szükségessé teszik. Az eseteket egyelőre elhall
gattuk ; mert még most foganatosabbnak tartottuk az általános figyelmez
tetést. A kik figyelmesen olvasták jegyzetünket, észrevették benne a 
villámlást. De némelyek minden áron mennydörgést is szerettek volna 
hallani. Tudjuk, hogy ezzel sok tapsot szerezhettünk volna, de hogy az 
ügy nyert volna-e vele, az más kérdés. Volt, a ki azt hitte, hogy nincs 
bennünk elegendő „mersz“. De vájjon jegyzetünk alkalma« e arra, hogy 
a szerkesztőt a hatalom előtt kedvessé tegye ? Személyünket soha se 
féltettük, ha igaz ügyet kellett védenünk bárkivel szemben is. Magunkat 
nem kíméljük, de az ügyet, melyet védeni tartozunk, semmi szín alatt 
se fogjuk megfontolatlanul koczkára tenni. Különben ha az ügy köve
telni fogja, lesz „merszünk“ a basáskodásnak ama példáit nyilvánosságra 
bocsátani és a basáskodókat irgalom nélkül pellengére állítani, a hogy 
volt „merszünk“ jegyzetünkben nyilvánosan fenyegetve utalni rájuk. Egy
néhányat» Csáka czikkét is balul magyarázták. Úgy értették, mintha az 
író maga tekintené „a tanárvilágot politikailag csak fentartással meg
bízható elemnek“, holott e nézetet ismételve a tanügyi kormánynak 
tulajdonítja. Ez ellen csak ennek lehetne oka tiltakozni. Azt is gon
dolták, hogy az író a tanárságot mondja szellemi érettség tekintetében 
némileg elmaradottnak, holott az illető helyen (94. 1.) az országról, az 
ország sajátságos, még kellően nem kristályosodott viszonyairól és az 
ország szellemi érettségének némi elmaradottságáról van szó. A többire 
nézve nincs szavunk ; az író kitette a nevét, nézeteiért ö felel. Magunk 
világosan kifejeztük, hogy a szolgálati pragmatikára nézve más a meg
győződésünk. A czikk kétségkívül tendentiosus és tendentiosus részünkről 
közlése is, de nem a tanárság kebeléből vár nyilatkozatot, hanem a tan
ügyi kormánytól óhajt Végre valahára határozott választ, akár czáfolatot 
akár felvilágosítást. Most híre jár, hogy a mi szolgálati pragmatikánk azért
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késik, mivel a belügyministeriumban egy általános szolgálati pragmatikán 
dolgoznak, melynek elvi megállapodásait a mienknek is általánosságban 
szükségképen alapul kell vennie. A nehézség hír szerint az, hogy a 
minister az 1848-ikí törvény értelmében mindenért felelős, és így igen 
nehéz megállapítani, mi és mennyi jogot adjon a tisztviselőnek, kinek 
tetteiért a minister felelős. Hogy ez-e az igazi nehézség, arra nézve 
nekünk más a meggyőződésünk. Nyiltan megmondjuk, e hírek után csak 
még nagyobb szükségét látjuk a sürgetésnek ; nagyon kevés a reményünk, 
hogy az a bizonyos nehézség idővel kisebbnek lássák a belügyministerium- 
nak; félünk, hogy hova tovább nőni fog a szemében. Lesz rá gondunk, 
hogy az ügy el ne aludjék.

Főgymnasium Szegszárdon. Szegszárd város közönsége részéről a 
szegszárdi főgymnasium előbbrevitele czéljából októberben küldöttség járt 
Budapesten és Pannonhalmán az illetékes fórumoknál. Gr. Csáky köz- 
okt. minister kijelentette, hogy Szegszárdon egy főgymnasium létesítését 
jogosnak és méltányosnak tartja annál is inkább, mivel az intézet a 
megyehatóság és a város lakosságának nemes áldozókészsége folytán az 
államkincstár megterhelése nélkül lesz fölállítható. A küldöttség azután a 
fővárosból Pannonhalmára rándult, hogy a czélnak a pannonhalmi fő
apátot is megnyerje. A főapát is kedvezően fogadta a főgymnasium föl
állításának gondolatát és szívesen megígérte támogatását.

A zilahi ev. ref. collegium, melynek négy alsó osztályát eddigelé 
az államilag segélyzett közs. polgári iskola képezte, az állammal kötött 
szerződés alapján természetes kiegészítést nyert és az új-iskolai évben 
mint teljes nyölez osztályú' gymnasium kezdte meg működését.

A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület pályakérdései.
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 ébresztésére, fejleszté
sére és erősítésére; végül állapíttassák meg, melyiknek lehetne elsőséget 
adni a többiek felett, hogy a mathematikai tanítás kettős czélja elgressék.“ 
Jutalma 50 db arany (a debreczeni ev. ref. egyház adománya). Beadási 
határidő 1889. május 1. 2. „Mivel sokszor hangoztatott dolog, hogy hazai 
ev. ref. középiskoláink szellemi és anyagi állapotában, kormányzati és 
tanrendszerében még mindig sok gátoló körülmény forog fenn. a melyek 
a kor követelte, nagyobb mérvű fejlődésükben, az államiskolákkal való 
nemes versenyükben nem kevéssé akadályozzák : mutattassék ki, hogy 
mily mértékben és mily irányban léteznek e bajok, mennyiben háríthatok 
el nagyobb anyagi áldozatok nélkül maguk által a tanári karok által, 
mennyiben követelnének fentartó testületeink részéről nagyobb a’nyagi 
áldozatokat, vagy mennyiben volnának orvosolhatók a prot. tanárképzés 
vagy más szervezeti reformok által“ ? Jutalma 120 frt (a békési ev. ref. 
egyház és város adománya). Beadási határidő 1889. május 15. 3 „A 
magyar protestáns tanárok érdemei általában a tudományok, különösebben
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V magyarországi tudományos mívelődés körül a tudományok különböző 
nemeiben kezdettől máig, kritikai méltatásával azok irodalmi müveinek“. 
Jutalma 400 frank .aranyban (a m.-szigeti ev. ref. lyceumi kormányzó- 
tanács adománya). Beadási határidő 1890. május 15. A pályaművek idegen 
kézzel, tisztán leíratva, bekötve és lapszámozva s a szerző nevét rejtő 
jeligés levéllel ellátva, a kitűzött határnapig az egyesület elnökéhez 
Debreczenbe küldendők. Csak egyesületi tagok pályázhatnak.

Végszó a tankönyvmonopolium kérdésében. Mind t. olvasóinknak, 
mind saját magunknak tartozunk annak constatálásával, .hogy dr. Ferenczy 
József úr a nov. számban közzétett czikkünket válasz nélkül hagyta. Tehát 
nemcsak vonakodott az ama czikkben fölvetett tárgyi momentumok meg
beszélésétől. hanem n y í l t  s  h a tá r o z o t t  f e l s z ó l í t á s u n k n a k , h o g y  a  K ö z lö n y  
s  a n n a k  s z e r k e s z tő je  e l l e n  m o n d o t t  v á d ja i t  ig a z o l ja ,  s z in t é n  n e m  te t t  e g y e tle n  e g y  
s z ó v a l  se m  e leget. Vádolt alaptalanúl s odább állott. Ezek után a végső 
ítélet formulázását bátran olvasóinkra bízhatván, befejezettnek látjuk az 
ügyet. Ama kartársaknak, kik helyeslő nyilatkozataikkal fölkerestek, 
ezennel legőszintébb köszönetünket mondjuk.

I R A T T Á R .

Az érettségi vizsgálati díj ügyében a vall. és közokt. minister 
40204. sz. a. a következő pótlékrendeletet intézte, valamennyi tanker, 
főigazgatóhoz :

Az érettségi vizsgálati utasítás 34. §-a az érettségi vizsgálati díjat 
a nyilvános tanulókra nézve 6 írtban, a magántanulókra nézve 12 írtban 
állapítja meg, s egyúttal intézkedik, hogy az egész vizsgálat ismétlésekor 
a díj újra lefizetendő.

Gyakran előfordul azonban, hogy az olyan tanulók, kik sikeres 
írásbeli érettségi vizsgálat után betegség miatt a szóbeli vizsgálattól vissza
lépnek, sikeres írásbeli dolgozataik alapján a következő» tanév elején 
csupán szóbeli érettségi vizsgálat letételére köteleztetnek.

Az ilyen tanulók érettségi vizsgálati díja ügyében külön nem intéz
kedvén az utasítás, p'őtlólag rendelem, hogy az említett esetben, minthogy , 
a vizsgálat a tanári testületnek külön munkát okoz, az érettségi vizsgálati 
díj egészen újból fizetendő.

Budapest, 1888. november hó 12-én.
G r ó f  G sá ky .
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EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
4 . A  v á la s z t m á n y n a k  n o v e m b e r  1 3  á n  t a r t o t t  ü lé s e .
Elnök: Köpesd// S., jegyző: Brózik K.
Jelen voltak : Berecz A., Mayer J., Volf Gy., Szerelemhegyi I., 

dr. Alexander В., Bermüller F., Felsmann dr. Ferenczy J ., dr. 
Kármán M., dr. Károly Gy. N.. dr. László M.. Molnár S., Müller J.. 
dr. Pozder K., dr. Riedl Fr., Sebestyén Gy., Suppan V., dr. Szemák 
I., Tiber A., Vámossy M., dr. Веке M. és dr. Jancsó B.

Az elnök az ülés megnyitása után mély meghatottsággal emlékezett 
meg egyik legrégibb és újabb idő óta tiszteletbeli tagjának, Kriesch Já
nosnak elhunytáról. A megboldogult egyike volt azoknak, a kik az egye
sület megalakítása körül fáradoztak ; azóta mind irodalmi, mind társa
dalmi úton mindig az egyesület érdekeinek előmozdítására törekedett. 
Nem tért le erről az útjáról akkor sem, midőn kiváló tudományos érde
meiért őt az egyik főiskolai tanszékre meghívták. A tudomány egyik 
kiváló művelőjét, a középiskolai tanárok jóakarójukat, barátjukat vesz
tették el benne!

A választmány a veszteség fölött érzett fájdalmának felállással 
adta jelét.

A pénztárban 451.60 frt van. A pénztáros a kisorsolt á1/2%-os 
földhitelintézeti záloglevél helyébe a segélyző alapnak egy másik hasonló 
záloglevelet vásárolt.

A nov. füzet Írói díjainak megállapításakor clr. Ferenczy J. azt 
kívánja, hogy az a 41/2 lapnyi közlemény, mely az ő tankönyvmonopo- 
liumi fölszólalására válaszol, ne díjaztassék. A választmány azonban 
megmarad az Ügyrend 56. pontjára alapított eddigi eljárása mellett és 
egy szó hián (dr. Ferenczy J.) egyhangúlag megszavazza a szerkesztő" 
ajánlata szerint előterjesztett összes irói díjakat.

A tagdíj hátralékosak ügyét a főtitkár referálja. A választmány 
nehány hátralékost, mivel hollétök ki nem tudakolható, a tagok sorából 

' töröltet; megbízza továbbá a főtitkárt, hogy a tagsági díjjal hátralékos 
tagokat tartozásuk törlesztésére Írásban felszólítsa; azoknak ügyét végre, 
a kik legalább három évi díjjal tartoznak és a titkári felszólításra sem 
fizetnek, ügyvédnek kívánja átadatni.

Dr. Веке Manó előterjeszti az e czélra kiküldött bizottságnak a statisz
tikai gyűjtő-ívekre vonatkozó jelentését. A bizottság javaslatait a választmány 
is nagyobbára jóváhagyja. Az elfogadott lényegesebb módosítások az ívek 
alakjára, a tanulók életkorára, a tanulók szüleinek polgári állására, az 
érettségi vizsgálat adataira, a tanárok képesítettségének kimutatására, a 
tanulók egészségi állapotára és honosságukra vonatkoznak. A választ
mány e módosítások benyújtásakor a minister úrtól azt is fogja kérni,
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hogj' jelölje ki azokat a rovatokat, a melyek az iskolák évvégi értesítői
ben is közlendők.

Ugyané tárgyban végre'a választmány elrendeli, hogy az elfogadott 
módosítások alapján egy teljesen új ív készíttessék; a fölterjesztés el
készítésével dr. Веке Manót és a főtitkárt bízta meg és dr. Веке Manó
nak fáradozásáért köszönetét mondott.

A választmány a Szerelembegyi szerkesztette tárgymutatónak írói 
díját ívenkint 25 írtban állapította meg; a tárgymutatót a tagok, a 
mennyiben évdíjaikat megfizették ingyen, kapják meg ; nem tagok 1 írtért 
megvehetik a pénztárostól.

Uj tagokúi az egyesületbe léptek: K á r o ly i  I l o n a ,  S e r é d y  I l o n a ,  
V r a n y c z á n y  D o h r in o v ic z  E l l a  áll. felsőbb leányiskolái tanítónők, C se re i  
E m i l  áll. felsőbb leányisk. róm. katli. bittanár. F a i th  I s t v á n  kir. főgymn. 
r. tanár mindnyájan beszterczebányaiak és mindnyáját ajánlja dr. Gerevich 
E .; d r . G e ré b  J ó z s e f ,  losonezi főgymn. r. tanár, aj. Yolf Gy, ; B e i m l i n -  
g e r  G y u la  losonezi főgymn. r. tanár, aj. Szőke A. ; d r . N é m e ti ig  G é m  
bpesti V. kér. főgymn. h. tanár, aj. dr. Pozder K.; F ió k  K á r o l y  ref. 
főgymn. r. tanár Budapesten, aj. Molnár S., M é s z á r o s  L a jo s  gymn. tanár 
Ze.ntán, aj. Szűcs L. В .  K .

II. A budapesti szakosztályok.
A z  I. s z a k o s z t á ly  n o v e m b e r  6 - á n  t a r t o t t  ü lé s e .

Elnök: D r .  J a n c s ó  B . ,  jegyző: K ö r ö s i  H .  Jelen voltak: D r .  K l a -  
m a r ik  tiszt, tag, K ö p e s d y  f i . ,  B r ó z i k  K . ,  V o l f  G y . ,  S z e r e le m h e g y i  T . ,  
d r .  B e r k e s z i  1 ., B e r m ü l l e r  F . ,  B o g y ó  S . ,  B o k o r  J . ,  E le k é r t  Á . ,  H o r n i -  
sc h e k  H . ,  K a l m á r  E ,  d r .  K á r m á n  M . ,  d r .  K á r o ly  G y . H . ,  d r .  M á r k i  
S . ,  d r .  P r u z s in s z k y  •/., S e b e s ty é n  G y .  és d r . S z ig e tv á r i  I .

Jancsó Benedek elnök „A szakosztályok és tanári körök“ felada
tairól szóló beszéddel nyitotta meg az I. szakosztály ez idei felolvasásait. 
Beszéde főbb vonásaiban a következőket foglalta magában :

A majdnem negyed század előtt mint a fővárosi középiskolai tanárok 
egyesülete megalakult tanáregyesület csakhamar a magyar középiskolai taná
rok általános egyesületévé lett. Évről-évre növekedő számú tagjai sorában volt 
úgy szólva az egész magyar tanárság, mely az egyesületet azért alapította, 
hogy benne általában a közoktatásügy, de különösebben a középiskolai okta
tásügy fejlődésére döntő befolyású tényezőt nyerjen, hogy általa imponáló 
kifejezést adhasson meggyőződésének, törekvéseinek, elveinek úgy a nagy 
közönséggel, mint a közoktatásügyi kormánynyal szemben s hogy e meggyő
ződés, e törekvés ne csak egyeseké legyen, hanem kifejezője, eredménye annak, 
a mi jogosan öntudatos tanári közvéleménynek nevezhető. A keret azonban 
egy kissé szűk volt. Több okból sem a közgyűléseken, sem az egyesület folyó
iratában egy ilyen öntudatos általánosabb értékű és hatású tanári közvélemény 
nem fejlődhetett ki. A közgyűlés szellemi arczulata legtöbbször az esetleges
ségtől függött. A közlönyben mindenki nem nyilatkozhatott részint térhiánya 
miatt, részint azért, hogy igen sok ember van, ki kényelmetlen eszköznek 
találja gondolatai, vágyai kifejezésére a czikkirást. A csalódás némi érzete 
látszott azokon, kik vérmesebb reményeket fűztek az egyesülethez, mely elé- 
gületlenséggé vált, mikor a közoktatás'fejlődésére a döntő hatást a közokta-



tásiigyi tanács kezdette gyakorolni, a mikor az egyesületnek szánt súly átment 
a közokt. tanácsba. Körülbelül ezzel egy időben kezdődött a paedagogia újabb 
és helyesebb iránya által megindított mozgalom, mely később a maga elveit 
a különböző hivatalos tantervekben, utasításokban juttatta diadalra. Ez új 
irány sértette a régi érdekeket, sok panaszra, sértődésre adott okot, melyért 
némileg felelősségre vonták az egyesületet is. Ehhez járult az is, hogy néhány 
helyen az új iskolák gyors szervezése alkalmával ez intézetek élére oly egyé
nek jutottak, kik nem állottak hivatásuk magaslatán. Az ujoncz tanári karok
ban sok volt a divergáló és selejtes elem, az administratió ingadozó, határozat 
elvektől nem vezérelt, még felsőbb fórumaiban is ; ide járult aztán a reform
mánia örökösen zaklató követelödzése, a tanügyi kormány részéről jött nem 
egy tapintatlan nyilatkozat s több más, mi növelte az elégedetlenséget. A 
vidéki tanárok úgy érezték, bogy mind e sok bajért az egyesület is felelős, 
mely szerintük nem képviseli eléggé érdekeiket. Az elégedetlenség nőttön nőtt 
s ez elégedetlenségnek volt kifejezője 1882-ben a Középiskolai Szemle. E folyó
iratban az egyesület keretének tágítása érdekében küzdött a szóló. A keret 
e kitágítása az általa contemplált mérték,ben nem jöhetett létre, de mégis e 
reformmozgalom eredményei voltak a körök. E körökkel ugyan ő nem volt s 
nincs is megelégedve. Még mindig szűknek tartja a keretet. De a körök tény
leg létre jöttek, és alapjául szolgálnak a további működésnek. Ki akarja a 
haladást, kénytelen a viszonyokkal számot vetve, annak minden eszközét el
fogadni s fölhasználni. A köröket a haladásra kiinduló pontoknak tekinti s 
azért fogadta el a szakosztályi elnökséget is, hogy csekély tehetsége szerint 
hozzájáruljon a további haladáshoz.

Mi a körök és szakosztályok feladata? Első sorban előkészíteni a köz
gyűlést, megvitatni minden oly kérdést, mely napirenden van, akár az elmé
letben, akár a gyakorlatban, hozzájárulni ez úton, hogy egy öntudatos, súly- 
lyal biró tanári közvélemény fejlődhessék ki. Ha a kormány feladata végre
hajtani a középiskolai törvényt mentői pontosabban, a mienk, tanároké meg
valósítani azokat az elveket, melyek le vannak rakva a tantervekben és uta
sításokban. Ezeket feltétlenül el kell fogadnunk működésünk alapjául. De ebből 
nem az következik, hogy kritizálatlanul, vakon higyjünk benne, mint valami 
dogmában ; ellenkezőleg, kritikával járjnnk el, hogy a gyakorlat megmutat
hassa, mi bennök alkalmas alapjául szolgálni a további haladásnak és mi az, 
a mit okvetetlenül mellőzni kell a révisiónál. Őrizkedjünk a tantervkoholástól, 
az'egyetemes csodaszerek keresésétől. Ne tévelyegjünk általánosságokban, ha
nem mélyedjünk a részletekbe. A körök s a szakosztályok alkalmas terei az 
ilyes munkának. Itt találkozhatunk, eszmét cserélhetünk, vitatkozhatunk, 
és ez nem hiába való dolog, mert ez által szélesedik látókörünk, türelmesebbé 
leszünk az ellenkező nézetüekkel szemben, megszabadulunk a esalatkozhatat- 
lansagi érzettől, mely veszedelmes tanári betegség. Azonkívül a köröknek és szak
osztályoknak feladata megvitatni, kikutatni mindama helyi tényezőket, melyek 
befolyással lehetnek a tanítási a, melyek mint eszközök sikeresebbé tehetik 
azt, de oly tényezőket is, melyek alkalmasak a tanári tevékenység, a tudo
mányszeretet és önmunkálkodás feltételei is lenni. Vigyáznunk kell azonban, . 
hogy ne sülyedjünk az aprólékos didaktikai fogások, az örökös módszertani 
elmélkedések hínárjába. A fődolog a sikeres munka, nem pedig a munka esz
közének bravúros csiszolgatása. Ne gondoljuk, hogy kertünket megmíveltük, 
ha kerítését folytonosan építjük, tatarozzuk. Legyenek a körök a tudomány, 
az élet nagy kérdéseinek feszegetésére is alkalmas helyek. A tudomány, művé
szet, politika s az élet jelenségeit mind számba kell venni annak, ki egy nem
zet ifjúságának nevelője akar lenni. Ne húzódjunk meg az iskola félhomályá
ban, hanem nézzünk ki az élet napsugaras nyílt mezejére is. A bagoly csak 
a középkorban lehetett a tudomány, az iskola symboluma, ma a tudomány 
sas, mely napba néz és magasra száll. A körök lehetnek fészkei az egymás 
megértésének a legnemesebb collegialitásnak, mely buzdít, emel és erőt ad. 
Az eszmecserék, melyek itt folynak, eszközlői lehetnek egy nemesebb viszony
nak közöttünk. Két betegségünk van: vidéken a szellemiek iránt való álmos



közöny, a szellemi lazultság, a fővárosban az önelégültség, a tudós elbizako- 
dás, a tökéletességi érzet, mely úgy ellensége a haladásnak, mint a másik. 
A kiírok eszmecseréi, nemes irányú vitatkozásai tényezői lehetnek a szellemi 
önállóságnak, a szabadságérzetnek és a. férfiúi öntudatnak is, melyek nélkül 
az egyén félember s a melyre több szüksége van a tanárnak, mint bárki más
nak. E tulajdonságok nélkül a lélek művészi inspiratiója lehetetlen. A nevelés 
pedig több a mesterségnél, az művészet, a lélek, a jellem szobrászata. Leg
nagyobb becsvágya a szólónak az, hogy a szakosztály tagjainak élénk mun
kásságát a jelzett irányban kisérve inkább mint vezetve hozzájárulhatna a 
maga részéről is növeléséhez annak a nagy kincsnek, annak a századok alatt 
lassankint felgyűlt tőkének, melyet magyar culturának neveznek. Kéri a szak
osztály tagjainak becses támogatását.

A szakosztály nagy tetszéssel fogadta az elnök beszédét és Bokor
J. indítványára felkérte, hogy dolgozza ki részletesen és tegye közzé.

Ezután Szerelemhegyi Tivadar arról értekezett, hogy mi úton-módon 
lehetne olcsó szerrel az annyirá nélkülözhetetlen iskolai philologiai múzeu
mot szervezni. Röviden szólt azokról az intézetekről, a melyek már ez 
ügyben az első lépést megtették, és dicsérettel említi föl a VII. kerületi, 
a kaposvári, a fiumei, szabadkai és beszterczebányai gymnasiumokat, a 
melyek már ilyen múzeumokkal repdelkeznek. Az ily philologiai múzeum 
költségvetésének alapjául Schambach G-yula költségvetését veszi, a ki 186 
forintot elegendőnek tart a kezdetre. Minthogy pedig a jelenlegi pénzügyi 
viszonyok között a kormány részéről még ily összegre sem számíthatunk, 
ezért az előadó a philologiai múzeumok alapjának megvetésére az inté
zeti ifjúsági könyvtárak egy-két évi jövedelmét tartja felhasználhatónak ; 
hiszen- a czél tulajdonképen egy és ugyanaz. Azt indítványozza tehát, 
hogy nézete a választmány útján megbeszélés czéjjából közöltessék a 
körökkel.

Az indítványt a szakosztály annál inkább elfogadta, mert rendkívül 
nagy fontosságot is tulajdonít az iskolai philologiai múzeumoknak. A szak
osztály, nem annyira a költségvetéssel, mint inkább a philologiai múzeumok 
képző erejével foglalkozott. Köpesdy S. igazgató igen praktikus tanácso
kat adott a philologiai múzeum szervezésére és örömmel jelentette, hogy 
már eddigelé több intézet küldöttsége járt nála utasítást kérendő és ki
jelentette. hogy bármikor kész ez ügyben a legnagyobb készséggel felvilá
gosítást adni. Dr. Kármán M. a philologiai múzeum történetét illetőleg a 
sárospataki iskolai múzeumot említi fel első sorban, melynek őre hosszabb 
időn át az éppen jelenlevő Bokor József volt. Szerinte nagyon helyesen 
nevezték el a múzeumot aesthetikai múzeumnak. Philologusaink nagy részt 
csak az iró gondolkozásmódját, erkölcsi világát tárja föl a tanulók előtt, 
az aesthet. képzést teljesen elhanyagolják. Itt tulajdonképen a nevelés 
egyik elhanyagolt ágáról van szó. A philologus ne tekintse a múzeumot 
tisztán segédeszköznek, a szemléltetésre alkalmasnak, hanem a nevelés 
szempontjából foglalkozzék azzal. Bokor J. lelkesedéssel beszél a philol. 
múzeumokTciváló hasznáról és kiemeli, hogy a tanulók nagy része, kik 
a classikus nyelvekkel alig képesek megküzdeni, a classikai tanításnak 
itt vennék nagy hasznát. Vidéken pedig az ilyen múzeum culturális köz
ponttá válik. Ezért óhajtja, hogy a szakosztály mennél melegebben karolja



föl az eszmét. Dr. Jancsó B. az iskolai múzeumot a philologiával, törté
nelemmel és a rajzzal kívánja kapcsolatba hozni.

Miután az elnök köszönetét mondott a felolvasónak, hogy e kér
dést napirendre hozta, kijelenti, hogy a jövő ülésen dr. Berkeszi István 
„A történelmi múzeumokról,“ dr. Csengeri János pedig „A latin Írásbeli 
gyakorlatokról“ fognak felolvasást tartani.

A  II  s z a k o s z t á ly  o k t ó b e r  2 3 - á n  t a r t o t t  ü lé s e .
Jelen vannak: Müller J. elnök, Balog Ж, Bartoniek G., dr. 

Веке M., Berecz A., Biczó. G., Bogyó S., Bricht L ., Beme L., Éber- 
ling Erdélyi J.. Erdödy I.. Hajnal M.. Hornischek H., dr. Jancsó B., 
KöL.esdy S., Kreybig L., Iieif J., Rucsinszki A., Sebestyén Gy., Suppan 
V., dr. Szalkay Gy., Szavkay E., Szuchy E. tanárjelölt, Váró F.. Violieh
K. és -Ekkert A. jegyző.

Az elnök felkéri Bogyó Samut, hogy adja elő gondolatait a rövidített 
műveletek tanításáról.

Az előadó utalva arra, hogy a tankönyvekben a rövidített műve
letek szabályai részben hibásan, részben önkényesen tárgyaltatnak, szük
ségesnek tartja az olyan eljárásban való megállapodást, a mely minden 
mesterkéltség nélkül, a tanulók meglevő ismereteinek felhasználásával arra 
törekszik, hogy a tanuló egészen öntudatosan, a czélnak folytonos szem
mel tartásával, egy észszerű gondolatmenetet követve oldja meg a fel
adatot. Az eljárásnak példákon való hemutatása után Kreybig, Éberling, 
Reif, Suppan, Balog és dr. Веке szólották a tárgyhoz, helyeselvén a 
kifejtett elveket s az azokra alapított eljárást s öten állást foglaltak az 
egyik felszólaló azon nézete ellen, a mely „az eddig használt dogmati
kus módszert pártolva, megelégszik a betanult mechanismussal, annélkül, 
hogy a tanuló értelmi fejlesztését ez esetben is szükségesnek találná.“ 
Az elnök köszönetét mondva az előadónak, a bemutatott módszert a 
szakosztály nyilatkozatai alapján olyannak jelenti ki, a mely az általános 
alkalmazást megérdemli. •

Az e tárgyra vonatkozó vita befejezésével dr. Szalkay abból az 
alkalomból, hogy valaki a vita folyamán a centimeter szót „szántiméter- 
nek“ ejtette, felszólal és kifejti, hogy a cm és a többi mértékegység 
nevei internatiónális kifejezés lévén, óhajtandó, hogy a mértékegységek 
elnevezésében és jelölésében a különböző tanintézetek, de egyazon inté
zet különböző tanárai közt is a kellő egyöntetűség létre jöjjön. Horni
schek és Ekkert helyreigazító hozzászólása és Suppan azon óhajtásának 
kifejezése után, hogy a jelzésben az ismeretes ministeri rendeletet job
ban respektálják, az elnök dr. Szalkaynak Suppan által kibővített indít
ványát a szakosztály figyelmébe ajánlja.

Berecz A. felemlíti, hogy a földrajzi és természetrajzi fankönyvek 
irói egyáltalán nem bírálják meg az anyagot, melyet a kisebb osztályok
ban felvesznek s annyiféle fölösleges fogalommal és elnevezéssel tömik 
tele könyveiket, hogy- nagyon kívánatos, hogy valaki vállalkozzék annak



261

a megállapítására, melyek azok a legszükségesebb földrajzi és természet
rajzi fogalmak, hely-, növény- és ásványnevek, a melyek az I. és II. osz
tályok számára irt könyvekben felveendők és felvehetők és határoztas- 
sék meg az is, hogy mennyiben jogosultak a földrajzokba únos-untalan 
beleszőtt történelmi vonatkozások oly tanulók könyvében, kik egyáltalán 
történetet nem is tanultak ? Az elnök a kérdés tanulmányozását a szak
osztály figyelmébe ajánlja. (A ki a thema kidolgozására vállalkozik, szí
veskedjék ezt a szakosztály jegyzőjével tudatni.)

А II. s z a k o s z t á ly  n o v e m b e r  2 0 - á n  t a r t o t t  ü lé s e .
Jelen vannak: Müller J. elnök, Balog M., dr. Веке M., Biczó 

G., Bogyó S.. dr. Bokor Bricht L., Erdélyi dr. Fialowski L., 
Hornischek H ., Kohaut IL, dr. Mágócsy-Dietz S., dr. Reichenhaller K., 
Rybár 1., Beif J., Schlachta L., Schuch •/., Szavkay E., dr. Wagner A. 
és Elekért A. jegyző.

Az elnök felkéri dr. Fialowski Lajost, hogy tartsa meg előadását 
„Amaz ismeretekről, a melyeket a chemia és mineralogia tanítására a 
közélet és háztartás nyújtanak“. Az előadó a bevezetésben kifejti, hogy 
mily nehézségekkel jár a tanulókat a könyvből való tanulás hajlamáról 
leszoktatni és a hallottakat a saját szavaikkal való elmondására rá
szoktatni. Ez utóbbit csakis azóta tudja elérni, mióta egyrészt a műnyelv 
alkotásait mellőzve, a népies és ekként általánosabban ismert elnevezése
ket használja s másrészt pedig a rendszeres tanítást azokra a tapasztala
tokra alapítja, a melyeket a tanulók hazulról, a konyhából, a műhelyből 
hoznak magukkal, szóval a melyeket az élet nyújt nekik. Az ilynemű, 
kiinduló pontokúi szolgálható ismeretek közül egy egész sorozatot közöl, 
a melyek úgy a chemia, mint a mineralogia tanításában értékesíthetők.

Az előadáshoz hozzászólók közül dr. Wagner a kérdés metho- 
dikai oldalához szólva azt a nézetét fejti ki, hogy a könyvből való tanu
lás leszoktatására leghathatósabb eszköz a helyes szemléltetés; a hol ez 
megvan, a tanuló csakhamar hozzászokik saját szavaival élni és ismereteit 
elmondani. Nehézség e tekintetben főleg a népes osztályokban merül föl, 
a hol tán úgy lehet segíteni, hogy a szóba kerülő tárgyakat egy külön 
alkalommal megelőzőleg kellene bemutatni. Természetes, hogy a kellő 
siker elérése a többi tanár hasonló eljárásától, szóval az egész iskola 
szellemétől is függ. — Rybár az ásványtan tanításához igen czél- 
szerünek találja, hogy minden osztályban egy fiókásványtár legyen foly
tonos szemlélésre kitéve. — Reichenhaller ez intézkedés gyakorlati kivi
telének nehézségeiről szól, mig Schuch a szemléltetésre vonatkozó észre
vételei után a tanítás methodikájára vonatkozólag figyelembe ajánlja, 
hogy a tanulót mindig csak határozott kérdésekre engedjük válaszolni; 
ennélfogva ő nem barátja annak a distinctiónak, melyet a felolvasó a 
feleltetés és kihallgatás közt tett. — Dr. Mágócsy-Dietz bár hosszabb 
tapasztalásokra e téren még nem hivatkozhatik, mégis ajánlja, hogy a 
megbeszélendő új tárgyakat a gyermekekkel Íratja le úgy, hogy azt



mindig egy már ismert tárgygyal hozza kapcsolatba, a mi a kérdéseknek 
olyatén elrendezését követeli, hogy a gyermek -esakugyan azt hozza ki, 
a mit épen elmondatni akar. A miiszótárra nézve, a melynek késését az 
előadó megokolta, az -a véleménye, hogy ne várakozzunk az előadó szerint 
addig, míg tökéletest nyújthassunk, mert akkor szótárunk soha sem lesz, 
hanem készítsük már csak el, úgy a hogy tudjuk, időről-időre javítani 
és bővíteni mindig lehetséges, a mint azt más nemzetek hasonló válla
latainál látjuk. Helyesli, hogy a tanítást a közélet tapasztalataihoz köt
jük, mert ha ezt nem teszszük, nem is tanítunk természetrajzot; de azért 
ajánlja, hogy a közéletből vett példát analog kísérletekkel is támogassuk. 
A tankönyvet szinte fölöslegesnek tartja, maga is könyv nélkül tanulta 
a természetrajzot a debreczeni collegiumon tisztán a tanár — igaz, hogy 
jeles tanár — előadásai nyomán. — ' Az előadónak válasza után még 
Müller elnök szólal fel, szinte helyeselve azt, hogy a tanítást a köz
élethez kapcsoljuk; de mivel az előadás esetleg félreértésre is adhatna 
okot, szükségesnek tartja kiemelni, hogy az életben tapasztalt s a tanuló 
által ott megfigyelt dolgok azért még nem teszik nélkülözhetőkké az 
iskolai kísérleteket. így pl. habár a tanuló tudhatja, hogy a kék káposz
tát az eczet pirosra festi, a'Zért épen nem fölösleges, sőt szükséges kísér
lettel is bemutatni a savak hatását, mert csak így lehet a tanuló egyes 
megfigyeléseit általánosítani, nem is tekintve azt, hogy a tanulók privát 
megfigyelései nagyon is hiányosak, sőt bizony elég gyakran helytelenek 
is lehetnek, a mi a tanulókat hamis fogalmakra is vezetheti. Ez okból 
tehát az iskolai kísérletek megtételét továbbra is fentartandónak véli, 
mert csakis ezekből lehet aztán a törvényeket lehozni.

Végül megköszönve az előadó fáradságát, a szakosztály elhatározta, 
hogy deczember hóban ülést nem tart, hanem e helyett januáriusban két 
ülés lesz. Jan. harmadik keddjén clr. Веке Manó : „A számtan egyes 
részeinek tanítása a tárgykörökön.“ jan. negyedik keddjén Reif Jakab: 
„A közgazdaságtan a számtanban“ czím alatt fognak értekezni.
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;III. A k ö r ö k .
A pozsonyi kör október 13-án újra megalakult. Régi tiszti karát 

újra megválasztotta: elnökké Wiedermann Károly kir. tanácsost és fő
igazgatót, alelnökké Pircliala Imre gymn. igazgatót, jegyzőkké Marku- 
sovszky Sámuel lyceumi és ár. Schönvitzlcy Bertalan gymnasiumi taná
rokat. Az alclnök bemutatta a választmánytól tárgyalásra beküldött téte
leket és a maga részéről is felemlített néhány thémát, melynek tárgya
lása kívánatos volna. A kör elhatározta, hogy minden hónap utolsó 
szombatján gyűlést tart és gyűlés után társas összejövetelt rendez; ez 
utóbbiak rendezésére a kör Hirschmann Nándor és Kutrucz Rezső taná
rokat kérte fel. Az előkészítő osztályról Jónás János, az önképzőkörök
ről Albert József, az évvégi vizsgálatokról Markusovszky Sámuel fog 
értekezni.

Október 27-én a kör megtartotta első rendes gyűlését. Az alelnök
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jelentette, hogy a kör eddig 41 tagot számlál a pozsonyi kir. kath. 
főgymnasium, az ev. lyceum, az áll. föreáliskola, a kereskedelmi akadémia, 
a felsőbb leányiskola és a szentgyörgyi kath. gymnasium tanárai közül. 
Azután Jónás János keresk. akadémiai igazgató értekezett az előkészítő 
osztályról.

Kifejtette, hogy a középiskolákba belépő tanulók egyenlőtlen és általá
ban ki nem elégítő készültsége bizonyára sok bajjal jár; de e bajokat nem 
csak a gymnasium és reáliskola érzi, mely növendékeit az elemi iskolákból 
kapja, hanem épúgy érzik a küzéprendü szakiskolák is, melyek növendékei
ket a gymnasiumból, reáliskolából és polgári iskolából nyerik. Ott is az első 
évben folytonosan küzködni kell, hogy a különféle anyagot némileg egyönte
tűvé tegyék, úgy hogy ott is felmerült már egy előkészítő osztály után való 
kívánság. A baj tehát mélyebben györekedzik és pedig szerinte egész iskolai 
szervezetünkben, mely darabonkint készült, a nélkül hogy az egyik iskola 
szervezete ügyet vetett volna a másikéra és az élet követelményeire. A nép
iskola 6 osztályúnak van szervezve, de a legtöbb tanuló kilép a 4-dik osztály
ból ; a polgári iskola szintén 6 osztályúnak van szervezve, de a legtöbb 
helyen 5-dik és 6-dik osztály nem is létezik, és a legtöbb tanuló a 4-dik 
osztályból lép ki. A gymnasium és reáliskola 8 évi egységes tanfolyamnak 
van szervezve, de csak kevés tanuló végzi e tanfolyamot, igen sok kilép már 
a 4-dik osztályból. Igen sok szülő nem is avval a szándékkal adja fiáj a 
gymnasiumba vagy reáliskolába, hogy azt vele végig járassa, hanem csak 
azért, mert fiának nagyobb miveltséget akar adni, mint a minőt a népiskola 
nyújt, vagy mert a pályaválasztást igen természetesen tovább akarja kitolni 
és azért fiát abba az iskolába küldi, mely a legtöbb utat nyitva hagyja. Ez 
állapotok következménye az, hogy a különféle iskolák tanítványaik nagy 
részét befejezetlen, hézagos, töredékes ismeretekkel bocsátják el, és ezeknek, 
mikor más iskolába átlépnek, nincsen azután elegendő alapjuk, melyre tovább 
építhetnének. E bajon i.em előkészítő osztálylyal, hanem iskoláink egyönte
tűbb, az élet követelményeivel jobban számoló szervezettel lehetne segíteni. 
Ily szervezetet nagyjában vázolni akar, a nélkül hogy a részletekbe belebocsát
koznék. Szerinte a tényleges viszonyoknak leginkább megfelelne egy 5 
osztályú, mindenkire kötelező népiskola ; ebből azok, kik magasabb kiképez- 
tetést óhajtanak, átlépnének egy 3 osztályú polgári iskolába és csak ebből 
lépnének át kiki hajlama szerint az 5, vagy akár 6 osztályú gymnasiumba, az 
5 osztályú reáliskolába vagy a 4 osztályú különféle középrendü szakiskolákba 
(keresk. akadémia, tanítóképző, ipariskola stb.). így minden iskola valami 
befejezett egészszel bocsátaná, tanítványait a megfelelő magasabb iskolába, 
vagy pedig az életbe. Tudja, hogy ily gyökeres reform nem várható egy
hamar, egyelőre azt legalább meg lehetne közelíteni úgy, ha a gymnasium és 
reáliskola alsóbb osztályainak tanterve ama fentemlített 3 osztályú polgári 
iskolához közelednék, úgy hogy az azokból kilépő tanulók valami egészet 
vinnének magukkal.

Az előadást, melyet itt csak fővonásaiban vázolhattunk, a kör 
élénk érdeklődéssel követte. Élénk eszmecsere fejlődött, melyben Pirchala 
Imre, dr. Wagner Lajos, dr. Szántó Károly, Albert József, Fuchs Károly 
és Czigler Ignácz vettek részt. Az előadó nagyszabású tervére vonatko
zólag a kör nem akart azonnal valamely határozattal nyilatkozni, de a 
felszólalások nagyobb részéből kitűnt, hogy legalább a mi helyi körül
ményeink közt a kör az előkészítő osztályt nem tartja szükségesnek.

A trsztenai kör október 18-iki ülésében felolvasást tartott 
Dortsák Gyula elnök „Az évi záró vizsgálatokról“.

A mennyiben — úgy mond —■ a középisk. törvény az évi záró vizs
gálatokra nézve csak annyit rendel, hogy „minden évben nyilvános osztály-
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vizsgálatok tartandók“ (21. §) a vizsgálati rendszer javításának kérdésében 
egy részről a Rendtartás 49. és az Utasítások 19. §-ában foglalt elvekhez kell 
ragaszkodni; más részről az eddigi gyakorlatban bebizonyult előnyök általá
nosítását, a hiányok pótlását s a helytelenségek kiküszöbölését kell eszközöl
nünk, nem különben oly módozatokat megállapítanunk, hogy azok mellett a 
vizsgálatok mind a tanárokat kielégítsék, tehát a ta n ü g y i  érdekeknek meg
feleljenek, mind pedig a szülők és a tanügy-barátok érdeklődését az iskola 
iránt felköltsék és bizalmukat biztosítsák. A rendszer javításának helyes 
módozatai csak akkor állapíthatók meg, ha az eddig hirdetett elégtelenségnek 
okai ismeretesek lesznek s akadályai elháríttatnak. Véleménye szerint a vizs
gálatok kérdése összefügg a tanítás rendszerével, az ellenőrző és osztályozó 
tanácskozások hydrájával, a „perczentrendszerrel“, a tanulók érdemsoroza
tával, szóval érinti a mai középiskola benső  tanügyi állapotának egész szerve
zetét. Ez állításainak külön külön bebizonyítása után különösen hangsúlyozza, 
hogy a kik a mértéket meg nem ütik, az alsóbb osztályokban tartandók 
vissza. Oly tanuló, a kinek szellemi képessége nem bírja meg a felsőbb osz
tályok tananyagát, ne is juthasson oda; a ki pedig azért nem bír megfelelni 
a követelményeknek, mert kellő alappal nem bír, szintén megakadályoztassék 
a felsőbb osztályba való jutásban. Ezután vázolja a régi s a jelenlegi iskola 
vizsgálatainak, sőt egész tanítási rendszerének feladatában, czéljában rejlő 
különbséget. A régi iskola jó részt csak emléztetett, vizsgálatai egész hónapig 
tartottak ; a tanulók 3—4 napi készületi időt nyertek vizsgálatonkint; egy
szerre csak egy tárgyból tettek vizsgálatot. A vizsgálaton felmutatott ered
mény döntő volt. Adtak is a tanulók rőfös feleleteket. Manapság a vizsgálat 
czélja más s a réginél nem csak becsesebb, hanem nehezebb is. Manap nem reci
tálni kell (sőt nem is lehet) ; nem az a czél, hogy a tanulók egy-egy tankönyv 
tartalmának beemlézéséről tegyenek bizonyságot; napjainkban a tanulónak 
tudnia kell a vele közölt ismereteket különböző szempontok szerint vizsgál- 
gatni, áttekinteni, magyarázni, az érintkező pontok feltüntetése által az isme
reteket egymással összefiiggásbe hozni, egyes kisegítő kérdésekre a legkülön
bözőbb szempontok szerinti csoportosítást és elrendezést eszközölni; szóval 
ö n á lló sá g ró l ke ll ta n ú b iz o n y s á g o t n y ú j ta n ia .  Ez nem könnyű feladat; épen 
azért az értekező véleménye az, hogy vizsgálataink ez idő szerint sem épen 
annyira eredménytelenek, mert bár külső fényes eredményök nincs is, de az 
á lta lá n o s  á t te k in té s  megszerzéséről s bizonyos fokú ö n á lló sá g ró l igen sok 
esetben igen szép bizonyságot tesznek. Igaz, az eredmény jobb is lehetne, sőt 
azt növelni is kell. Erre nézve főfeltételnek tartja, hogy a tanítás mennél 
intensivebb legyen, hogy teljesen gyakorlatilag, a tanuló önmunkásságának 
lehető belévonásával tanítsunk s az önállóság megszerzésében, az ismeretek 
csoportosításában és rendezésében, a kapcsolatok előtiintetésében a tanulót 
évközben is gyakoroljuk. A ki ezt nem teszi és a vizsgálaton mégis oly 
értelmű kérdéseket ad föl a tanulónak, természetes, hogy eredményt nem fog 
tudni fölmutatni, mert ily irányban növendékei gyakorlottsággal nem rendel
keznek, recitálniok pedig nem lehet. Szükségesnek tartja továbbá az értekező, 
hogy a vizsgálatok czélja, feladata, módozatai szabatosan k'örülirassanak. Most 
a Rendtartás e kiválóan fontos kérdésnek 2 sort szentel. A vizsgálatoknak 
szerinte csupán tanulmányi czélja legyen; az s z ig o r ú  és tá r g y a n k in t  külön 
tartandó s z a k v iz s g á la t  által éressék el, melynek eredménye d ö n tő  vagy leg
alább b e fo ly á so s  legyen az érdemsorozatra, s a tanulók előkészületi időt nyer
jenek. Az ily vizsgálat minden esetre eredményes lesz és a szülők és a tanügy- 
barátok érdeklődését is biztosítani fogja. Végül az értekező javaslatait a 
következőkben foglalja össze : 1. A kellő eredményt felmutatni nem képes 
tanulók elbuktatandók, tekintet nélkül a perczent hányadára. 2. A tanítás 
folyamában a vizsgálatoknál a Rendtartás követelte irányban leendő kérde
zésre való tekintettel történjék a növendék szoktatása az önállóságra s az álta
lános áttekintés megszerzésére. 3. A tárgyankint külön tartandó vizsgálat 
szigorú legyen s a tanulók előkészületi időt nyerjenek, és a külön szakvizs
gálatokon felmutatott eredmény az érdemsorozati jegyek megállapításánál döntő 
vagy legalább befolyással legyen.
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Á vitában «részt vett az egész kör s a felolvasásban foglaltakat 
magáévá tévén, a dolgozatot szélesebb körben megismertetés czéljából 
egész terjedelemben való közlésre, ajánlja.

Az elnök .a főtitkár felhívása alapján közli „az önképző, kör“ és' 
„az előkészítő osztály“ kérdését. Erre nézve a kör úgy nyilatkozik, hogy 
algymnasiumnál az önképző kör magamagától elesik, az előkészítő osztály 
kérdését pedig a kör két Ízben tárgyalta, sőt dr. Koválik János volt 
kartársunk az évi Értesítőben is közölt e tárgyban értekezést.

Kotunovics* Győző, a kör jegyzője.
A zsolnai kör nov. 2-án tartott rendes havi ülésén dr. Mayer 

György értekezett „Az évi záró vizsgálatok rendszerének megváltoztatásáról. “
Az értekező ismertetvén a .Kendtartásnak az évi záró vizsgálatokra 

vonatkozó intézkedéseit és részletesen kimutatván a jelenlegi vizsgálati rend
szernek minden szempontból elégtelen voltát, a következőket javasolja: 
1. Oszszuk úgy föl a tananyagot, hogy m á ju s  h a rm a d ik  hetében  befejezhessük 
az érdemleges tanítást vagyis az új anyag előadását. — 2. M á ju s  n e g y e d ik  
és j ú n iu s  első , esetleg m á so d ik  h e té t az általános ismétlésre fordítsuk. — 
3. J ú n iu s  ‘1 2 -tő l 22-ig  tartsuk meg a záró vizsgálatokat. — 4. J ú n iu s  2 3 -á n  
legyen az utolsó e llenőrző  ta n á c s k o z á s  és az é rd em jeg yek  m e g á lla p ítá sa . E ter
vezet alapján következőkép kellene eljárni-. A tanári testület előre meg
állapítja az összefoglalások kezdő határnapját (?); ez időtől fogva m in d e n  
e lő a d á s  n y ilv á n o s . Az órarend érvényben marad és minden tanár megtartja 
szabályszerű előadásait. A tanár könnyen kiszámíthatja, hány tanítási órája 
lesz a vizsgálatok kezdetéig, ennélfogva szakszerű nagyobb csoportokba oszt
hatja tárgyát és fo ly to n  v iz sg á lv a  új szempontok szerint foglalhatja azt össze, 
míg a ta n u ló  m e g n y e r i az oly szükséges á lta lá n o s  tá jé k o zá s t  és átnézetet. A 
tanár legyen köteles az összefoglalások tartama alatt minden egyes tanulót 
legalább k é t  Ízben  megvizsgálni s az eredményt irja jegyzőkönyvébe. — Az 
előre meghatározott napon kezdődnek az eddig érvénybea volt órarend fel
függesztésével a zá ró  v iz sg á la to k . A tantárgyakat rokon-szakok szerint 
csoportosítjuk, rendesen két tantárgyat teszünk egy napra (csak kivételesen 
hármat) és az igazgató vagy helyettesének elnöklete alatt nyilvánosan tartjuk 
meg ,a vizsgálatot. A vizsgálaton nem kell minden tanulónak felelnie, de 
mindenesetre fe le lje n e k  m in d a z o k  a  ta n u ló k , kiket a vizsgáló szaktanár m ár. 
előze tesen  k é te sek n e k  tüntetett fel a vizsgálati elnök előtt. — Mindén tantárgy 
vizsgálatára á tla g  és o sz tá ly o n k é n t 2  ó ra i id ő t  fordíthatunk és egy időben 
több osztályban tartjuk meg a vizsgálatokat. — A vizsgálatok befe jezése  u tá n  
állapítja meg a tanári tesfület a tanulók é rd e m jeg y e it , melyeknek az Értesítő
ben való kinyomatására mindenesetre a .hátralevő 8—10 napi időköz elegendő. 
— A rendkívüli tantárgyak érdemjegyeit is ez u tó b b i ta n á c s k o z á s  á l l í t ja  ö ss ze ;  
minélfogva e tárgyakból nem is tartunk v iz sg á la to k a t. Azonban, hogy a tanulókat 
június utolsó hetében is foglalkoztassuk és az év berekesztésének is ünnepiesebb 
szint kölcsönözzünk, ez időben tartjuk meg a- fentebb említett p ró b á k a t,  
melyek mintegy előkészítői lehetnek a záró ünnepnek. — Az értekező nézete 
szerint a fentebbiekbe foglalt javaslat elkerüli az eddigi vizsgálati rendszer 
hiányait; t ö b b 'a lk a lm a t  szolgáltat az érdeklődő közönségnek betekinteni az 
iskolai élet r e n d s z e r é b e ; lehetővé teszi a tanárnak úgy, mint a tanulónak, 
hogy bővebb számot adjon évi működéséről és m eg ó vja , sőt em eli a záró vizs
gálatok tekintélyét. Az értekező nem hiszi, hogy e javaslat jobban terhelné, 
meg a tanulót, mint az eddig szokásos általános ismétlések ; meg van győződve, 
hogy fo ko zg .it fe le lő sség én ek  éi'zete ö n k é n y t  nagyobb buzgolkodásra fogja 
serkenteni. Ha megterhel valakit, akkor a  ta n á r  a z , kinek évvégi munkássá
gát némileg fokozza. De eléggé ismeretes tanférfiaink szorgalmi és önfeláldozó 
iigybuzgósága ; ők szívesen fogják elvállalni a kissé nagyobb terhet, hiszen a 
serdülő nemzedék javára történik.

'T a n á re g y e s ü le t!  K özlöny . XXII. 18
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A fölolvasás után élénk eszmecsere fejlődött ki, melyben az érte- 
kezőn kívül különösen Csáka Károly, Malatinszky János és Balugyámzky 
Béla körtagok vettek részt; ennek befejeztével pedig Malatinszky János 
azt az indítványt terjesztette a kör elé, bogy az évvégi .vizsgálatok azon 
módon tartassanak meg, a hogy az 1870. évi Rendtartás megállapította, 
de a végleges classificatió csak az összes záró vizsgálatok megtartása 
után, a tanulóktól adott feleleteket is tekintve, állapíttassák meg. A kör 
egy szótöbbséggel ezt az indítványt fogadta el.

Balugyánszky Béla, a kör jegyzője.

A brassói kör november hó 3-án tartotta ez évi első ülését. Az 
elnök megnyitván az ülést, melegen üdvözli a nagy számban megjelent 
tagokat és sikert kíván a kör működéséhez fennállásának e 4-ik eszten
dejében. E működést ismét két irányban véli folytatandónak, t. i. a tan
ügyi kérdések megvitatásán kívül kívánatosnak tartja a tavaly oly szép 
sikert aratott nyilvános felolvasások újból való rendezését is. Ezután 
figyelmükbe ajánlja a tagoknak az egyesület által a körökhöz megvitatás 
végett küldött következő tételeket: 1. „Az önképző körök.“ 2. „Az elő
készítő osztály“. 3. „Az évzáró vizsgálat kérdése.“ Majd felszólítja az 
ülést a népszerű felolvasások módozatainak megállapítására. — Az egye
sület által kiadott tételek kidolgozására a következő tagok vállalkoztak: 
Az 1. számú tételt feldolgozzák Mally Nándor és Hofmann Frigyes dr. 
(febr.), a 2. számút Rombauer Emil, Orbán Ferencz és Méhely Lajos 
(jan.), a 3. számút Walther Béla és Szontagh Gusztáv (decz.) — Nép
szerű felolvasások tartására egyelőre vállalkoztak: Rombauer Emil, 
Bäuerle Ferencz, Hoffmann Frigyes dr., Jahn Károly dr., Kemény Ferencz, 
Mika Sándor, Szontagh Gusztáv, Walther Béla. Végül a felolvasások 
ideje, a helyiség s ezzel összefüggő belépti díj kérdésének elintézésére 
egy Orbán Ferencz, Ágoston Lajos tagokból s az elnök- és jegyzőből 
álló bizottság küldetik ki, mely a végzettekről a körnek még e hó folya
mán jelentést tesz. Binder Jenő, a kör jegyzője.

A m.-szigeti kör nov. hó 7-én tartotta második havi ülését, 
melyen a fagok teljes számmal jelentek meg. 1. Marikovszky Menyhért 
elnök jelenti, hogy a múlt havi gyűlés határozata értelmében gr. Csáky 
Albin vallás- és közoktatásügyi ministerhez a következő üdvözlő iratot 
küldötte e l : „Nagymóltóságú Minister- Ú r! Máramaros-Szigetről, észak
keleti Magyarországnak ebből a legszélső magyar ajkú városából küldjük 
legőszintébb üdvözletünket Nagyméltóságodnak, kit Király ő Felsége leg
magasabb bizodalma a vallás- és közoktatásügyi ministeri székbe leg
közelebb meghívott. Mint a magyar nemzeti tanügy egyszerű napszámosai 
jól tudjuk méltányolni roppant nehézségeit annak a nagy feladatnak, 
melynek megoldására Nagyméltőságod vállalkozott, de azok a fényes 
sikerek, melyeket a magyar közélet terén felmutatni méltóztatott, két
ségtelenül meggyőztek bennünket a felől, hogy a királyi kegy Nagy
méltóságodban -a nehéz feladathoz a legméltóbb férfiút találta meg. 
Midőn e feletti leplezetlen örömünket Nagyméltóságod előtt tisztelettel-
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jesen kifejeznők s munkáira Istennek áldását lcérnők, alázattal vagyunk, 
az országos középiskolai tanáregyesület m.-szigeti köre s ennek nevében: 
Marikovszky Menyhért elnök, Vékony Antal -jegyző.“ Az elnöki jelentés 
tudomásul vétele után határoztatott, hogy az üdvözlő irat egész terjedel
mében jegyzőkönyvbe iktattassék. 2. Az elnök jelenti, hogy Sáfrány Péter 
és Miller Gyula kiküldött tagok megbízásukban eljárván, a helybeli 
Kereskedelmi Egyesület elnökségétől az egyesület helyiségeit a kör által 
rendezendő, felolvasással egybekötött társasestélyek tarthatására ingyen 
megnyerték. A jelentésnek örvendetes tudomásul vétele után határozta
tott, hogy a Kereskedelmi Egyesületnek nagy szívességéért jegyzőkönyvileg 
köszönet nyilváníttassák. 3. Az elnök indítványozván, hogy a kör a felolvasó 
társasestélyeket már e hó folyamán kezdje meg, határoztatott, hogy ebben 
az isk. évben az első estély nov. 17-én fog megtartatni. Ezen az esté
lyen Marikovszky Menyhért fog felolvasást tartani „Arany János epikai 
műveinek kiválóbb női alakjairól.“ 4. Az évzáró vizsgálatokra nézve az 
egyesület közgyűlése által feltett kérdésre Vékony Antal ígért dolgo
zatot, melyet a januáriusi gyűlésen fog felolvasni. 5. Végezetül. Kardos 
Károly olvasta fel terjedelmes és kimerítő jelentését a szepesi kör által 
ajánlott „Segély-szövetkezet“ tervezete felől. Elismeri, hogy a tagok 
által befizetendő összegekhez képest a nyújtandó segély elegendő, de nem 
tartja elegendőnek arra nézve, hogy a hátramaradt család állapotán valamit 
segítsen. Méltányolja a gonddal készített tervezetet, de elfogadhatónak — 
legalább jelenlegi alakjában — nem tartja. A kör hosszan tartó vita 
után, medyben minden egyes körtag részt vett, abban a határozatban 
állapodott meg, hogy a befizetett évi 10 forintnyi összeg az azon évben el
haltak jogutódjai között osztassák ki egyenlő részletekben, ha pedig a halá- 
alozási estek a 2 °/0-ot meg nem haladják, a felesleges összeg tartassák vissza 
a nagyobb halálozási százalék esetére. Vékony Antal, a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör nov. 13-án tartotta első felolvasó ülését. 
Jelen voltak a kör régi tagjai, mint új tagok pedig: Dunay Ferencz tan
ker. kir. főigazgató, SébesetJia Károly kir. tanfelügyelő, Cserei Emil, Gúla 
József, Tompa Árpád állami felsőbb leányiskolái, Fajik István és Laky 
István kir. főgymn. tanárok. Spitkó Lajos elnök az új tagokat szívesen 
üdvözölvén és különös örömét fejezvén ki a felett, hogy a kir. főigazgató és 
kir. tanfelügyelő urakat is van szerencsénk soraink közt láthatni, beszédjét 
igy folytatta:

„Munkaköreink nem esnek egészen egymáson kívül, hanem sokféleképen 
egymásba fonódnak és metszik egymást. Ä népnevelés, a magasabb leány- és 
fiúnevelés sok pontban érintkeznek, a közös tér mindenesetre a nevelés és 
hazai tudomány s cultura szent ügye, mely utoljára is alapjában egy és osz
tatlan. S ezzel megérintettem körünk magasabb feladatait is. Kisvárosi lég
körben élünk, hol a tudomány és nemesebb bumanismus eszménye még csak 
alacsony bokorrá is nehezen fejlődik, mely bokor azután a banausikus minden- 
napiság özönében vajmi könnyen elmerül. Ez özönben legyen a mi körünk a 
magasabb törekvések éltető oázisa. Ide hozzuk, ha csak kis részét, is, annak 
a ö-eíoi Epujs-nak. mint Plato mondja, annak az isteni lelkesedésnek, mely 
még egyikünknek szivéből sem halt ki, melylyel otthon a kis mécs lángja 
mellett híven kísérni és követni szoktuk külön-kiilön szaktudományunk szel-
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lemi áramlatait, magasabb czéljait és törekvéseit, de melylyel mint lelkes íiai 
hazánknak és egész korunknak szünet nélkül lessük nemzeti életünk összes 

-  érverését és érdeklődünk nagyratörő korunk állami és társadalmi, vallási és 
bölcseleti nehéz problémái iránt. Semmi ezek közül ne legyen körünkből ki-* 
zárva. Mindez Képezheti s képezze is elmélyedésünk és vitatkozásunk tárgyát. 
Mert a ki egy nemzet ifjúságának nevelője akar lenni, annak a tudomány és 
művészet, a politika és élet jelenségeit mind számba kell venni, mondja igen 
helyesen dr. Jancsó Benedek csak a napokban a budapesti körben tartott szép 
megnyitó beszédjében. Tudásunkat ily módon innen és onnan is kiegészítve 
és a minden téren felmerülő általános eszmékkel megtermékenyítve, nem 
tévesztjük majd egykönnyen szem elől a nagyobb szempontokat; igy mint-' 
egy philosophiai magaslatra emelkedünk s biztosabb mértékünk lesz az álta
lános feladatok és a dolgok igazi összefüggése helyes megítélésében. Talán 
megtaláljuk azután pl. egyetemesebb érdekű 'felolvasások segítségével nagyobb 
közönségünk kissé elkérgesedett és elfásult tudományos és irodalmi érzéke 
felé is az utat, de azt mindenesetre el fogjuk érni, hogy midőn majd itt 
spgcziálisabb hivatásunk kérdéseiről lesz szó, einelkedettebb színvonalon fogunk 
állani s tágabb lesz látókörünk. — Mert ez csak nem szenved kétséget, hogy 
egy tanári körnek egyik főfeladatát mindig a tanügyi mozgalmak, az újonnan 
felmerülő elméletek és javaslatok figyelemmel kisérése ős alapos megvitatása 
fogja képezni, annál is inkább, mert épen ily tanügyi kérdések nagy részének 
helyes megoldása korunknak egyik legégetőbb problémája. Milyen legyen az 
iskoláknak leghelyesebb és a korszellem igényeinek legmegfelelőbb szervezete, 
mily szerep jusson a tanításban és nevelésben az antik, milyen modern ele- 

. meknek, vájjon a nyelvekre és irodalmakra, vagy az úgynevezett reális tan
szakokra fektessiik-e a helyes nevelésben a fősúlyt, melyik legyen a közép
iskolai oktatásban az alapvető idegen nyelv, mennyiben kellene a divatos, 
nagyon is egyoldalú szellemi nevelést physikai, úgynevezett kézi munkával 
ellensúlyozni, az egyetemi oktatás reformja, vele együtt a tanárok gyakorlati 
kiképzése, a helyes és szakszerű tanügyi felügyelet mindezek és még sok 
egyéb nagyon is fontos dolgok, melyekre még egyáltalán nem adták meg a 
végleges választ. Hozzá jön a számos didaktikai és methodikai kérdés, melyek 
ha első tekintetre olykor-olykor jelentékteleneknek látszanak is, de közelebbről 
és az egésznek szempontjából vizsgálva nagyon is lényegesek. Magam is 
vallom ugyan, hogy a gyakorlati paedagogia inkább művészet, hol a pillanat 
inspiratiója és geniális ötlete rendesen többet ér sok elméleti belátásnál és 
okoskodásnál. De kérdem, nem furcsa szobrász volna-e az, ki egyedül conceptiói- 
nak genialitásában bízva feleslegesnek tartaná művészetének technikai apró
ságait is a legnagyobb lelkiismerettel és behatóan tanulmányozni és eltanulni ? 
Azt hiszem, egy ilyen szobrásznak geniálisan concipiált Yenusa márványba 
faragva nem volna más közönséges kofaasszonynál. S azután az a sok ezer 
tanár vájjon mind igazi müvész-e, s bizhatik-e mindegyik egyedül vele szüle
tett paedagogiai őserejében ? Ezt, úgy hiszem, bajosan fogja valaki állítani. 
Ha tehát Jancsó Benedek fent említett beszédében vigyázatra int, hogy 
ne sülyedjünk az aprólékos didaktikai fogások, az örökös módszertani elmél
kedések hínárjába, akkor ez könnyen félreértésre adhat okot. Épen ily elmél
kedések nincsenek még divatban, mi nem épen helyes dolog. Mutatja ezt a 
sok minden módszer nélkül irt tankönyv. Készemről a komoly és okos didak
tikai és methodikai fejtegetéseket nagyon is meg tudom becsülni. Sőt e tekin
tetben azt kívánnám, hogy a magasabb tanhatóságok ily kérdésekre minél 
gyakrabban híjják fel a tanári testületek figyelmét. A rendeletek vizözöne 
miatti panaszokra nincs épen szerény nézetem szerint különös okunk. Igenis 
van nálunk rendelet elég az administratiót illetőleg, de nincs még elég a 
helyes didaktikát és paedogogiai eljárást illetőleg. Nem úgy értem, hogy 
minden apróra praescribálva legyen, hanem hogy minél gyakrabban hivassanak 
fel a testületek ennek meg annak a dolognak alapos megbeszélésére és ebben 
meg abban a dologban követendő határozott főbb elvek megállapítására. De 
eddig mindig csak munkáról és kötelességről beszéltem. Van azonban még



egy tér, hol . ép oly közvetlenül vegyünk érdekelve. Ez a tanárvilág méltányos 
érdekeinek hangsúlyozása. E téren azonban "hók ellenkező nézettel találkozunk. 
Ha pl. a tanároknak akadémiai képzettségüknek megfelelő rangosztályba való 
sorozását (jelenleg a középiskolai tanár telekkönyvvezetőkkel, irodaigazga
tókkal, tehát nem épen akadémiái képzettséggel biró férfiakkal vétetik 
egyhangúnak), ha továbbá kiválóbb tanférfiaknak esetleges kitüntetését tartjuk 
kívánatosnak, azt halljuk nem egyszer válászkép, hogy a tudomány az egyedüli, 
mi egymagában is nemesíti az embert s a mi leghamaráhb ellehet külső 
distinctiók nélkül. Hát a papok, bírák stb. nem képviselnek semmi tudományt ? 
Azt hiszem, nem írná ezt alá az a két kiváló érdemű püspök, ki csak a 
napokban az I. oszt. vaskoronarendet kapta. Vagy mit szólna hozzá a ren
geteg tudományit sok német professor, ki sorban „Wirklicher Geheimrat“ is. 
Nem kicsinyes egyéni hiúság legyezgetésére szokták a tudósnak a kitüntetést 
adni, hanem hogy más tényezőkkel külsőleg is egyenrangúnak állíttassák oda 
a rendesen felületesen Ítélő világ.elé. Vagy miért nevezik hát ki pl. a sel- 
meczbáuyai akadémiai tanárt VI. rangfokozatának határozott kitételével? 
Tehát sok dolgunk lehet a körben. Csak lelkesedés, kitartás és egy kis jó 
akarat kell. S hogy ezek meglesznek, annak a tisztelt tagtársak afcipos tudo
mányában, kiváló munkaképességében, az élet nagy kérdései s a tanügy iránti 
lelkesedésében, továbbá élénk kartársi érzületében látom biztos zálogát.“

Az első . felolvasó Sebesztha Károly előadja, hogy felolvasásának 
tárgya az általa írt-„Reális nevelés“ II. részének a „Nő nevelésnek“ egy 
önálló fejezete : a nők testi nevelése.

A nő természetes hivatását a családi életben találja, azonban a neve
lésnek tekintetbe kell venni azon nem csekély számú nőket is, kiknek nem 
jut ki osztályrészül a családalapítás,_ vagy a kik élettársuktól megfosztva 
maguk kénytelenek a családfentartó súlyos terheket viselni. A családi élet 
legfőbb követelményei a nő iránt a testi épség vagy egészség, az értelmesség 
s a munkásság ;' minthogy azonban a családi életen kívül álló s ünfentartá- 
sukról gondoskodni kénytelen nőknél is ugyancsak e követelmények a legel- 
engedhetetlenebbek, a nőnevelésnek nem lehet egyéb czélja, mint ezeket a 
követelményeket sajátíttatni el a nevelendő leánygyermekkel. A felolvasó ezután 
behatóan tárgyalta a mai nőnevelésnek hiányosságát a nők testi egészségének 
fejlesztése körül, részletesen kitérjeszkedvén az egészség fentartásában s 
ápolásában a legfontosabb tényezők a test tisztántartása, a testmozgások és 
a mérsékletesség követelményeivel szemben elkövetett hibákra s kifejtette 
positiv javaslatait az ez irányban követendő eljárásra.

A felolvasást élénk vita követte, melyben a tagok nagyobb része 
felszólalt.

-Erre dr. Gerevich Emil G. Dostor-nak- „Eléments de la théorie 
des déterminants“ czímű munkáját ismerteti, melyet igen sikerült műnek 
tárt, s igen alkalmasnak arra, hogy belőle a determinánsok alkalmazását 
a mathematika különböző ágaiban meg lehessen tanulni. Tudtával ez az 
egyetlen mű a math, irodalomban, mely e czélnak megfelel, azért is a 
legnagyobb mértékben érdemli meg a szakemberek-figyelmét,

A végén az elnök előterjeszti a tanáregyesületi közgyűlés által a 
körök figyelmébe ajánlott kérdéseket. Az önképző körök és az előkészítő 
osztályok kérdését körünk már régebben megvitatta. A vizsgálatok ügyé
ről Spitkó bajos fog értekezni

Tompa Árpád indítványát, hogy a kör népszerű felolvasásokat 
tartson, a kör sok tagja helyesli, határozatot e kérdést illetőleg azonban 
csak a legközelebbi gyűlésen fognak hozni.

Faith Mátyás, a kör jegyzője.
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VEGYESEK.

Hogyan gyarapitsuk a tanári segélyző-alapot ? — Egyesületünk közgyűlé
sén f. évi júl. ö-én szerencsém volt я „tanári segély szövetkezetére vonatkozó 
felolvasást tartani. Ott a szepesi tanári kör nevében elmondtam véleményünket. 
Nem tudom, lesz-e annak eredménye; mert a hol pénz kiadásáról van szó, 
rendesen nehézkesek szoktunk lenni. Beszéltem ott a többek közt arról is, 
hogy a tandíjszedők mondjanak le a tandijszedésért járó 3%-ról a szövetkezet 
javára. Mikor ezt tettem, még nem tudtam, hogy rövid idő múlva épen én 
leszek szerencsés tandíjkezelővé lenni. Ha azonban már ez is megtörtént velem, 
legalább tapasztalásból is mondhatom, hogy. az a tandíjkezelés sem nem oly 
terhes, sem nem oly felelősséggel járó veszélyes vállalkozás, mint azt 
némelyek állítják. Az azzal járó munkát ingyen is elvégezném, ha 
országosan tennők azt. De ha már igy nem megy a dolog, akkor arra 
kérem tandijszedő collegáimat: tegyük meg mindnyájan azt, a mit csekélysé
gem megkísérlett. Ugyanis, a mint beszedtem az első fél évi tandíjat, azt 
szept. 11-én betettem a szepesi hitelbankba úgy, hogy azt a leszámolás nap
ján felvehessen). Ebből az a haszon, hogy van nálam a tanáregyesületi segély 
alapnak egy betéti könyvecskéje, melyben nov. 8-án kamat fejében ki van 
mutatva 2 frt 18 kr. — Nem sok bíz ez, de remélem, hogy a folyó tanév 
végéig lesz 4—5 frt. Számítsunk csak egy kissé. Az 1885/6-ik évi közokta
tásügyi ministeri jetentés az ország összes középiskoláinak tandiját 6t>7,500 
írtra teszi. Az állam közvetetten rendelkezése alatt álló középiskolákét 225,540-re. 
Az ilyen futólagosán betett összegekért a bankok adnak 2%-ot. Ha minden 
tandíjszedő betenné valamely pénzintézetbe a beszedett tandíjat, akkor az 
egész évi tandíjért átlag 2 hónapra számítva a kamatot, kaphatnánk mintegy 
2300 irtot, egyedül az állam rendelkezése alatt álló középiskoláknál mintegy 
750—800 frtot. Nem ragaszkodom mereven a számokhoz. Lehet, hogy a be
vétel valamivel több vagy kevesebb lesz. De mindenesetre szép jövedelmi 
forrást teremthetünk a segélyzö alapnak, vagy az önállóan megalakulandó 
segély-szövetkezetnek. Ez egyikünket sem terhelné meg és csak annyi fárad
sággal járna, hogy évenkint négyszer, a betevés és kivevés napjain látogat
nánk meg egy-egy pénzintézetet. Nem ajánlgatom hosszasan ez eszmét. Tegyünk 
kísérletet és mindenki meggyőződik róla, hogy a sok kicsi sokra megy és a 
tanári segélyző-alap nem — mint az utolsó kimutatásban van — 150 frtot, 
hanem legalább is 1000—2000 frtot fog „segélyezésekre és részben kölcsö
nökre“ fordíthatni évenkint. Ha a sok szép szó helyett inkább a tettek fognak 
beszélni, hamarabb czélt érünk. Dr. Demkó Kálmán.

Trefort-emlékünnep. A budapesti IV. kér. főreáliskola november 4-én az 
elhunyt minister' emlékét ünnepséggel ülte meg, a melyen az intézet tanári 
karán és ifjúságán kívül jelen voltak többek közt Szalay Imre min. osztály- 
tanácsos, Trefort veje, Markusovszky Lajos min. tanácsos, Gerlóczy Károly 
polgármester, Alkér Gusztáv fővárosi tanácsos, Lutter Nándor főigazgató, 
Köpesdy Sándor és Felsmann József igazgatók stb. Az ünnep fénypontját 
P. Ney Fér énen igazgató alkalmi beszéde „Trefort Ágoston emlékezete“ volt, 
mely Trefort sokoldalú tehetségét és hosszú tanügyi működését valódi költői
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lendülettel jellemezte. Nem kevesebb tetszésben részesült ugyancsak Ney Ferenc,z 
költeménye „Hangok Trefort szelleméhez“, melyet egy Vili. oszt. tanuló 
szavalt. A dr. Harrach József vezetése alatt álló ifjúsági énekkar (170 tag) a 
legnagyobb praecisióval és valódi művészi értelemmel adta Gluck Imáját és 
Schubert Hymnusát elő. A zenckiséretet a Mollináry ezred zenekarának néhány 
tagja (Zellner karmester) szolgáltatta. Ily zenekiséret iskolában kissé szokat
lan ugyan, de a mint ez iiunVp példája mutatja, discret módon felhasználva, 
határozottan emeli az ünnepi hangulatot.

Kinevezések. A király ő felsége Szunter Nándor nagybányai állami fo
gyom. helyettes igazgatót eddigi állomására rendes igazgatóvá nevezte ki. — 
A vall. és közokt. minister Kartner Ferencz besztcrczebáoyai tanker, főigaz
gatósági írnokot a győri tanker, főigazgatósághoz tollnokká, Kristóf János 
tanárjelöltet pedig a beszterczebányai tankerületi főigazgatósághoz Írnokká 
nevezte ki.

Tanárválasztás. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület közgyűlése megválasz
totta Nagy-Enyedre a Bethlen-iskolához a classica philologia tanárává Bartha 
Zsigmondot, a mathematika tanárává Fogarasi Albertet; Kolozsvárra a classica 
philologia tanárává Balog Károlyt; Udvarhelyre a classica philologia tanárává 
Kovács Dánielt, a mathematika tanárává Olasz Gyulát; Zilahra a classica, 
philologia tanárává Kincs Gyulát. — A soproni ev. lyceum egyik tanszékére 
Arndt János bonyhádi tanárt választották meg.

Áthelyezések. A kegyes tanítórend idei nagykáptalanja nagyobb mér
tékű áthelyezéseket foganatosított. Áthelyeztettek a budapesti IV. kér. főgyrn- 
nasiumlioz : Bed: Alajos Nyitráról, Müllner Pál Selmeczbányáról, Panel: Ödön 
Váczról, Pintér Kálmán. Kecskemétről, Pruzsinszky Pál Tatáról, Vékony József 
Podolinból; a debreczeni kisgymnasiumlioz : Fehérváry István Nagy-Károlyból, 
Miklóssy Sándor M.-Szigetről ; a kecskeméti főgymnasiumlioz : Perger József 
Temesvárról igazgatónak, Bartek Lajos Váczról, Gserliulmy József Budapestről, 
Kováts Antal М.-Szigetről, Mészáros József Nagy-Kanizsáról, Nyáry József 
Temesvárról, Schichmann Endre Veszprémből; a kis szebeni kisgymnasium- 
hoz : Macska Lajos Kolozsvárról; a kolozsvári főgymnasiumlioz : Dr. Czirbusz 
Géza Szegedről, Etele Károly Kózsahegyrői, Várkonyi Endre Szegedről; a 
lévai főgymnasiumlioz Cserei József Trencsénből; a magyaróvári kisgymna
siumlioz : Horváth Sándor Kózsahegyrői, Kroll Rudolf Trencsénből; a már- 
marossziget.i kisgymnasiumhoz Király íjászló Trencsénből, Sárffy Iynácz 
Kolozsvárról a nagybecskereki főgymnasiumlioz: Linder Róbert Pozsony- 
Szent-Györgyről, Szárnomzky Ede Léváról; a nagykanizsai főgymnasiumlioz : 
Kecsenovics Pál Kecskemétről; a nagykárolyi nagygymnasiumhoz : Dr. Baligó 
János Kolozsvárról, Kovács Endre Debreczenből, Sárgay Antal Magyar
óvárról ; a nyitrai főgymnasiumhoz : Roch Gyűld Tatáról; a privigyei kis- 
gymna'siumhoz: Bontó Gergely Nyitráról, Pakos János Kecskemétről; a 
rózsahegyi kisgymnasiumhoz : Pálmai Miklós Budapestről ; a sátoraljaúj
helyi nagygymnasiumhoz : Dr. Ormándy Miklós Szegedről igazgatónak, 
Hudra János Temesvárról; a selmeczbányai nagygymnasiumhoz: Fns 
Károly Trencsénből; a szegedi főgymnasiumlioz: Varjú János Kecskemét
ről, Zvér Éneire Temesvárról; a szentgyörgyi kisgymnasiumhoz: Kapás
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Lajos és Kurutz János Privigyéről; a tatai kisgymnasiumboz: Bauer 
Lénárd Pozsony- Szent-Gyürgyről : Guba Pál Iíis-Szebenből ; a temes
vári fögymnasiumhoz : Körösi Albin és ifj. Schmidt Ágoston Veszprémből ; 
a trencséni fögymnasiumhoz: Arányi BélcT Kecskemétről igazgatónak, 
Fludorovics Zsigmond Nagy-Károlyból, Simonides István Rózsahegyről, 
Zsigmond József Magyar-Ovárról; a váczi fögymnasiumhoz: Halmi László ■ 
Sátoralja-Ujhelyröl igazgatónak, Kovács János Budapestről, Szabó József 
Kolozsvárról ; a veszprémi fögymnasiumhoz: Fekete Ipoly Váczról, Laczlú 
Dezső Kecskemétről, Nyüassy Károly Sátoralja-Ujhelyröl; Igazgatókká lettek 
áthelyezés nélkül : a selmeczbányai nagygymnasiuinban Obelcz József, a vesz
prémi főgymnasiumban Takács József.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister Lichtenegger József nagybányai 
áll. főgymnasiumi, Medreczky István ungvári kir. kath. főgymna'siumi, 3r. Gerecze 
Péter pécsi áll. főreáliskolai, dr. Nemes György szolnoki áll. főgymnasiumi 
és Jurkooich Emil beszterczebányai kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárokat _ 
iclen állásukban végleg megerősítette.

Tanári székfoglaló volt nov. 21-én a budapesti ág. hit. evang. főgym- 
nasium dísztermében. Dr. Ormay Lajos új rendes tanárnak volt iinnepies 
beiktatása. A székfoglaló előtt Busbach Péter egyházi főfelügyelő intézett 
üdvözlő beszédet az új tanárhoz. Az ünnepet a főgymnasiumi énekkar nyi
totta meg és fejezte be.

Ösztöndíj-alapítvány. Abból az alkalomból, hogy a hódmezővásárhelyi 
főgymnasium derék tanára Kiss Gusztáv 37 éves áldásos tanári működése 
után saját elhatározásából nyugalomba vonult, hálás tanítványai nevének és 
emlékének megörökítése végett egy 500 frtos „Kiss Gusztáv ösztöndíj-alapít
ványt“ létesítettek a hódmezővásárhelyi főgymnasiumban, melynek kamatai 
évenkint egy bármely felekezetbeli jó erkölcsű és jó előmeneteli! tanulónak 
lesznek kiadandók.

Alapítványok. Mint a „Debreczeni Protestáns Lapok“ 45. számából érte
sülünk, Sóvári Soós Gábor hajdúnánási ügyvéd és volt országgyűlési képviselő 
két nagy, egy 50,000 és egy 30,000 frtos alapítványt tett. Az elsőnek 0%-os 
kamatai a debreczeni főiskolában „egy ref. gymnasiumi tanárképző intézettel 
összekötendő és egyetemi facultási rangra emelendő bölcsészeti szaktanfolyam - 
tanszékeinek alapítására és fentartására, a másiknak szintén 0%-os kamatai 
a hajdúnánási ref. hatosztályu gymnasium „V. és VI. osztályaiban működő 
két tanárnak, a görög nyelv és mathesis tanárainak“ fizetésére fordítandók. 
Ugyan e lap szerint gróf Kun Kocsárd, a szászvárosi Kun-iskola bőkezű 
gyámolítója, 1000 frtnyi alapítványt tett a szatmár-németi ref. gymnasium 
javára, hogy elősegítse annak teljes gymnasiumraá léteiét, nyolez osztályra 
való kiegészítését.

Halálozások. Debreczenben elhunyt október 27-én Felső-Vályi Nagy Pál, 
a debreczeni ref. főgymnasium rendes tanára, egyesületünk régi buzgó tagja, 
kétheti súlyos szenvedés után, életének 41-ik, tanárkodásának 14-ik évében. 
— Brassóban elhúnyt november 15-én Kühlbrandt Tivadar, a brassói evang. 
főgymnasium tanára, 30 éves korában. — Felső:Lövön elhúnyt november 18-án 
Neubauer János, a felső-lövői ág. hitv. evang. tanintézetek igazgatója, hosszas 
szenvedés után életének 51-ik, tanárkodásának 26-ik és igazgatói működésé-



nek 13-ik évében. — Miskolczon elln'inyt november 21-én Bullagi Károly, 
királyi tanácsos, borsodmegyei tanfelügyelő, életének 65-ik évében. A boldo
gult eleinte 1848-tól fogva a budapesti evangélikus iskola tanítója, majd 
1852-től fogva a kecskeméti, később a nagykőrösi ref. főgymnasiumok tanára 
volt. A nagykőrösi iskolánál időközben fölállított tanítóképzőben érte 1869-ben 
báró Eötvös minister meghívó levele, melylyel sopronmegyei tanfelügyelővé 
neveztetett ki. Nevet szerzett magának mint tankönyvíró is; nyelvi és föld
rajzi tankönyvei nemükben a legismertebbek közé tartoznak. Negyven évig 
működött zajtalanul, de sikeresen, áldásosán a tanügy terén. — Nyugodjanak 
békében.

Egy tanár síremléke. Sárospatakon okt. 14-én állították fel a temetőben 
Ivánba Sámuel két évvel ezelőtt elhúnyt tanár síremlékét, melyet, tanítványai 
és tanártársai emeltek a nagyérdemű tanár sírja fölé. Az ünnepen Kun Pál 
tanár mondott emlékbeszédet.

Rajztanításhoz való falitáblák ajánlása. A vall. és közokt. minister 
17,914/1888. sz. a. a Steicjl Ferencz által szerkesztett „Rajzoktatási fali táblák“ 
czímtí művet (Freytag G. és Berndt kiadóknál Bécsben, 27 színezett nagy 
fali tábla, ára 15 frt) mint a rajztanításnál sikerrel használható taneszközt az 
országos tanszermúzeum állandó bizottságának véleménye alapján a hazai 
közép-, polgári, felsőbb leányiskoláknak és tanítóképző intézeteknek figyel
mébe ajánlotta.

Hadtörténelmi Közlemények czimen az Akadémia megbízásából évnegyedes 
folyóiratot szerkeszt Rónai Horváth Jenő honvédszázados, a hadtudományi 
bizottság előadója. E vállalat czélja a hadtörténelem fejlesztése ; anyaga nem
zetünk történetének hadügyi része: gazdag, változatos, de nagyrészt feldolgo
zatlan anyag. Alig van háború, mely előzményeiben, lefolyásában és következ
ményeiben, különösen pedig a hadvezetés módjára, a felszerelésre nézve és 
egyéb hadügyi tekintetekben teljesen és alaposan ismert volna. Pedig alig van 
nemzet, mely annyiszor és annyifelé támadott és védekezett volna, mint a 
magyar nemzet. Csodálatos jelenség, melyet csakis hazai különös viszonyaink 
magyaráznak meg. E visszás helyzeten változtatni, az úttalan mezőn ösvényt 
vágni czélja e vállalatnak. „Szerintem is egy folyóirat igen alkalmas eszköz 
arra, hogy úttörője legyen a nagyobb (hadtörténelmi) munkáknak. Itt a cse
kélyebb adományok is szívesen fogadtatván, sok elrejtve volt adat vagy külön
ben mellőzött vizsgálat jöhet napfényre“ (Salamon). A historikus munkája 
közben hányszor akad oly érdekes adatokra, melyek a régi fegyverzetre, a 
had vezetésére és szervezetére, a csata színhelyére stb. vonatkoznak. Az ily 
adatokat a historikus eddig nem értékesíthette, e folyóirat azonban szívesen 
fogadja azok ismertetését, mert csakis igy érhető el a czél, a hadtörténelem 
fejlesztése. Hogy miért írom ez általánosan ismert dolgokat éppen e közlöny 
hasábjain, könnyen elgondolható. E közlöny szeretett hazánk minden vidékére 
eljut s reáakad a historikusra. Középiskoláink történelmi professorai hadtör
ténelmünk érdekében cselekszenek, ha egyébnemű kutatásaik közben talált 
ilynemű adatokat a szerkesztőségnek (Budapest, IX. Lónyay-utcza 9. sz.) 
beküldik. Az eddig megjelent füzetek (márczius, június és szeptember) felül
múlnak minden várakozást. Annyi alapos és szakszerű értekezést, tanulmányt, 
ismertetést közölt, annyi érdekes apróbb adatot gyűjtött össze eddig is, hogy
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sikeréhez csakis szerencsét kívánhatunk. Hogy pedig megkezdett útján továbbra 
is így fog haladni, arra elegendő kezesség a szerkesztő személye, kinek 
„A várnai csata“ czíraü tanulmánya oly lelkiismeretes, alapos és szakszerű 
hadtörténelmi munka, a milyet irodalmunkban alig ismerünk. De kezesség a 
jövőre nézve a munkatársak neveinek díszes sora is : Salamon, Thaly, Szádeczky, 
Acsády, Majláth stb., oly nevek, melyekhez történetírásunk nagyobb sikerei 
fűződnek. Végül csak azt akarom megjegyezni, hogy e folyóirat ára egy évre 
4 f r t ; kiadja a m. t. Akadémia hadtudományi bizottsága. Novak Sándor.

A „Magyar Történeti Életrajzok“ októberi füzete befejezi Thököly Imre 
életrajzát Angyal Dávidtól és megkezdi Csák Máté életrajzát Pór Antal tol
lából. A füzet gazdagon és szépen van illustrálva. A történelmi társulat és az 
Akadémia történelmi bizottsága egyesült erővel van rajta, hogy a történelmi 
olvasmányok népszerűsítését, a hazai történelem megismerését ily választékos 
eszköz által terjeszsze, mely tartalmilag a legjobbat igyekszik nyújtani a hazai 
történetírás köréből, a kiállítás díszében pedig történeti emlékeinket, régi mű
tárgyainkat egyesiti és hozza nyilvánosságra a gyűjteményekben őrzött dara
bokat. A vállalatot Szilágyi Sándor szerkeszti, s egy füzet ára 1 frt 20 kr. 
Megrendelhető Méhner Vilmos könyvkiadónál. Melegen ajánljuk nemcsak a 
tanári, hanem az ifjúsági könyvtárak számára is.

Ifjúsági irodalom. Karácsony közeledését jelentik az új képeskönyvek 
és ifjúsági iratok. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés két ilyen kiadványát 
küldte be hozzánk. Az egyik „Tündér-szép képes-könyv. Versekkel ellátta 
Csengeri János. Lizzie Mack képeivel.“ A másik: „Gróf Benyovszky Móricz 
élete és kalandjai. Az ifjúság számára irta Radó Vilmos. A képeket rajzolta 
Szemlér Mihály.“ A „Tündér-szép képes-könyv“ valóban megfelel a nevének. 
Ilyen szép, művészi kivitelű és fényes kiállítású képes-könyvet még nem lát
tunk. T íz gyönyörű angol színnyomat és több mint húsz más kép, mindenik 
Lizzie Macknak egy-egy kis remeke, teszik a könyv képes részét. A verseket 
Csengeri János válogatta és irta hozzá a nevelő'gondos tapintatával és a költő 
finom Ízlésével. A „Tündér-szép képes-könyv“-ben a szülőknek ép oly nagy örömük 
lesz, mint a kicsinyeknek. Ara 1 frt 80 kr. Nagyobb gyermekeknek van szánva 
„Gróf Benyovszky Móricz élete és kalandjai.“ E tárgy választása kitűnő gon
dolat volt. Benyovszky Móricz neve nemcsak hazájában Magyarországon, ha
nem Európaszerte ismeretes. Drámákban, regényekben, költői elbeszélésekben 
örökítették meg e lánglelkü, bátor férfiú élete történetét, a mely oly gazdag 
megható jelenetekben, érdekfeszítő helyzetekben, meglepő fordulatokban, akár 
csak egy nagy költő képzeletének volna szüleménye. De ez érdekessége mel
lett Benyovszky élete fölötte tanúlságos is, és ez a két jelessége teszi ki
válóan alkalmassá ifjúsági iratra. A fiatal olvasó eleven részvéttel kiséri a 
hőst veszedelmes útjain : remeg, ha baj fenyegeti; föllélekzik, ha szeren
csésen megszabadúl s megismerkedik mind azokkal az ázsiai és afrikai né
pekkel, a melyekhez Benyovszky az ő önkénytelen és önkénytes utjain eljutott. 
Radó Vilmosnak igen szép földolgozásához Szemlér Mihály 80-nál több jeles 
képet szolgáltatott. Ifjúsági irodalmunkat e könyv egy igen derék, szép 
eredeti termékkel gazdagította és méltán sorakozik az ugyan e kiadó könyv- 
kereskedésben előbb megjelent jeles ifjúsági iratokhoz: „Columbus Kristóf 
élete és Amerika fölfedezése“, „A keresztes hadak története“, „Vámbéry
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Ármin utazásai Ázsiában“, „Idegen népek közt messze földön“, „Utazások és 
vadász-kalandok“, „Magyar gyermek- és népmesék“ stb. Az új kiadvány 
csinos képes borítékba kötve 2 frt, angol vászon díszkötésben 2 frt 80 kr.

Az egészségtani tanárok tanfolyama, melyet az egyetemen két évvel 
ezelőtt léptettek életbe, az idén már nem olyan látogatott mint az előző 
években volt. Míg tavaly a cursus hallgatóinak száma még harmincz volt, az idén 
már csak húsz hallgató jelentkezett. Nem csoda, mert arra, hogy gyakorlatát 
félbeszakítva a drága fővárosban jócskán költekezzék és aztán ingyen szolgál
jon, csak kevés orvosnak van kedve és módja.

Hibaigazítás. Dr. Demkó Kálmán úr most figyelmeztet, hogy szeptemberi 
füzetünk 71. és 72. lapján a II. táblázat bevételi rovata föliratában „tagdíjak
ból“ helyett „tandíjakból“ olvasandó. Ugyan e sajtóhiba megvan az illető köz
gyűlési előadás különnyomatában is. Múlt füzetünk 216. lapján az 1. sorban 
„Salliopé“ helyébe „Kalliopé“ javítandó.

Tárgymutató Közlönyünk húsz évi folyamához. A választmány megbízásából 
Szerelemhegyi Tivadar egyesületi titkár tárgymutatót készített a „Budapesti 
Tanáregylet Közlönye“ egyetlen és az „Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny“ I—XX. évfolyamához. E tárgymutató már ki van nyomtatva és 
legközelebb kapható lesz. Minthogy tetemes költségbe került, a választmány 
határozatából (1. az utolsó választmányi ülésről szóló tudósítást 257. 1.) 
januáriusi füzetünkkel az egyesületnek csak az olyan tagjai kapják, a kik már 
a jelen egyesületi évre is megfizették tagdíjukat. A hátralékosoknak csak 
hátralékaik megfizetése után és egyenes kívánságukra fog megküldetni. 
Tagilletéküket nem fizetők és nem tagok csak 1 írtért rendelhetik meg.

Beérkezett művek. Utolsó kimutatásunk óta (múlt fűz. 212. 1.) a követ
kező könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :

P a e d a g o g i a ,  va l l á s .
Schüler fehler — Lebensfehler und ihre Heilung. Von Fidel Mähr. Dritte 

Auflage. Wien, 1885. Verlag von A. Pichler’s Witwe & Sohn. 8r. 45 1. 
Ára 30 kr.

Lehrerfehler — Schülerfehler. Von Ficlel Mähr. Wien, 1885. Verlag von 
A. Pichler’s Witwe & Sohn. 8r. IV és 34 1. Ára 30 kr.

Olvasmányok a bibliából iskolai használatra. Fordították és jegyzetekkel 
ellátták Schön D. és Stern Á. Második rész. Próféták. Budapest, 1889. Kiadja 
Singer és Wolfner könyvkereskedése. 8r. 107 1. Ára 60 kr.

M a g y a r  n y e l v  és i r o d a l o m.
Eszmék a meggyőző előadás kellékeihez. Irta Szitnyai Elek. Selmecz- 

bányán, Joerges Á. özv. és fia bizománya. 1887. Budapesten kapható Révai 
Leó könyvkereskedésében. 8r. 84 1. Ára 80 kr.

L a t i n  és g ö r ö g  nye l v .
Dr. Holzweiszig Frigyes latin gyakorlókönyve a második osztály szá

mára, Fordította és latin-magyar és magyar-latin szótárral ellátta Székely 
Ferencz. Budapest. Franklin-társulat. 1889. 8r. IV és 188 1. Ára 1 frt.

Thukydides. Görögül és magyarul. Fordította és jegyzetekkel ellátta 
Zsoldos Benő. Harmadik kötet. (Görög és latin remekírók. Kiadja a m. tud. 
Akadémiának classica-philologiai bizottsága). Budapest. Franklin-társulat. 1888. 
8r. 462 1. Ára 2 frt.
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Mo d e r n  n y e l v e k .
Ahn-Erényi gyakorlati tanfolyama a német nyelv gyors, alapos meg

tanulására. Nyelvtani jegyzetekkel ellátva és a felső nép- és polgári iskolák 
tantervéhez alkalmazva. A hatodik átvizsgált és javított kiadást sajtó alá ren
dezte dr. Bokor József. Budapest, 1889. Lampel - Róbert kiadása. 8r. 176 1. 
Ára 60 kr.

T ö r t é n e t  é s  f ö l d r a j z .
Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. 71. (Magyarország, 

II. köt, 2.), 72. (Felső-Ausztria és Salzburg 12.) füzet. Budapest. Kiadja a 
in. kir. államnyomda. Révai testvérek bizománya. Ára egy-egy füzetnek 30 kr.

Az osztrák-magyar monarchia térképe. Iskolai használatra készítette 
Hátsek Ignácz. Második javított kiadás. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása. 
Ára 20 kr.

P h y s i k a .
Physika a középiskolák VII. és VIII. osztálya számára. Irta dr. Wagner 

Alajos. Budapest. Kiadja Nagel Bernát. 1888. 8r. 364 1. Ára 2 frt 40 kr.
A természettan alapelemei. Irta Schubert Károly. Az ötödik kiadás után 

fordítva, a polgári iskolák, magasabb népiskolák és kereskedelmi iskolák tan
tervének megfelelően átdolgozva. Átjavitotta és sajtó alá rendezte Heller Ágost. 
Hetedik javított és bővített kiadás. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása. 
8r. 210 1. Ára 80 kr. .

M a t h e m a t i k a .
Számtan a középiskolák és polgári fiúiskolák I., II. és III. osztályai 

számára, Az új tantervek és utasításokban foglalt elvek alapján irta Suppan 
Vilmos. Második, javított és rövidített kiadás. Budapest, 1888. Az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés kiadása. 8r. 104 és 128 1. Ára 1 frt 40 kr.

Szemléltető geometria. Reáliskolák és polgári fiúiskolák I. és II. osztálya 
számára. A..tantervek és utasításokban foglalt elvek szerint irta Suppan 
Vilmos. A szövegbe nyomott 205 ábrával. Második kiadás. Budapest, 1889. 
Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 8r. 104 1. Ára 70 kr.

I f j ú s á g i  i r a t o k ,  k é p e s  k ö n y v e k ,
Gróf Benyovszky Móricz élete és kalandjai. Az ifjúság számára irta 

liadó Vilmos. A képeket rajzolta Szemléi• Mihály. Budapest, Kiadja az Eggen- 
berger-féle könyvkereskedés. 1889. 8r. IV és 296 1. Ara képes borítékba kötve 
2 frt, angol vászon-díszkötésben 2 frt 80 kr.

Tündér-szép képes-könyv. Versekkel ellátta Csengeri János. Lizzie Mack 
képeivel. Budapest, az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 4r. Ára 
1 frt 80 kr.

V e g y e s e k .
A kir. József-mííegyetem 1888/89-ik tanévének megnyitásakor 

MDCCCLXXXVIII. szeptember hó 23-án tartott beszéd. Budapest, 1888. 8r. 
42,1. Tartalma: Beszéd, melylyel Kisfaludi Lipthay Sándor, az út- és vasút- 
épitéstan ny. r. tanára, s a műegyetem e. i. rectora a tanévet megnyitotta, 
két függelékkel.

Az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természettudományi társulat 
első évkönyve. A választmány megbízásából szerkesztette dr. Temesváry János. 
Kiadja a társulat. Kolozsvárt, Ajtai K. Albert könyvnyomdája. 1888. 8r. 1041.

A párisi kölcsönösen segélyzö magyar egylet évi jelentése az 1887-ik 
évről. Páris, 1888. 8r. 18 1.

Magyar művészek. Új sorozat. Szerkeszti Szana Tamás. 14—16. füzet. 
Budapest, 1888. Hornyánszky Viktor kiadása. Egy-egy füzet 80 kr.

A genfi conventió. Irta Molnár Viktor. Második bővített kiadás. Buda
pest. 1888. Lampel Róbert kiadása. 8r. VIII és 120 1. Ára 80 kr.

Protestáns árvaházi képes naptár 1889-dik évre. Szerkeszti Farkas József. 
Tizenötödik évfolyam. Budapest. Nyomatta Hornyánszky Viktor. Ára 30 kr.
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A t ú l t e r h e l é s r ő l . * )
M ióta a  tú l te rh e lé s  k é rd é s e  e lő szö r  fö lm e rü lt  a  n y ilv á n o s  d is- 

cu s s ió b a n , b izo n y o s  s z ü n e te k  m ú lv a  m e g -m e g u jú l, m e r t  a  n é p s z e rű  
k é rd é s  n e b á n y  fo n to s  fö lté te le it  ig e n  s z e re n c sé s  m ó d o n  e g y e s íti 
m a g á b a n . E g y  rö p k e , k é n y e lm e s  je ls z ó b a n  fo g la l ta t ik ,  m e ly  n a g y  
v á d a t  m o n d  az  is k o lá r a  s e g y  ig e n  sz e m lé le te s  m e ta p h o rá v a l  a  b a j 
o k á t  is, k ö v e tk e z m é n y e it  is f e s t i ; ig e n  tá g  k ö rö k e t ,  ig e n  é rz é k e n y  
p o n to n , szü lő i g o n d ju k b a n  é r in t ;  v é g re  k é t  o ly  tu d o m á n y , a  p a e d a g o g ia  
s m e d ic in a , v ita tk o z ik  fö lö tte , m e ly e k  m in d e g y ik é n e k  fo n to s  g y a k o r 
la ti  v o n a tk o z á s a  v a n  az  é le tre ,  d e  m e ly e k e t fo g y a té k o s  b e lá tá s u n k  
a  te s t i  és le lk i  é le t b o n y a d a lm a ib a  n a g y o n  g y a k r a n  je ls z a v a k  

h a n g o z ta tá s á r a  c sáb ít. M ió ta  ta n í ta n a k ,  e lé g e d e t le n e k  a  ta n í tá s  e r e d 
m é n y é v e l és jo g g a l ,  m e r t  a  ta n í tá s  sem  é rh e t i  e l so h a  i d e á l j a i t ; 
s m ió ta  e lé g e d e t le n s é g  v a n  a  v ilá g o n , a z  sz e re ti a  je ls z ó t,  m e ly  
e g y  b ű n b a k o t  je lö l  m eg , d e  r e n d e s e n  a  m e g lev ő  b a jo k  e g y ik é re  
m é g is  rá ir á n y o z z a  a  f ig y e lm e t. A  tú l te rh e lé s t  ú ja b b  id ő b e n  e g y  
n é m e t o rv o s , Lörinser p e n d í te t te  m e g  1 8 3 6 - b a n ; a k k o r  a  po ro sz  
k o rm á n y  m e g v iz s g á lta  az  ü g y e t  és L ö r in s e r  v á d ja i t  c s a k  ig e n  k is  
m é r té k b e n  is m e r te  el j o g o s u l t a k n a k ; d e  k ö rü lb e lü l  h ú sz  é v v e l k é s ő b b  
m ég is  ú j r a  fö lm e rü lt a  v á d , h o g y  a  ta n u ló k tó l  fő k ép  a  k ö z é p 
is k o lá k b a n  tú ls ó k a t  k ö v e te ln e k , s m e g fe le lő  in té z k e d é s e k  is t ö r t é n t e k ; 
az  ig a z i h a rc z  a z o n b a n  to v á b b i h ú sz  év  m ú lv a  tö r t  k i, a  h e tv e n e s  

é v e k  e le jé n , N é m e to rs z á g b a n , a  m ik o r  a  sa jtó  n a g y  h é v v e l k a ro l ta  
fe l a  k é r d é s t  és  c s a k h a m a r  m a g á v a l v o n ta  a  p a r la m e n te k e t ,  k o r 
m á n y o k a t  és o rv o si m e g  ta n ü g y i  te s tü le te k e t .  T ö m é rd e k  „b e cse s  
a n y a g “ g y ű lt  ö ssze  ta n u lm á n y o z á s ra  és v ita tk o z á s ra ,  e g y  eg é sz  iro d a lo m

*) A Paedagogiai Társaságban 1888. decz. 15-én tartott felolvasás.
Tanáregyesületi Közlöny. XXII. 20



keletkezett, enqueteket tartottak s végre a porosz kormány 1883-ban 
és 1884-ben a legfőbb porosz tanügyi í  orvosi tekintélyek véle
ményeit terjesztette a képviselóház elé, mely hosszasan s behatóan 
vitatta az ügyet. Németországból átcsapott a kérdés Angliába, höl 
főkép a 80-as évek elején inkább az elemi oktatás túlterhelését 
vitatták és congressusokon, de a parlamentben is tárgyalták. 
Angliában a liberális sajtó a túlterhelést tagadja, míg a conser- 
vativ hévvel állítja, egy sajátságos jelenség, melyre egyebütt is 
akadunk. Újabban Fraucziaországban is fölszinre került a „surmenage“ 
kérdése. Miután egy darabig a sajtó egyengette útját, 1886-ban 
a közokt. minister Jules Simon elnöklete alatt bizottságot küldött 
ki az elemi oktatás körülményeinek megvizsgálására; a folyó év
ben a középiskolai tanférfiak tárgyalták -s az orvosok is foglal
koztak vele. Szinte hihetetlennek látszik, hogy ily nagy nemzetközi 
mozgalomnak ne legyen tényleges alapja és reális következménye. 
E tényleges alapról még lesz szó; a nagy lárma daczára majd
nem mindenütt, főkép pedig Németországban, hol valóban alaposan 
jártak el s minden hivatottnak véleményét meghallgatták és mér
legelték, a túlterhelést vagy egészen tagadják, vagy szórványos, 
nem az intézményekből, hanem esetleges körülményekből folyó jelen
ségnek mondották. Mindazonáltal a mozgalomnak megvoltak a maga 
üdvös következményei. Fokozott figyelem irányult a tanítás hygienikus 
hatásaira; megvizsgálták ez új szempontból a tanítás mértékét, 
czélját és főkép módszereit; kissé érzékenyebb lett a tanítók lelki
ismerete s nyugodtabb a szülők felzaklatott gondja; végűi pedig 
a legnagyobb vívmánynak tekintjük, hogy az iskolai egészségügy 
általában e mozgalom zajában oly előkelő helyet foglalt el korunk 
paedagogiai és orvostani problémái közt, melyből többé nem moz
dítható el. Akármikép vélekedünk a túlterhelésről, mindenesetre 
elismerjük, a mit azelőtt is elismertünk, de egész fontosságában 
még sem éreztünk, hogy a gyermek egészségének megóvása az 
iskolában egész sorát az intézkedéseknek teszi szükségessé. Nem 
először történik, hogy ily vitákban egészen mást találtak, mint a 
mit kerestek. Tűvé tették iskoláinkat, hogy a túlterhelést fedezzék 
föl benne s rábukkantak az iskolai egészségügyre, mely e harcz
nak mellékesen bekövetkezett, de legmaradandóbb vívmánya.

Hazánkban a nyolczvanas években ragadta mega napi s tanügyi 
sajtó a túlterhelés jelszavát, de csakhamar elejtette. Még a közép
iskolai törvényjavaslat tárgyalása alkalmával is, 1883-ban egészben
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siralmas szerepet játszott. Hogy felkapták és hangoztatták, igen 
természetes; de a fölszólalók nagy része összes ismereteit közép
iskolai oktatásunkról a törvényjavaslatból merítette, mely hosszú 15 
sorban sorolta fel a tanítandó tárgyakat. Elszörnyiiködtek a sok 
tantárgyon, ez volt majdnem minden ! A boldogult Trefort Ágoston 
akkor igen sikerült rögtönzésben felelt e vádakra. Folytonos túl
terhelést emlegetünk, úgy mond, mintha a régi rendszer alatt a 
gyermekeknek nem kellett volna tanulniok. A kiben ambiczió volt, 
annak akkor is igen sokat kellett tanulnia, sok gyermek egészen 
belebutult a memorizálásba s a fiuk a hatodik osztályból a philo- 
sophiába valóságos nervositással mentek át, annyira féltek az úgy
nevezett felsőbb oktatástól, különösen a matbematikától. Ha van 
túlterhelés, azon nem a tantárgyak számának megszorítása segít, 
hanem egyes egyedül a helyes módszer, s a tanárok okossága és 
helyes eljárása. JBerzeviczy Albert, mostani államtitkárunk is kikelt 
a  túlterheléssel űzött túlzások ellen, a túlterhelés ő szerinte is nem 
a rendszerben rejlik; ha van baj, orvoslása csak a módszerben, 
helyes mértékben s a helyes igazgatásban található fel. Ezek után 
a túlterhelés vádja hazánkban jóformán elszunnyadt. Sokkal nagyobb 
gondjaink voltak; új tanterveink készültek, épp abban az időben, 
midőn külföldön a tantervek hygienikus hatása került szóba ; 1883-ban, 
a középiskolai törvény megalkotása után újra revideálták s az új 
törvényhez alkalmazták e tanterveket; tekintetbe lehetett venni 
mindent, mi a nemzetközi tanügyi vitában állandó vívmány gyanánt 
megkristályosodott. Valóban Trefort reformáló szelleme, melynek 
egyik kiváló jelessége volt, hogy az iskolát nem iskolamesteri, hanem 
államférfim szempontból tekintette, kapcsolatban a társadalmi s nem
zeti élet szükségleteivel s hiányaival, csakhamar felismerte a túl
terhelési vita egyedül értékes eredményét, az iskolai egészségügy 
fontos szerepét. S a mily gyorsan járt az esze, oly sebesen ragadta 
meg akarata és tettereje is eszméit. Szervezte az iskolai egészség
ügyet Magyarországon, a mint azt még sehol Európában ily rend
szeresen s az egészségtan minden követelménye tekintetbe vételével 
nem szervezték. Berendezett egy egészségügyi tanfoiyamot egészség- 
ügyi tanárok képzésére, rendkívüli tantárgygyá tette az egészség
ügyet a legkülönbözőbb rendű iskolákban ; végül pedig iskolaorvosokat 
nevezett ki, kik az iskolának egészségügyi tanácsadói és felügyelői 
s az iskola minden egészségügyi körülményét szakszerűen és rend
szeresen megfigyelhetik.

20*
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Ily körülmények közt méltán elcsodálkozhattunk azon, hogy 
dr. Müller Kálmán egyetemi tanár az orsz. közegészségügyi egye
sületben újra napirendre hozta a túlterhelés kérdését. A hírlapok 
közlései szerint a legkeményebb vádakkal lépett föl. Az alsó és 
középiskolákban szerinte a tanuló ifjúság annyira túl van terhelve, 
hogy sétára, szabadon mozgásra, szórakozásra csak néha napján 
jut neki egy-egy rövidre kimért óra, a nap legnagyobb részét az 
iskolák fülledt levegőjében és otthon az asztal mellett kénytelen 
■tölteni. Különösen káros befolyással van az ifjúságra a memorizálás, 
a magolás, a mire a mostani rendszer mellett igen sokszor kénytelen 
a gyermek. Ily oktatási rendszer mellett a gyermekek satnyák, 
véznák, vérszegények, idegesek lesznek és visszamaradnak a fejlő
désben. Indítványozza, hogy az egyesület orvosi szakosztálya sze
rezze be a szükséges adatokat, tegye tüzetes tanulmánya tárgyává 
az alsó és középiskolában az ifjúság túlterhelését, és ennek alapján 
tegyen konkrét javaslatot a baj orvoslására. Az ülés egyhangúlag 
helyeselte az indítványt, és Csúszka György szepesi püspök elnök
lete alatt külön vegyes bizottságot küldött ki a kérdés minden 
oldalának megvilágítására. Csodálkozunk a tudós tanár e fellépésén, 
mert indítványából is kitetszik, hogy a szükséges adatokkal még 
nem rendelkezik, s a kérdést, tüzetes tanulmány tárgyává még nem 
tette. De akkor hogyan vádolhatott s Ítélhetett is már ez ügyben ? 
Nézetünk szerint mielőtt ily fontos ügyben ítéletet mondunk, mely 
nyugtalanságot visz a szülők körébe, s hitelét ingatja meg tanításunk 
fejledező s csak lassan erösbödő rendszerének, előbb kell a szük
séges adatok beszerzéséről, s a vizsgálat megejtéséről gondoskodnunk. 
Dr. Müller Kálmán úgy látszik a maga véletlenül összekerült személyes 
benyomásait s tapasztalatait elégségeseknek tartotta, hogy reájuk 
vádat, Ítéletet s indítványt alapítson. Az indítványt, mely egy bizottság 
kiküldését szülte, nem bánjuk, a bizottságtól nem féllink ; de ama 
meg nem okolt vádakat nem hagyhatjuk felelet nélkül, mert káros 
bizalmatlanságot terjeszthetnének ép a szülők körében, kiknek bizal
mán épül az iskola sikeres működése. A túlterhelés kérdésében tán 
számot tarthat meghallgatásra a tanférfiu is, ki életét az iskolában 
tölti, nemcsak az orvos, ki az iskoláról csak régi emlékek s kétes 
értékű szórványos tapasztalatok alapján mond Ítéletet.

I.
A közegészségi egyesület bizottságának nem lesz könnyű mun

kája a túlterhelést bizonyító adatok összeszerzésével. Ha túlterhe-
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lésen, minden egyebet mellőzve, csak azt értjük, hogy az iskola 
általában több terhet ró a tanuló szellemi erejére, mint a mennyit az 
megbir, akkor eleve világos, hogy csak igen közvetett utak állnak 
rendelkezésünkre a kérdés megközelítésére. Mivel akarják egyene
sen s exact módon bizonyítani, hogy a tanulók többsége, vagy leg
alább tetemes része erején túl van megterhelve ? Meg akarják 
szavaztatni a tanulókat? Vagy a szülőket? Vagy a tanárokat? 
Mely mozzanatait figyeljük meg a tanulók életének, magatartásá
nak, sorsának, hogy megbízható fölvilágosítást adhassunk a túlter
helés meg vagy meg nem voltáról ? E körülmények tudatában a 
porosz kir. tudományos deputatió orvosi ügyekben a túlterhelésről 
szóló véleményes jelentésében, melyet Virchow, Sydow, Westphal, 
Quincke, Bergmann, Bardeleben, Eulenberg stb. írtak alá, sokkal 
óvatosabban nyilatkozik, mint dr. Müller Kálmán, kijelentvén, hogy 
tudományos véleményadásra a felső iskolákban való túlterhelésről 
nem rendelkeznek alappal. Valóban, a míg rendkívül pontos egyéni 
megfigyelések egész halmazával, minőket talán az iskolaorvos fog 
gyűjthetni, nem rendelkezünk s az összehasonlító statisztika nem 
terjeszti ki az itt előforduló jelenségekre figyelmét: mindaddig csak 
hozzávetőleg fogunk nyilatkozhatni ez ügyről, csak közvetett úton 
némely dologra nézve felvilágosítást adhatni.

Ily közvetett utaknak tekintem, ha vagy az okokat vizsgáljuk 
meg, melyek talán iskolai túlterhelést idézhetnének elő, vagy né
mely oly mozzanatot figyelünk meg, melyet némi joggal az iskolai 
élet káros következményének tarthatunk. A ki oksági kapcsolatok 
kutatásában csak némikép is járatos — s az orvosi tudomány az ily 
járatosságot eléggé kiművelhetné — igen jól tudja, hogy mind két 
esetben akár ily okokból következtetünk számos más okból is szár
mazhatott következményekre, akár megfordítva ily következmé
nyekből meghatározott okokra, melyek mellett számos más is közre
működhetett az okozat létesítésében, mindkét esetben mondom, 
melyben a jelenségek szövevényes volta meghaladja elemző képes
ségeinket, csak igen bizonytalan eredményekhez juthatunk. Mind- 
azáltal, minthogy egyelőre más utat nem tudunk, néhány ily 
mozzanatot akarunk fejtegetni egyelőre a mi középiskolai okta
tásunkra szorítkozván, mely különben is a túlterhelési vitában első 
helyen áll.

1. Legplausibilisebb bizonyíték a túlterhelés mellett volna, ha
már az iskolában s az iskolán kívül tanulásban töltött idő mennyisége
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tenné lehetővé, hogy túlságos nyomást gyakoroljunk a tanuló agy
velejére. Ha sétára, szabad mozgásra valóban csak néha napján 
jutna az ifjúságnak egy-egy rövidre kimért óra, mint dr. Müller 
mondja, akkor a gyermekek testi fejlődése bizonyára kárt szen
vedne. Igazolt-e ez a vád? Valamennyi közt tán ez a leghihe
tetlenebb, mert itt számokkal rendelkezünk, melyek elég világosan 
szólnak. Talán nincs ország, melyben annyi szabad nappal rendel
kezik a középiskolai tanuló mint nálunk. A nagy szünidő teljes két 
hónapig, 62 napig tart. Marad tanulási időre 308 nap. Ezekből 
levonandó 44 vasárnap, 18 nap a karácsom és húsvéti szünetek 
alkalmával, vagy 10 katholikus ünnepnap, 4 nap az uralkodó csa
lád tiszteletére, 1 nap a koronázási ünnepkor, 3 igazgatói, 1 főigaz
gatói nap, farsang, majális, szüret, egy hét a beiratások alkalmával, 
legalább egy hét az év végekor, nem számítva vidéken az országos 
vásárok napjait, egyéb helyi és politikai ünnepeket, a más vallá
snak ünnepnapjait, a gyónás napjait stb. stb. Ha még oly takaré
kosan számítjuk is a szünnapokat, száz napnál kevesebb semmi 
esetre sem lesz. így tehát 303 napra jut 100 szünetnap, vagyis 
átlag számítva minden harmadik nap szabad. A tanulási idő a ma
gyar középiskolákban -nem több mint 34 hét, 8 hónap, a vasárna
pokat beleszámítva. A 365 nap közül munkára van' 200, azaz 54 
százalék. Itt nem jut sétára, szórakozásra csak egy-egy rövidre ki
mért óra ? Ha valahol van ebből a körülményből származó túlterhe
lés, Magyarországon nincs. A külföldi tanférfiú elbámul azon a bő
kezűségen, melylyel a szabad napokat osztogatjuk, s azt tartja, hogy 
Magyarország nagyon bizhatik módszerében s tanulóiban, hogy ily 
csekély időre osztja fel a tanulaudókat.

2. Vagy tán az iskolai napokon tartjuk túlságos soká a 
gyermekeket az iskolában ? A négy alsó osztályban a heti órák 
száma mind a gymnasiumbau, mind a reáliskolában 28, a négy 
felső osztályban 30. Mindenütt be vau számítva 2 óra testgyakor
lás, mely a túlterhelés kérdésénél nem jöhet szóba, marad az alsó 
osztályokban hat napra elosztva 26, a felsőbbekben 28 óra, azaz 
minden nap átlag 4x/3 és 42/3 óra. Ebből is levonandók az óra
közök, melyekben a perczekkel ép oly bőkezűen bánunk, mint az 
évben a szabad napokkal. Nálunk az óraköz minimuma 10 perez, 
10 órakor 15 perez. Hogy mennyivel hosszabbulnak meg a közök 
a tanárok privát libeialifásából, nem kutatjuk. Mindenesetre lefogy 
amaz átlagos 4x/3 óra legalább 3x/2-re, a 42/3 kevesebbre négynél.
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Virchow és társai említett véleményükben nem hogy keveselték 
volna ezt a mennyiségét az óraközi szünetnek, inkább sokalták. 
Valóban állíthatja-e valaki, a kinek az fskolai életről némi fogalma 
van, hogy 3—4 óra iskolai munka az iskolában elviselhetetlen teher 
az ifjúságnak ? Az összes orvosi vélemények közt, melyek a túl
terhelési vita alkalmával fölmerültek, egyre sem emlékezünk, mely 
ezt a mennyiséget sokalta volna, holott az orvos urak, ha követe
lőznek, épenséggel nem szerények, hogy az alkudozásra is marad
jon elegendő margó.

3. De talán a tanulók házi munkájában, melyet az iskola 
ró a tanulókra, rejlik a túlterhelés valódi oka ? Nyilvánvaló, hogy 
itt a vitában elvesztjük az eddigi biztos számbeli alapot s egészen 
más terrénumra szorulunk. Elismerjük, hogy habár az eddig föl
hozott körülmények, az iskolában töltött idő mérsékelt volta, a 
szünnapok nagy száma, tQvábbá az ezután fejtegetendők, melyek 
a tanítás belső szervezetére vonatkoznak» mindenesetre bajossá 
teszik még annak lehetségét is, hogy a gyermekekre túlságos 
terheket rójjunk: a házi munka aránytalan beosztása vagy észsze- 
rütlen berendezése általában elég kellemetlenséget okozhat. Erről 
még lesz szó. Ezen a helyen cs'ak a következőket említjük. Utasítá
saink több ízben figyelmeztetnek arra, hogy az alsó osztályokban 
a tanítás súlya az iskolára essék; hogy a felső osztályokban a 
házi munka rendkívül fontos, kiegészítése az iskolainak, nem szük
séges bővebben fejtegetni. De itt jobban is bírja a tanuló. Az 
Írásbeliek mennyisége a tanterv értelmében nem lehet- túlságos teher 
a tanulókra nézve. A gymnasiumban az I. és II. osztályban csak 
a magyarból van havonkint egy, a Ill-ban és IV ben havonkint 
két írásbeli gyakorlat. A felsőbb osztályokban ezekhez hozzájárul 
havonkint egy német Írásbeli. A többi tantárgyakból csak elvétve 
van házi írásbeli a felsőbb osztályokban. A reáliskolában valamivel 
több az írásbeliek száma. Az I. és II. osztályban van havonkint 
1 magyar s 1 német, a III—VI-ban havonkint még két franczia, 
a VII. és VlII-ban a magyar és német dolgozaton kívül havonkint 
egy franczia. Tehát az I—II. osztályban vau havonkint mindössze 
két házi dolgozat, a III—VI-ban négy, a_ VII—VlII-ban három, 
nem számítva a mathematikai szórványos dolgozatokat és a rajzo
kat. A mennyiség semmi esetre sem túlságos, főleg ha meggondoljuk, 
hogy az írásbeliek az alsó osztályokban még a gyereknek is cse-
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kélységek. Ha mégis a házi munkában rejlenék a baj, a tantervben 
és utasításokban nyilatkozó rendszernek semmi esetre sem róható föl.

4, Ha tehát a középiskolai oktatás külső körülményei nem 
tüntetnek föl túlterhelő okokat, tán a belsőknél akadunk ilyenekre. 
Belső körülményeken értem a tantervet, a tanítás módszerét, a vizs
gálati rendszert, a tanítás mikéntjét, azaz leplezetlenül szólva a 
tanár minőségét. Nyilvánvaló, hogy ezek a kérdések legmélyében 
bolygatják föl a középiskolai tanítás ügyét, de egyszersmind bizonyos 
hogy e kérdések nem az orvos competentiájába tartoznak. Még a 
tanférfiú sem gondolhat arra, hogy amaz imponderabiliák hatását, 
melyek itt szóba kerülnek, pontosan mérlegelje. Mindazonáltal van 
különbség e mozzanatok közt; némelyike jobban megközelíthető 
az exactabb fejtegetés számára is.

A vizsgálati rendszer erős tényezője lehet a túlterhelésnek; 
a hol évenkint egy-kétszer szigorúan,. osztályozás czéljából, meg
vizsgálják a tanulókat s valamennyi tantárgyból az egész tananyag 
olynemű ismétlésére kényszerítik, hogy egy napra emlékezetükben 
tartsák: ott valóban, habár csak rövid időn át is, eitos nyomási 
gyakorolnak a gyermek agyvelejére. Mi magunk kiáltottuk e tor 
túrát s nem bizonyos, hogy e megfeszülés állapota megártott. 
Autonom középiskoláinkban még ma is ez a rendszer járja. Nem 
akarjuk érdemileg vitatni, mert az állami s állami vezetés alatt álló 
iskolákban úgy is eltörülték, s az évvégi vizsgálatot morő formaisággá 
redukálták. Vizsgálati rendszerünk bizonyára' nem túlterhelő. Még 
áz érettségi vizsgálatból is kizártuk azokat a tantárgyakat, melyek 
az emlékezetet nagyon megterhelnék.

Tanításunk szelleme általában tiltja az emlékezet túlságos 
megterhelését. Dr. Müller Kálmán igen véletlen tapasztalatok alap
ján mondhatta, hogy a mostani rendszer mellett a tanuló igen sokat 
kénytelen memorizálni, magolni. Ennek épp ellenkezője igaz. Soha 
középiskoláinkban oly keveset nem magoltak mint most s nem egy 
oldalról panaszkodnak, hogy az Utasítások az „emlézést“ túl
ságosan megszorították. „A hagyományos tanítással szemben — 
mondják a gymn Utasítások (35 1.), melyben nem annyira a meg 
értés, mint a könyv nélkül tudás, nem az elmebeli fejlettség, hanem 
az emlézés döntött, csupán józan megszorítása, nem teljes meg
szorítása kívánatos az emlékezetbe vésésnek, annyiban legalább is. 
hogy folyton megelőzze a helyes megértetés, azután, hogy valóban 
csak annak követelendő könyv nélkül tanulása, a mi reá érdemes
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és szükséges“. Ide sorozza az illető szakasz az irodalom remek 
mintáit, a tudományos alapfogalmakat s alaptételeket a nyelvek
ben a szókincset s alaki biztosságot. Meglehet, hogy visszaélések 
fordulnak elő, az Utasítások ellen itt-ott vétenek, de a ki ezt, mint 
dr. Müller Kálmán „a mostani rendszernek“ rójja föl bűnül, az 
igen hiányosan ismeri azt az ügyet, melyről ország-világ előtt hangos 
és autoritativ Ítéletet mondott.

A tantervnek, a tanítás módszerének a túlterhelés szempont
jából való méltánylására nem térünk ki részletesen. Meggyőződésünk 
szerint tanterveink, mind a gymnasiumi, mind a reáliskolai, kiváló 
paedagogiai alkotások, melyekről csak kívánatos volna, hogy a 
gyakorlatban megfelelő megvalósulást nyerjenek. Mérsékeltek a 
tanítás czéljának kitűzésében, a legszükségesebbre szorítkoznak a 
tantárgyak számában, bölcs tapintatra vallanak a tanítás egymás
utánjának, kapcsolatának, részleteinek meghatározásában. A legtöbb 
tantárgyra nézve a külföldi iskolák, főkép a németek s francziák 
többet követelnek. Érdemes volna e szempontokból hasonlítani össze 
a különböző tanterveket. Vegyük példa kedvéért a legfelső osztályt 
a különböző országok középiskoláiban, mely az egész tanítás csúcs
pontját, tehát magasságát is megvilágítja, s mérlegeljük általános
ságban a különböző terhek nagyságát. A franczia „classe de Philo
sophie“-ban a főtantárgy a philosophia. Ez magában foglalja az 
egész philosophia áttekintését; bevezetést, psychologiát, logikát, 
erkölcstant, methaphysikát s a philosophia fejlődésének főbb moz
zanatait. Továbbá a nevezetesebb franczia philosophiai írók művei
nek magyarázatát, választva kettőt a következőkből: Descartes, 
Malebranche, Pascal, Leibnitz (kit a franczia Írókhoz számítanak), 
Condillac, Cousin, még pedig tetemes részeket műveikből. A görög
ből olvasnak egyet ezekből a szerzőkből: Xenophon, Platon, Aristoteles 
-és Epictet; a latinból egyet ezekből: Lucretius, Ciceró, Seneca. 
Megjegyzendő azonban, hogy a görög s latin tanítás súlypontja 
nem erre az osztályra esik. A németből a következő müveket 
jelölték ki: Válogatott részleteket philosophiai jellegű művek
ből; Lessing Laokonjából; német történetírókból; Goethe Faust
jának I. részét; kivonatok Goethe-Schiller levelezéséből. Az 
angolból: philosophiai darabokat, Hamletet, Popétól A kriti
káról, Macaulay essay-it, Stuart Milltől A szabadságról, Adam 
Smithből kivonatok a nemzetek gazdagságáról, stb. czírnü mű
véből. A jelenkor költészetéből válogatott darabokat. Következik a



legújabb kor története 1789-től 1875-ig. A matematikából
ismétlése 'az egész tananyagnak. A pbysikából az optika s 
az egész tananyag ismétlése, kiegészítése. Az állatok s növények 
anatómiája s physiologiája. Ezeken kívtil heti két órában a rajz. 
A hivatalos tánterv pedig olykép részletezi ezt a tananyagot, hogy 
csak irigységgel gondolhatunk a franczia tanulók befogadó képes
ségére. A porosz gymnasium legfelső osztályában a heti órák száma 
30, a tornát nem számítva-^ ebből jut 2 a vallástanra, 3 a német 
nyelvre, 8 a latinra, 6 a görögre, 2 a francziára, 3 a történetre, 4 
a mathematikára s 2 a physikára. A tanítás czéljainak meghatáro
zása igen nagy feladatokat ró a tanulóra. Az anyanyelv tanításából 
csak 1882-ben zárták ki a középfelnémet nyelv és irodalom isme
retét, de most is megkövetelik alkalmas fordítások olvasását, úgy
szintén az újabb remekművek alapos ismeretét. A philosophia taní
tása csak ott engedtetik meg, hol reá alkalmas tanár van a tanár- 
testületben. Hogy mily mértékben tanítják a porosz gymnasiumok- 
ban a latin és görög nyelvet, nem szorul bővebb ismertetésre. 
Az illető utasítások olvasása az 1882. márcziug 31-iki min. kör
rendeletben e tekintetben igen tanulságos. A franczia nyelvből meg
követelik, hogy a tanuló könnyebb franczia müveket megértsen s’ 
vaskos hibák nélkül francziául fogalmazni tudjon. E nyelvekhez a 
héber is járul mint rendkívüli tantárgy. A történeti anyag rendszeres 
tanulása a két legfelső osztályra szorul. A mathematikából náluk 
4 óra van a legfelső osztályban, nálunk csak 2. A physikából 
a nyolezadikra marad a mechanika, optika s mennyiségtani földraj« 
a törvények mathematikai bizonyításával. Az osztrák gymnasiumok- 
ban csak 25—26 heti óra van a legfelső osztályban, de" csak az 
egynyelvű gymnasiumokban, melyekben csak három nyelvet (néme
tet, latint, görögöt) tanítanak, a többnyelvüekben ehhez hozzá járul 
az illető vidék nyelve, s ezzel a tanórák száma meghaladja a 
mienket. Többet tanulnak a görögből, a németből mint anyanyelvből, 
a többiekbol körülbelül annyit mint nálunk. A mi gymnasiumaink 
legfelső osztályában 28 tanítási óra van; a magyarból a tananyag 
túlságra nem kényszerít ugyan, de csábít; a latinból Horatiusi és 
Cicerót vagy Tacitust olvassák : a görögből többnyire csak Homerost. 
vagy Plafont; a németből egy classicus drámát; a történelemből 
Magyarország történetét tanulják ; a természettanból heti 4 órában 
kevesebbet mint Ausztriában 3 órában; a mathematikából jobbadán 
csak ismételnek s a philosophiából azt a kevés propaedeutikus

286



2 8 7

ismeretet tanítják, mely nagyon is jelentéktelen szerepet játszik ez osztály 
tananyagában. Talán e futólagos összehasonlításból is kitűnik, hogy 
mi nem kívánunk többet tanítványainktól, mint akar a francziák, 
akár a németek, sok tekintetben kevesebbet A tanítás módszerét 
pedig az Utasítások oly gondosan'fejtegetik, hogy bátran kiállbatják 
a versenyt bármely más rendszerrel.

Nem rejlik-e a túlterhelés tanáraink hiányos paedagogiai 
képzettségében? Esztinkbe sem jut tagadni, hogy köztünk is vannak 
kik mesterségüket nem értik, mint akár — az orvosok közt. Talán 
nincs több rossz tanár mint rossz orvos. A rossz tanár pedig a jó 
tanterv s a józan Utasítások mellett is megterhelheti a tanulót, ha 
ugyan a tanuló megengedi, hogy túlságosan megterheljék.' A leg-, 
több tanuló nem engedi meg. Petrovics Ferencs, nagyváradi főigaz
gató, nehány évvel ezelőtt találóan mondotta, hogy soha se féltsük 
a magyar tanulót, sokkal élelmesebb, sem hogy engedné, hogy 
túlságosan megterheljék. Ha túlsókat kívánnak tőle, nem tanulja 
meg. Még arról se panaszkodhatunk magyar tanárok, hogy tanulóin
kat a túlságos ambiczió hajtja a túlterhelés örvénye felé. Nem 
tapasztaljuk azt az eget törő szorgalmat tanítványainkban, mely 
erejöket a szakadásig megfeszítené. Inkább az ellenkezőt látjuk, s 
örülünk annak, ha pusztán kötelességüket teljesítik. De azért távolról 

- sem hányunk szemet ama bajok ellen, melyeket a rossz tanár, a 
tanításban szükséges összhang hiánya előidézhet. Itt megvan a 
túlterhelés lehetsége, csakhogy ezen a bajon nem a dr. Müller 
Kálmán-féle, okokat meg nem különböztető általános vádaskodások 
segítenek, hanem a tanügyi felügyelet gondosabbá tétele, a tanár
képzés javítása, mely folyton előre halad. Általában azonban itt is 
á baj nem a túlterhelésben fog nyilatkozni, hanem inkább a tanítás 
eredménytelenségében, melynek sajnos jelenségeit eléggé ismerjük.

Ha a túlterheléssel gyanúsítható okokon végigtekintünk, egyet
len egygyel se találkozunk, melyre ráfoghatnék, hogy a rendszer
nél fogva bűnös abban, mivel vádolják. Az emberi gyarlóság 
megronthaíja a helyes rendszer üdvös intentióit, de ezért e gyarló
ságért nem a rendszer felelős, melyet dr. Müller Kálmán oly hango
san iparkodott discreditálni. Helyesen cselekednénk-e, ha egyes 
orvosok tudatlanságáért az egyetemet vagy magát az orvosi tudományt 
ten nők felelőssé?
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И .
De talán oly jelenségekre akadunk a tanuló ifjúságban, me

lyek nyilván mutatják, hogy káros körülmények rágódnak az ifjú
ság életerején ? Valóban dr. Müller állítja, hogy a mi oktatási 
rendszerünk mellett a gyermekek satnyák, vérszegények, idegesek 
és a fejlődésben visszamaradnak. De bizonyos-e, hogy ha ez igaz, 
a tanulás, a rossz rendszer okozta ? Oly kézzel fogható-e ebben az 
esetben az oksági kapcsolat? Dr. Müller Kálmán nem csekély bá
torságról tesz tanúbizonyságot, midőn magának ekkora bepillantást 
tulajdonít a természet műhelyének legbelsejébe. Nézetünk szerint 
itt előbb magát a tényt kellene kétségen kívül helyezni, azután az 
okokhoz bozzávetni, s itt is az iskolát mint legfölebb az egyik té
nyezőt a többiektől elkülöníteni. Maga a tény nem absolute bizo
nyos. A hol a statisztikai megfigyeléseket ebben az irányban is ki
terjesztették, épen ellenkező eredményekhez jutottak, noha én a 
magam részéről a statisztikai megfigyelésnek ezen a téren nem 
tulajdoníthatok túlságos fontosságot. Kitűnik, hogy Németországban, 
a hol sokkal többet, intensivebben tanulnak, mint mi nálunk, a 
tanulók közt a* katonakötelesek katonának beváló százaléka nem 
kisebb mint az általános átlagszám. A tanulók közt nem több az 
öngyilkos vagy elmebeteg, mint a lakosság többi részében. A rövid
látók száma nagyobb ugyan az iskolában, valószínűleg mi nálunk 
is, de a rövidlátás nem mindig betegség, és nem függ össze a túl
terheléssel, hanem általában a tanulással. A tanulóság közt van 
satnya, vézna, ideges, főkép a nagy városban. De az iskola oka 
ennek ? Nem vétenek-e a szülők, kik gyermekeiket privátórákkal 
megterhelik, kik féltik őket a szellőtől, üvegházi növény gyanánt 
nevelik, nem eresztik ki az utczára, majd tömik, majd koplaltat- 
ják ? Vagy tálán Budapest fővárosa a maga rossz ivóvizével, bűzös 
csatornáival, poros utczáival, kevés üdülő helyével, drága és rossz 
közlekedésével oly egészséges hely, hogy ha a gyermekek gyön
gébb szervezete is megérzi azt, a miben mindnyájan sinlődiink, 
akkor más ok nem is képzelhető, mint az, hogy az iskola túlterheli 
a gyermekeket ? Valóban a legnagyobb csodálkozást keltheti, hogy 
ilyeneket egy orvos állít, egy egészségügyi egyesület egyhangú 
lelkesedéssel fogad, míg a paedagogusnak jut ama feladat, hogy 
kételyeivel leszállítsa a túlzott vádak értékét.

Ha dr. Müller К. és az egészségügyi egyesület az iskolai 
hygiena tovább fejlesztését tűzi ki czéljáúl; az iskolaorvosokat
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nyeri meg közreműködésre ; a hygienikus megfigyelés szempontjait 
iskolai ügyekben tisztázza; konkrét megfigyelések alapján konkrét 
reformjavaslatokat tesz; tényleges bajokra irányozza figyelmünket, 
pl. arra, hogy tantermeink főleg a fővárosban nagyon meg vannak 
tömve, a törvényben megállapított maximuma a tanulói létszám
nak (60) nem felel meg az egészségtan követelményeinek, a mint 
nem felel meg a paedagogiáénak sem ; egyáltalán ha a maga orvosi 
hatáskörén belül marad, arról nyilatkozik, a miről nyilatkozni ille
tékes : akkor a legnagyobb köszönettel fogadjuk utasításait, taná
csait, tanítását, közreműködését abban a munkában, mely bizonyára 
nekünk is annyira szívünkön fekszik, mint az orvosoknak. De 
dr. Müller egyebet te tt ; messze túllépte competentiáját; nyilat
kozott tanrendszerünkről, melyet úgy látszik nem ismer eléggé, s 
e tanrendszer káros hatásáról, melyet nem ismerhet. Orvosi tekin
télyével megingatja a közönség bizalmát az iskolához, mely nélkül 
az iskola nem virágozhatik. Az én meggyőződésem az, hogy álta
lánosságban nem csak nincs túlterhelés középiskolánkban, hanem 
nincs meg mindenben s mindenütt az a megfeszítése sem az erőnek, 
mely objective kielégítőbb eredményt szülne, és subjective ezt az erőt 
is jobban megedzené. Nem arra vau szükségünk, hogy a tanulóságot 
sub titulo túlterhelés elriaszszák a tanulástól, hanem ellenkezőleg 
arra, hogy többet tanulásra buzdítsák. Ifjúságunk nem túloz a tanu
lásban, hanem az élvezetek korai felkeresésében, a mi a tanulás
tól elvonja. Hiszem, hogy egészségesebb volna, ha tanulóink a 
helyett, hogy az iskolába járnak, a szabadban élnének, falun, testi 
gyakorlatokban edzvén testi ügyességüket és erejüket. De adva 
lévén társadalmunk mai állapota, a létért való küzdelem fennálló 
föltételei s viszonyai, a tanulás intensitásában rejlik nemzetünk 
ereje és jövője. Az orvosnak egyedüli feladata lehet, hogy a tanu
lás legkedvezőbb hygienikus föltételeit és szükséges szabályait 
jelölje k i ; itt szívesen fogadjuk közreműködését; a tanítás belsejé
nek megítélését bízza mi ránk, kik nagyon jól ismerjük ennek 
fogyatkozásait s minemüsége javításán folyton fáradozunk.

(Budapest.) Alexander Bernát.
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A decentralisatíó és szakszerű felügyelet szükségessége 
a főváros községi iskoláiban

A fővárosok intézményei többé-kevésbbé az illető ország vagy 
állam állapotát szokták visszatükrözni és azért mindenütt ama törek
vés szemlélhető, bogy a fővárosokat közigazgatási és culturális 
tekintetben a tökélynek mennél nagyobb fokára emeljék. Ezt tapasz
taljuk a mi fővárosunkban is, hol municipium és kormány egyaránt 
igyekszenek javítani, pótolni, emelni és újat teremteni.

Ez alkalommal csak a főváros tanügyéről akarunk szólni. 
Budapest az utóbbi két évtizedben a, tanügy fejlesztésére annyit 
tett, a mennyit azelőtt ugyanannyi század alatt sem mutathattak 
fel. Ezt készséggel elismerik mindenütt; de másutt is haladnak é*. 
éppen azért most, midőn a főváros költségvetését letárgyalták, nem 
lesz egészen érdektelen dolog, ha közlönyünkben a főváros tanügyi 
állapotának is néhány pillanatot szentelünk. És hogy elmélkedé
sünk egyes pontjait jobban megvilágíthassuk, legyen szabad saját álla
potaink megítélésénél a monarchia másik felének fővárosára is 
hivatkozni, melylyel, egyéb kölcsönös viszonyokat nem tekintve, 
különösen a tanügyre nézve, értem iskoláink tagozatát és belszer- 
vezetét, sokban egyezünk.

Budapest lakossága 439,000, Bécsé 802,000; az arány tehát 
hozzávetőleg úgy áll, mint 1 : 2. Budapestnek van 8 gymnasiuma, 
4 reáliskolája, összesen 12 nyilvános középiskolája. A gymnasiumok 
közül 4 állami, illetőleg királyi és 4 felekezeti, az állami gymnasiumok 
közül kettő, a gyakorló és VII. kér. gymnasium, a felekezetiek 
közül egy, a rabbi seminariumi, nem teljes. A reáliskolák közül 
2 állami, 2 községi. Az állami reáliskolák egyikének föntartásához 
a község is hozzájárul.

A csakis a főváros által föntartott községi elemi népiskolák 
száma 57 (54 épületben), a polgári iskoláké pedig 11. A népisko
láknak 43°/0-a két-három intézetre való osztályt és tanulót is tar
talmaz.*)

*) A fővárosi kir. tanfelügyelő legújabb kimutatása szerin! az 1887/8. 
tanévben a főváros területén volt 8 állami, 100 községi, 8 róm. kath., 2 gör. 
keleti, 2 helvét, 7 ág. vallásig 7 izraelita, 13 magán és 9 egyesületi, összesen 
156 iskola, még pedig 135 elemi, 5 felső nép- és 16 polgári iskola. Ezen kimu
tatásban az egy épületben levő fíu- és leány-népiskolák külön intézeteknek 
vétetnek.



Bécsben van 8 gymnasium, 2 reálgymnasium, 9 reáliskola, 
összesen 19 középiskola. A 8 gymnasium mind állami, a 2 reái- 
gymnasin,m községi, a reáliskolák közül G állami és 3 községi. A 
község tehát 5, illetve 7 középiskolát tart fönn.

A csakis Bécs városa által föntartott népiskolák száma 110, 
melyek közt 38 polgári iskola van. Ausztriában a teljes népiskola 
nyolcz osztályból áll, melynek négy alsó osztálya az elemi, a négy 
felső a polgári iskola és együtt képezik a teljes nép- vagy 
polgári iskolát. Különben Bécsben is a népiskolák 42°/0-a kétszeres 
intézeteket tartalmaz.

Bécsnek kétszer annyi népiskolája van mint Budapestnek, 
háromszor annyi közép- és csaknem négyszer annyi polg. iskolát tart 
fenn mint Budapest, sőt saját szükségleteire külön tanítóképzőt 
alapított és gondoz.

Budapestnek az 1889-dik évre szóló teljes költségvetése 
8.671,398 frt, Bécsé az ISSS'dik évre volt 21.336,460 frt. A főváros 
összes iskolai kiadásai 1.550,624 frt, Bécsnek hasonló czélu kiadásai 
4.405,560 frtot tettek. Budapest tehát összes kiadásainak 17‘85%-át, 
Bécs pedig 2l'B00/0'át fordítja iskolai czélokra.

A részletek ekként alakulnak :
- Kiadások.

Budapest Bécs
Középiskolákra............................... 146,750 frt 395,550 frt
Polgári és középkeresk. iskolákra 257,445 77

Elemi isk. (Volks- u. Bürgerschule) 849,964 77 3.208,630 „
Ipariskola (Gewerbeschule). . 32,007 77 38,520 ,,
Iparosinasiskolákra..................... 77,610 77

Alsó fokú keresk. iskolákra . 7,880 77

Egyéb képző czélokra . . . . 4,000 77 20,000 „
Paedagogium ............................... 17,250 „
Iskolák bővítésére (Neubauten) . 75,000 77 725,200*) „

Összesen 1.550,624 frt 4.405,560 frt.
Bevételek.

A középiskolákból..................... 25,500 frt 88,580 frt
A polg. és középkeresk. isk. 50,000 „
Az elemi iskolákból.................... 93,431 „ 13,030**),,
Á llam segély............................... 6,000 „
Egyéb bevételekből . . . . 36,000 „

Összesen 210,931 frt 101,6 to frt.
*) Húsz uj iskola építésére.

**) Legnagyobb részben alapítványok kamatai és iskolai helyiségeknek 
használhatásáért űzetett bér.



292

\
. -  . . .  --------—   ----------- • • — 5 '

Budapest tanügyi kiadásaival 210,931 frt bevétel állván 
szemben, a tényleges kiadások 1.339,693 írttal pótlandók; de 
Bécsnek 4 milliónál jóval több iskolai kiadásai mellett csak 
101,610 forint jövedelmet húz iskolából és igy ezen kiadásait 
4.303,950 írttal kell pótolni, mely pótlandó nagy összeg onnan 
származik, hogy ott a népiskolák semmitsem jövedelmeznek, mert az 
elemi és polgári iskolai tanulók, vagyis az iskolaköteles években levő 
gyermekek a népiskolákban sem beiratási, sem tandijt nem fizetnek. 
Innen magyarázható meg az a körülmény is, hogy mig nálunk az 
iskolai költségből egy-egy lakosra átlag csak 2 frt 74 kr esik, 
Bécsben ugyanazon czélra 5 frt 35 kr jut egy lakóra.

A felsoroltam néhány adatból is kitűnik, hogy Budapest 
aránylag kevesebbet fordit iskoláira, mint a monarchia másik felé
nek fővárosa. És éppen ezért nem is állunk iskolák tekintetében 
ott, hol e fontos ügyet mindnyájan látni óhajtanok. De hogy ez 
megtörténjék, a fővárosnak és közönségének már eddig is hozott áldo
zatai mellett további és újabb áldozatoktól sem szabad visszariadnia. 
Iskoláinknak, különösen népiskoláinknak száma és elhelyezése a 
legszükségesebb követelményeknek sem felel meg, minek követ
kezménye az, hogy a fővárosnak tényleg annyi iskolája sincs, 
mennyi az iskolaköteles gyermekek befogadására múlhatatlanul 
szükséges volna. Ez állapot valóban meglepő. A népiskolai törvény 
megalkotásának 22. évében a fővárosnak 60,179 tanköteles gyer
meke közül tényleg csak 49,844 járt iskolába, ellenben a tanköte
leseknek 17-17°/0-a, vagyis 10,335 gyermek iskolát nem látogatott. 
Azonban a f. évben sem igen épültek a fővárosban uj iskolák és 
igy a jelzett állapot valószínűleg a f. tanévben sem fog javulni.*) 
És ha most elképzeljük a meglevő iskolák zsúfoltságát, szinte meg
könnyebbül az ember ielke, hogy az iskolából hiányzó ezer tan
köteles gyermek fölvételre nem jelentkezett, mert tényleg nem is 
lehetett volna őket befogadni. De jelentkezhetnek és kellett volna is 
jelentkezniük és azért az iskoláknak ilyen állapota éppen az ország 
fővárosában, melynek culturáüs ügyekben buzdító példaként kell 
hogy a nemzet előtt tündököljék, kétszeresen is szomorító.

Azonban nemcsak hogy az iskolába nem járó tanköteles gyer
mekek száma oly nagy, hanem a tényleg iskolába járni akarók

*) 1886/7-ben 60,179 tanköteles közül 48,279 járt iskolába, ellenben 
19'98%-a, vagyis 11,900 gyermek iskolát nem látogatott.
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sem fogadhatók be és igy a főváros több elemi iskolájában már 
éveken át félnapos iskolázást kellett életbe léptetni, a mely kényszer- 
intézkedést másutt csak a határozott pauperismus szokta némileg 
menthetővé tenni, de a fővárosban egyáltalán nem igazolható. Az 
iskoláztatást neheziti továbbá az a körülmény is, hogy a népiskolák 
nagyobb része nincs oly helyeken, hol a lakosokra és a környékre 
való tekintettel azoknak lenni kellene, és a meglevőknek fele is 
annyi osztálylyal bir, hogy azok mindegyikéből három, némelyikből 
négy iskola is telnék, sőt van olyan is, melynek növendékeiből és 
osztályaiból hat teljes népiskolát lehetne szervezni. A kaszárnyajellegit 
iskolák közül csak néhány legyen felemlítve. A Károlyi-utczai elemi 
iskola 16 osztályában van 833 tanuló, a Lónyay-utczai 16 osztá
lyában 836, a szarvas-téri 16 osztályában 947, a stáczió-utczai 19 
osztályában 1170, a külső váczi úti iskola 25 osztályában 1422 
tanuló van és végül a Bezerédj-utczai uj iskola 25 osztályában 
1422 tanuló van bezsúfolva és hat osztályában igy is csak félnapos 
tanítást lehet tartani.

A párhuzamos osztályok mindig abnormis állapotokat jeleznek 
és ezen rendkívüli állapotok nemcsak az elemi, hanem a polgári 
és reáliskolákban is léteznek.

Az említett calamitúsokhoz járul még az is, hogy tizenhárom 
községi elemi és polgári iskola bérházakban, tehát czélszerútleniil 
van elhelyezve, mely épületekért a főváros évenkint 40 ezer írtnál 
több házbért tizet.*)

Hogy ily körülmények között a gyermekek tanítása és nevelése 
sem egészségi, sem fegyelmi, sem tanulmányi tekintetben a kivá
nalmaknak teljesed meg nem felelhet, bővebb fejtegetésre nem szorul.

Iskolákat kell tehát építeni, még pedig elsősorban kellő számú 
népiskolát. De az építkezésben és az épületek elhelyezésében 
bizonyos rendszert, bizonyos elvet kellene megállapítani, azaz: 
határozott, nemcsak a jelen pillanatnyi szükségleteire, hanem a 
jövőbe is kiható tanügyi politikát kellene követni.

A decentralisatió és czélszerü elhelyezés elvét kell, habár lassan, 
de czéltudatosan és következetesen keresztül vinni. Az ez elveken 
nyugvó tervnek fokonkint való végrehajtásának könnyebbítése végett 
pedig már most kellene arról gondoskodni, hogy a főváros birto-

*) Bérházban van elhelyezve 10 elemi és 3 polgári leányiskola, ez utóbbiad 
bérösszege közel 18,000 frt.
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kában levő és a jövőben közczélokra felhasználható telkek el ne 
adassanak, vagy a hol ily telkek most még olcsón kaphatók, alka
lom adtán megszereztessenek, nehogy esetleg szükség idején, keresve 
se találjunk iskolának teljesen alkalmas helyet vagy éppen oly telket 
kelljen drága pénzért visszavásárolni, melyet talán nem oly régen 
olcsó áron maga a főváros adott el.

Azonban az épület és a kellő számú tanterem még nem teszi 
az iskolát tulajdonképi, .nemesebb értelmében. Az iskola belélete, 
szelleme, határozza meg legtöbbnyire az életpálya irányát; az isko
lában fejlődik és fejlesztetik a jövő nemzedéknek életrevalósága, 
állapíttatik meg igen gyakran az ifjúságnak és ezáltal a nemzetnek is 
jövője. Az iskola az, melyre a'polgárok legdrágább kincseiket, saját 
véreiket bizzák, és gondoztatésuk, neveltetésük és oktatásuk érde
kében nagy áldozatokat hoznak. Mi természetesebb tehát, hogy 
érdekel bennünket' és kell is hogy érdekeljen iskoláink belélete is. 
Az iskolák beléletére határozott befolyással, van azoknak vezetése 
és hogy a községek által alapított és föntartott iskolákat első sorban 
a községi, a városi hatóságoknak kell vezetni és azokra felügyelni, 
kétséget nem szenved. A mi azonban ezen vezetés minőségét és 
módját illeti, arra nézve a vélemények különbözők. Felügyelet 
dolgában, illetőleg a felügyelet sokaságában a fővárosi iskolák nem 
panaszkodhatnának ; itt vannak az igazgatók, az iskolaszékek egész 
sora, a tanügyi osztály, a közoktatási bizottság különféle szak
osztályaival és azután a főváros tanácsa, ezek mellett állanak a 
kormány részéről a kir. tanfelügyelő és a tankerületi kir. főigazgató. 
Azt kellene tehát hinni, hogy a főváros iskolatigyei minden tekin
tetben mintaszerűek. E nagy külső apparátusnak nem felel meg a 
gyakorlati eredmény és pedig azért, mert az iskolák belélete nem 
működik úgy, mint kellene. Okát pedig abban keressük, hogy 
a főváros községi iskolái egységes, öntudatos, paedagogiai, szóval 
szakszerű felügyelet híjával és ennek folytán egyszersmind egész
séges, összevágó működés nélkül vannak. A mi szakszerű kis fel
ügyeletünk van, azt is a kormány gyakorolja. Ezen visszás helyzet 
miatt a jelenben nem okolható senki, a baj a főváros iskolai fel
ügyeletének szervezetében rejlik. Az igazgatók, kiknek első sorban 
kellene a szakszerű felügyeletet gyakorolni, a tanítás ideje alatt 
maguk is el lévén tanítással foglalva, azt nem tehetik, vagy Jeg- 
alább nem gyakorolhatják oly mértékben, mint kívánatos volna. 
Azután a szakszerű felügyelet alatt nem is a tanítóknak és azok



я ш ш ш ш т яшяшшЯШвШШШШ

295

működésének személyenkinti szemmeltartását értenék, hanem oly 
felügyeletet, mely iskoláink belső, szellemi életét kisérné. iskoláink 
egyöntetű működését a fönnálló törvények szellemében irányítaná, 
vezetné, folytonos és közvetetlen megfigyelésből és tapasztalásból 
merített és a főváros specziális viszonyaihoz alkalmazandó javasla
tait megtenné és azoknak elfogadása esetében végrehajtásukról gon
doskodnék. Ily közeg lenne hivatva a fönnálló bizottságok közre
működése mellett az olyannyira szükséges egységes vezetést és első 
sorban a szakszerű felügyeletet is gyakorolni.

Miben állana ezen paédagogiai szakszerű felügyelet, az ezzel 
megbízandó közeg hol volna a főváros közigazgatási szervezetébe 
beillesztendő, minő hatáskörrel lenne felruházandó, arról itt és ez 
alkalommal bővebben nem szólunk ; de annyit mégis felemlíthetőnek 
vélünk, hogy ily szakszerű felügyelet, czélszerű intézkedések mellett 
egyelőre újabb kiadásokkal nem járna, a főváros taniigyére való 
befolyása pedig csak khsznbs lehetne.

Budapest polgárainak ismert áldozókészsége egyfelől, másrész
ről ama nagyobb kölcsön, melyet a főváros fontos közügyének ki
elégítő rendezbetése végett nem sokára létesít, eszközöket fognak 
nyújtani arra, hogy a nem kevésbbé fontos iskolai ügy fejlesztése és 
rendezése a decentralisatió alapján és szakszerű felügyelet mellett 
mielőbb megkezdessék és fokozatos haladásában necsak a jelen 
kívánalmainak feleljen meg, hanem- egyszersmind jobb, szebb és 
fényesebb jövőnek is útját egyengesse.

(Budapest.) Felsmann József.

A gymnasium! múzeumok kérdéséhez.
(Észrevételek Várleonyi Endre úr értekezésére.)

Közlönyünk múlt füzetében Várkonyi Endre t. barátom a pbilo- 
logiai — jobban mondva: történelmi — múzeumok érdekében han
gosan és e mellett oly módon szólalt fel, hogy szózata a reáliák 
tanárait csaknem közvetetlenebbtil érinti mint a philologusokat. 
Ugyanis tárgyának fontosságát azzal is törekszik kiemelni, hogy 
a reáliák gyűjteményeiről gúnyos, csaknem megvető hangon nyilat
kozik ; ezen kívül az orvoslandó bajok eredetét a reáliák és humani
órák tanárainak kissé túlságosnak felfogott antagonismusában és 
a reáliák tanárainak praeponderantiájában keresi. Ez oknál fogva 
az eszmék és állapotok tisztázására néhány észrevételt bátorkodom 
kockáztatni. * *

2 1 *
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Minden megjegyzésére alig kell kiterjeszkednem; mert .pél
dául a gúnyosan feltett olyas kérdésekre, hogy miből tanul az ifjú 
többet és szebbet, egy kitömött kutyából vagy a daliás Hektor 
szobrából? vagy arra a fájdalmas megjegyzésre, hogy a nagy és 
drága elektromos gépeket évenként csak két háromszor csavarják 
meg stb., a felelet könnyű helyen van: a kitömött kutya és a daliás 
Hektor paedagogiai és didaktikai szempontból nem commensurabilis 
dolgok, és az ifjú a megfelelő irányban mindegyikből egyaránt 
tanulhat jót is szépet i s ; hogy az elektromos gépet nem csavar
gatják az egész éven át, ezt a physikai tananyag sokoldalúsága 
hozza magával, épen úgy, a mint a daliás Hektor szobrán sem 
bámészkodnék az ifjúság az egész éven át, stb. De az ilyesekre, 
mint mondtam, nem akarok kiterjeszkedni, és Közlönyünknek sok
szorosan szükséges tere érdekében csak a dolog érdemére vonatkozó 
megjegyzéseimet foglalom össze a következőkben.

1. Várkonyi úr a philologiára nézve tulajdonképen csak olyas 
eszközöket és módszert ajánl és kíván utánozui, a minők a reáliák 
terén vannak réges-régen elfogadva és jóknak elismerve. Kár tehát 
a természetrajz kitömött Hektorai, kigyai és verebei fölött gúnyolódni.

2. Hogy gymnasiumaink múzeumai a reáliskolákéival vete
kednek, ez örvendetes dolognak az oka nem a gymnasiumoknak 
Várkonyi úr által kifogásolt reális szellemében, hanem abban rejlik, 
hogy gymnasiumaink sokkal, nagyon sokkal régibb intézetek reál
iskoláinknál, s így módjukban volt a fejlődés a múzeumok dől 
gában is.

3. Hogy gymnasiumaink csak a hetveneá évek óta kezdenek 
olyas dolgokat gyűjteni, melyek az értekező úr által contemplált 
philologiai múzeumokba valók, ennek oka meggyőződésem szerint 
csak az lehet, hogy a philologusok az ilyes gyűjteményeknek égető 
szükségét egyáltalában nem érezték. Ellenben a reáliák tanárai 
megfelelő gyűjtemények nélkül el nem lehettek', tehát gyűjtemé
nyeket létesítettek is.

4. Ha áz imént mondottakat nem engednék meg, azt kellene 
feltételeznünk, hogy a philologusok tárgyuk iránt szörnyen közöm
bösek. Várkonyi t. barátomnak tehát először is eme közömbösség 
jegét kellene megtörnie, a mi annyival is inkább könnyű volna, 
mivel szerinte philologiai múzeum felállítható azon a költségen is, 
melyet a laboratóriumokban két év alatt „elpancsolnak“ ; ez az 
összeg pedig legfeljebb csak GO frtra rúg még ott is, hol a chemiát 
rendszeresen tanítják, a hol tehát aránylag legtöbbet paucsolnak. 
És ha igaz az, hogy „nem egy nagyobbhírű“ gymnasiumban még 
az iskolában használt classicusoknak com mentáros kiadása sincs meg, 
ez is bizonyára százszor inkább a philologusok közömbösségére 
mint a reáliák tanárainak „feljajdulás“-ára volna visszavezetendő.

5. A reáliák tanárai — legalább a nagy többség — saját 
fáradságos és temérdek időt követelő munkájukkal is gyarapítják
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gyűjteményeiket. Egy felvidéki gynuiasiumban gyönyörű természet- 
rajzi múzeumot láttam, mely csaknem egészében a szaktanár egész 
életén át tett fáradozásainak eredménye volt. A buzgalom a philo
logia terén is bizonyára megtermi a maga gyümölcseit, hiszen 
az értekező úr is csattanós példát tud erre nézve felhozni!

6. Nem fogadjuk el, hogy philologiai múzeumaink csak azért 
nincsenek, mert a nyelvészeket csak szidni szokás (!) és mert a nem 
nyelvészek a nyelvészeknek legcsekélyebb kívánságai miatt is fel- 
jajdulnak; a nyelvészek méltányos kívánságainak mellőzése már 
csak azért is lehetetlenség, mivel ők mind a gymnasiumi testüle
tekben, mind eme testűtek határozatait megerősítő felsőbb tanható
ságokban határozott többségben vannak.

7. Nem fogadjuk el, hogy a reáliák tanárai a szépnek érzetét 
fejlesztő eszközök szándékos mellőzésével akarnák múzeumaikat 
gyarapítani; sőt ellenkezőleg, meg vannak győződve, hogy a leendő 
technikusnak a szépre, a lélekemelő harmóniára már csak prak
tikus szempontok miatt is sokkal több szüksége van mint például 
a jogásznak vagy orvosnak. Példa erre az, hogy ők mindannyian 
a szabadkézi rajzolásnak buzgó hívei; példa a Várkonyi úr által 
idézett zürichi polytechnikum.

Pártolja mindenki a maga nemes ügyét a nélkül, hogy az 
eléje gördülő akadályokat másoknak más irányú ügybuzgalmában 
keresné!

(Szeged.*) , Czógler Alajos.
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MŰVEK.

H a z a i a k .

Petőfi Sándor válogatott költeményei. Magyarázta dr. Badics Fereucz. 
I. rész. Lyrai költemények. II. rész. Elbeszélő költemények. Budapest. Az 
Athenaeum r. társ. kiadása. 1888. I. köt. 8-r. YII és 180 I. II. köt. 8-r. 138 1 
Ára kötetenkint 90 kr.

Badics két könyve iskoláinkban nemcsak régen érzett hiányt 
pótol, mint előszavában a szerző méltán reméli, hanem egy sajnos 
mulasztást is helyrehoz legnagyobb költőnk iránt. Mert ha Aranyt 
középiskolai tantervűnk újjászületésekor az ifjúság kezébe adni 
igen helyes gondolat volt, Petőfit mellőzni legalább is nagy hiba. 
Aranynyal a tanítás szellemében csak annyiban tettünk haladó 
lépést, hogy az ifjúság elé a müformák tanításában végre-valahára 
egy nemzeti irót is vezettünk; alkalmat adtunk a tanulónak, hogy 
remek alkotásokat ne csak idegenben lásson, hanem itthon is, nemzete
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irodalmában is. El kell ismerni, hogy ez is mindenesetre haladás 
volt s bogy e haladásban évről-évre új nyomokat látunk classikusaink 
egyre szaporodó jegyzetes kiadásaival. Mikor leszünk n czélnál ? 
Akkor, mikor az egész irodalmi tanítást nemzeti íróink müvein 
adjuk s a műformákon felülemelkedve, a tanítás súlyát a bennük 
nyilatkozó nemzeti szellemre fektetjük. S e czél felé Petőfi meg
jelenése az iskolában szintén egy nagy lépés. Mert hogy a magyar 
nemzeti szellem, tartalomban és formában, egyetlen költőnkben 
sem nyilatkozik oly eredetien és oly erővel, mint ő benne, mindenki 
tudja. Ha mást nem is merítene belőle az ifjúság, mint hazafias 
lelkesedést, ezzel oly érzelem csepeg szivébe, melyet a mai kosmo- 
politikus szellemű kor a petyhüdt indifferentismus aprópénzére vál
tott föl. Vagy annak,- hogy ma nincs bennünk lelkesedés, hogy 
tompa fásultságunk csak megadásra hajt, nem a lelkesedés hiánya-e 
az oka, melyet ifjúkorunkból hoztunk magunkkal ? S ha valaha, 
most va« szükségünk igaz hazafiúi lelkesedésre, mikor a nemzeti 
összetartás és egység eszméje oly feltünőeu"dominálja a kor szellemét. 
Petőfi költészete a leggazdagabb forrás, honnan az ifjúság ez eszmé
hez legtöbb érzést és erőt meríthet, s ez az oka, hogy megjelenését 
az iskolában a legnagyobb örömmel üdvözöljük.

Badics teljes tudatában volt feladatának s munkáját 'oly 
alapossággal és gonddal állította össze, mely határozottan elsőséget 
jelöl ki számára valamennyi jegyzetes kiadás fölött. Legnagyobb 
gondot okozott neki kétségtelenül a darabok megválogatása és 
csoportosítása; nagy lelkiismeretességének meg is van a kellő 
eredménye. Együtt találni az I. kötetben Petőfinek minden szép 
költeményét. A csoportosításnál az a gondöjat vezette, hogy a vál
tozatosság mellett az egy tárgy- s gondolat- vagy érzelem körbe 
tartozók közül a legkitűnőbbek s legjellemzőbbek körülbelül együtt 
legyenek, egyúttal a költőt legjellemzőbb oldaláról mutassák be. 
Csoportjai ezek: I. Családi kör. Itt található minden költeménye, 
számszerűit 21, melyben a költő családi érzelmei jutnak kifejezésre ; 
viszonya szüleihez, nejéhez, fiához, barátaihoz. II. Az alföld és népe. 
31 költeménynyel, a) tájképek (7), b) élet- és jellemképek (13) s
с)" népdalok (11) alcsoportok neve alatt. III. A haza, 13 hazafias 
költemény. Minden egyes költeményt jegyzet'és magyarázat kisér. 
A jegyzetek a kiadásnak legbecsesebb részei. Együtt találni ezek
ben mindent, mi a költemény tárgyának teljes megértésére való. 
Megmagyarázzák a költemény keletkezését; kijelölik idejét, a 
viszonyt, melyben az iró életéhez áll, az okot és alapot, a mely 
szülte, megvilágosítják a tárgyat, a mely benne kifejezésre jut, s 
mindezt a költő életével s a korral összefüggésben.' Értéküket 
különösen emeli, hogy keletkezésük időrendjében következnek egy
másután, mi a költő fejlődését tünteti fel. E jegyzetekben egész 
irodalomtörténeti anyag van felhalmozva; összehasonlítva, egybe
vetve bennük minden adat, életrajzi, tárgyi és tudományos, mi a
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költemény tárgyát teljes világításba helyezi. Különös előnyük, hogy 
“fölösleges szómagyarázatokba nem bocsátkoznak, a mitől pedig a 
jegyzetes kiadások szerzői ritkán tudják magukat emanczipálni. 
Legfeljebb a magyaros szólásokat, idiotismusokat érintik, rá mutat
ván bennük a költő és a nyelv eredeti észjárására.

Egy-két apró hibára vagy félreértésre bukkanni ugyan e jegy
zetekben, de ezek oly jelentéktelenek, hogy alig érdemelnek szót. 
A jó öreg korcsmáros-hoz irt jegyzetben (28. 1.) pl. e kifejezés : 
„Fáradoz napestig, vasárnapja sincsen“ nem annyira azt jelenti, 
hogy vasárnap is a korcsmában kell lennie az öregnek, a mint 
Badics értelmezi, hanem: egyáltalán pihenő, azaz ünnepnapja sincs. 
A népnél Ünnepnap, vasárnap minden olyan nap, melyen a munká
ban szünetel; s az öreg Petőfinél is így értendő, mert maga a 
szerző is felemlíti az első jegyzetben, hogy bizony ez időben 
(1845-ben) Petőfiékhek a korcsmárosság is rosszul ment: „nappal 

. csendes volt s éjjel is csak néha zajlott“. Csekély, de mégis ellen
mondás, hogy egy helyt (I. 117) ki akarja menteni a 40-es évek 
nemeseit az önkénykedés vádja alól, máshol meg (I. 144) maga is 
rájuk olvassa. Az igazság az, hogy nemeseink a világtörténetben 
páratlan szabadelvűséget mutattak akkor, mikor a jobbágyságot 
önként szabadították fel; de ilyen - szabadelvű nemesünk minden
esetre kevesebb volt, mint önkényes, morgó földes úr, ki csak a 
kénytelenségnek engedett; s ezért .sem Petőfi, sem a többi költő 
nem nagyon túloz, mikor a nép sorsát, a felszabadulás előttj" rab
szolgaságnak mondja. Mindezek azonban oly apróságok, melyek a 
munka érdeméből éppen semmit sem vonnak le.

A magyarázatokhoz már több szó férhet. Ezeknek, minthogy az V. 
osztályra vannak szánva, szerkezeti magyarázatoknak kellene lenniök, 
nemcsak a mű alapgondolatát kimutatniok, a mit igen értelmesen 
tesznek is, hanem a mű compositióját is, a részek összefüggését, 
az egész tervszerű épületét és stilbeli vonásait. Ezt azonban mellőzik, 
helyette elmondják a mű tartalmát, illetőleg gondolatait, kiemelik 
czéljukat s megnevezik versformájukat. S e hiányuk már azért is 
megérdemli a szót, mert a szerző mindezt szándékosan, mellőzte, 
mint az előszóban meg is jegyzi. A szerkezeti magyarázatokon itt 
nem subtilis műfaji megkülönböztetésekre gondolunk, mik az V. 
osztályban csakugyan időelőttiek volnának, hanem tisztán szerkezeti 
vonásokra, a compositio és dispositio logikai műtétéire, miket az 
Utasítások is hangsúlyoznak, valamint a stil sajátszerűségére olyan 
formán mint ezt а II. kötetben feszi János vitéz és .Bolond Istók 
magyarázatánál. Megteheti ugyan ezt a tanár is; de ha már jegy
zetes munkát használ, szívesen veszi az ad rém szóló apróságokat is

A versformák magyarázatainál a rhythmus festő és jellemző 
erejére kevesebb gondot fordít, mint kellene. Beéri többnyire azzal, 
hogy megnevezi a versnemet, ha nem is mindig találóan, melyben 
a mű írva van. Holott nem érdektelen annak a megmagyarázása,
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miért van valamely költemény éppen abban a versformában írva, 
a melyben vau. A forma a tartalomhoz esetleg járul-e csak vagy 
műalkotó, jellemzésbeli okokból ? Világos, bogy ezekből. S világos, 
hogy a tartalom és rhythmus összefüggésének kimutatása sokkal 
intensivebb felfogást ad a műalkotás értékéről, hatásáról, ha a 
tanuló ez összefüggést is érti, mint ha közönyösen csak oda vetjük : 
ennek rhythmusa ez, annak az . . De miért ez és nem az? kérdi 
a tanuló magában s erre bizony feleletet ritkán kap, a miért 
a verstani sajátságokkal nem törődik. Nem volnánk igazak, ha azt 
állítanék, hogy Badics ezekre is nem ügyel, de ritkán. Sok költe
ménynél meg egészen más versfajt nevez meg, mint a melyikben 
írva van. István öcsémhez cziműre azt mondja: ütemes 4/0 vagy 
6/4 felosztással, holott ez a vers jambikus, valamint trocbaikus 
A  mióta én megházasodtam czimű is és nem ütemes, jambikus 
stanza Itt benn vagyok a férfikor nyarában is és nem 4/4/3 ütemű 
stb. A rhythmus helyes felismerésére mindenesetre élénk zenei érzék 
szükséges ; de hogy ez Badicsban megvan, mutatja számos rhyth- 
mikailag helyesen elemzett forma. Ebből azt kell következtetni, 
hogy e tévedések is szándékosak. Inkább ütemesnek vette a mér
tékes ' sorok némelyikét, csakhogy az ifjú észre ne vegye Petőfi 
rhythmikai hiányait s a nagy poetica licentiát, mit e tekintetben 
rendesen megenged magának. De miért ezeket szépítgetni ? Min 
denki tudja, hogy Petőfinek előbbvaló a tartalom mint a forma s 
ha vannak hibás rbythmusai is, de utolérhetetlen szépeket is bőség
gel ont.

Ez apróságokkal körülbelül ki van merítve a csekély hiba 
vagy tévedés, mit Badics könyvében találhatni. Annál több azon
ban érdeme. Első mindjárt a roppant terjedelmű tárgy öntudatos 
kiszemelése és beosztása.*) Az I. kötetben a közleményeket meg
előzi Petőfi rövid és talpraesett életrajza; minden alcsoportot rövid 
áttekintés ; a II. kötetet Petőfi költészetének kitűnő jellemzése 
vezeti be, a mely a VII. osztály számára igen helyén való. Itt 
találni Petöfi-irodalom fejezet alatt a Petőfire vonatkozó repertórium 
főbb és értékesebb adatait, végül pedig János vitet és Bolond Istók 
sikerült fejtegetését. Fejtegetései mindenütt helyesek és találók s 
nagy előnyük, hogy hypothetikus állításokkal, az újszerűség kedvéért, 
nem tetszelegnek. Komolyan és tudatosan használ fel az anyag
halmazból mindent, a mit elfogadhatónak talál. Ügyesen foglalja 
össze a Petőfi irodalom főbb adatait s általános érvényű irányeszméit. 
De ennek daczára is tud újat nyújtani. Ilyen a költőnek tulajdon 
műveiből, életrajzi alapon való bemutatása s a fönn érintett kate-

*) Talán csak az egy A r a n y  L a c z in a k  cziraüt kellett volna kihagyni, 
mely tárgyánál fogva ifjúsági anthologiába nem illik. Érzi a szerző is, hogy 
nem idevaló, mert a magyarázatban ezt mondja róla (I. 34) : „A költemény 
tárgya tu la jd o n k é p : az iirgeöntés“. Jól tudja ő is, hogy tu la jd o n k é p  nem az, 
mert a három utolsó sor ellene mond.
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goriák felállítása, s bál- ez utóbbihoz az ideát kitűnő paedagogusunktól, 
Kármántól kapta is, a kivitel érdeme az övé marad. De talán a 
legnagyobb elismerés ezeken felül azért a lelkiismeretes fáradságáért 
illeti, melyet az eredeti szöveg megállapítására fordított. Az első 
kiadások s az eredeti kéziratok nyomán adja minden mii szövegét; 
szövege tehát minden eddiginél jobb és megbízhatóbb. S ez bizony 
nagyon fontos oly időben, mikor némely kiadók, pl. Mébner, íróinkat 
botrányosan elferdítve adják át a közönségnek.

Mindezek után kötelességemnek tartom, hogy Badics könyveit 
középiskolai használatra a legmelegebben ajánljam.

(Lugos.) Dr. Dengi János.

Franczia nyelvtan. iMódszeres tanmenet iskolai és magánhasználatra. 
Irta N o é i K á r o ly ,  magyarra átírta S a s v á r y  L á s z ló . Ötödik bővített kiadás. 
Budapest", 1888. Lampel Róbert könyvkiadása. Két rész egy kötetben. 8r. 
161 és 211 1. Ára vászonba kötve 1 frt 80 kr.

Az orsz. közokt. tanács bírálata alapján- engedélyezett tan
könyvről szólva, jobbnak tartjuk hallgatni sok olyan kérdésről, 
melyet Noel-Sasváry franczia nyelvtana bennünk támasztott, s elfoj
tunk nem egy kétséget, mely a magas forum ítélete daczára nem 
szűnt marni lelkünket. Nem keressük, hová jut a franczia tanítás, 
ha már az első évben elöljük tanítványaink érdeklődését a „fin 
kalapja“, a „leány virága“ meg a „király palotája“ untig való 
ismétlésével. Nem kutatjuk, mit gondol majd az eleven érzésű 
gyermek, ha franczia nyelven egyebet sem hall, mint hogy „a bará
tom elvesztette a kutyáját“, hogy „az unokafivére nem a házból, 
hanem a kertből jön“, hogy „az arany értékesebb a vasnál“, meg 
hogy „a ntészárosné vastagabb, mint a pékné“ Azt is eltűrjük/ 
hogy oly idegen nép nyelvét tanítva, melynek hatalmas műveltsé
gébe akarjuk növendékeinket bevezetni, váltig csak azt hangoztat
ják az első franczia órákban, hogy „a grófimnak van egy orosz
lánya“, hogy „Lajos nem lenne beteg, ha nem ivott volna sok 
sört“, meg hogy „a tanító fiatal, de a felesége öreg“. Nem törő
dünk avval sem, érdemes-e, az iskolához méltó-e, egy sereg iíju 
lelket négy fal közé zárni és ott avval tartani őket, hogy „a kávé 
nénémnelc kedvencz itala“, meg „a mi szomszédunknak kevesebb 
a pénze, mint a lisztje“, vagy hogy „az én fivérem ezelőtt a hátán 
is úszott, de többé már nem úszik“. A közokt. tanács jónak tartja 
így ; mi sem ellenezzük.

Még kevesebb ügyet vetettünk a könyv módszeres részeire. 
Bármily fontosnak tartjuk a nyelvtanítás módját, kiváltkép a kezdő 
fokon, bármennyire meg szoktuk gondolni az egymásutánt, melyben 
a nyelvtani anyagot adjuk, bele nyugszunk abba a sorrendbe, 
melyet Noel-Sasváry helyesnek talált. Ám tanítsuk előbb a múlt. 
idejű igenevet mint a jelen időt, mondjuk, ha szükséges, génitif-nek
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az olyanokat, mint: „a hangversenyből, -tői, -nek“ .és clatif-nak 
azt, hogy „a hangversenynek, -re, -hez“. Majd csak eligazítja a jó 
tanár á  tanítványait.

Talán szőrszálhasogatás volna egy franczia nyelvkönyvben 
magyartalanságokat hajhászni és talán mi kár sem eshetik a ta
nulók nyelvérzékén, ha idegen nyelv grammatikáját nem tanulják 
is kifogástalan magyarsággal.*) Ez bírhatta rá a közokt. tanács 
bírálóit, hogy szemet hánytak az ilyen mondatok fölött: Ön a 
hangversenyt előbbre teszi a színház-, iskola- és templomnál; nekem 
nem fogott lenni időm; mi egykor laktuk Bécset, most Bécset 
csak télen lakjuk ; kiürítettétek volna poharaitokat, ha mi kiürítend- 
jtik a mieinket; legyenek gond nélkül barátja fölött; a hanyag 
gyermekek meg lesznek büntetve; gyermekeink magyar nevelést 
nyertek stb. stb.

De egyet el nem engedhetünk semmiféle franczia iskolai 
könyvnek, bármily elnézéssel vagyunk is : francziasága kifogástalan 
legyen. E pontban már addig megyünk, hogy „az iskola számára . 
a legjobb éppen csak elég jó “. És valóban meglepetéssel tapasztal
tuk a Noel-Sasváry könyvében a számtalan vétséget a franczia 
nyelv szelleme ellen. Érdemesnek tartanók felsorolni őket elejétől 
végig, ha nem vélnők elégségesnek egy párral bebizonyíthatni, _ 
hogy a ki e nyelvtant írta, romlott franczia nyelvérzékkel fogott a 
munkához.

Mindenekelőtt említsük meg, hogy Noel-Sasváry franczia 
nyelvtana részben hibás, részben tájszóláson alapuló kiejtést tanít. 
Hibásan tanítja pl. hogy e szavakban chef, sei hosszú e hang van; 
hogy» ai mindig hosszú hangzó; hogy boeuf, oeuf s általában оси 
mindig hosszau hangzik ; hogy loup, той, aoüt szavakban hosszú 
ú-t mondunk; hogy az orrhangzóknál „az n az orron át ejtendő“: 
hogy „a h 200 szóban lehelő hang, minden más szóban a h néma“; 
hogy avz X a szó elején gsz-nek hangzik ezekben: examiner, exercice 
stb. és. z-nek ezekben six, dix. Félrevezeti a tanulót az ilyen sza
bályokkal : Az orrhang megszűnik ezekben indemnité, patiemment, 
éloquemment; az ien úgy hangzik mint jen a szó végén pl mien, 
souviens és mint ján ezekben science, patience; hogy „a sziszegő 
betűn végződő- szavakban hosszú minden hangzó“ pl. le cas, has, 
doux. Egyáltalában a rövid- és hosszú hangzók megkülönböztetése, 
a franczia beszéd e fontos sajátossága iránt, úgy látszik, semmi 
érzékük sincs é nyelvtan szerzőinek. Az a szerintük „mindig úgy 
hangzik, mint a magyar áu; a soie, voie, oie szavak olvasását így 
jelölik : szoá, voá, óá. Az é „úgy hangzik, mint a magyar é pl. 
été“, a mely szóban pedig az első é rövid, a második .hosszú. Az 
e „úgy hangzik, mint a magyar nyílt e, de nyújtva, azaz hosszú 
hang“, pedig hány esetben rövid ez az e! pl. le succés, le procés,
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*) Nagyon is ta lá n !  Nincs kárhozatosabb az olyan idegen nyelvi taní
tásnál, mely a tanulók magyar nyelvérzékének romlásával jár. A  szerte.
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il regne, achévement, félévemet stb. Ugyanez áll az uu hangzóról, 
mely könyvünk szerint min óig hosszú ó, pedig ez is rövid néha, 
pl. éppen az idézett Paul szóban, vagy ezekben aussi, augmenter, 
auspice stb. Az eu sem mindig „olyan mint a magyar ő“,'m ert 
egyrészt rövid meg hosszú lehet (rövid pl. ezekben seul, veuf, 
feuillage), másrészt zárt meg nyílt lehet. De sem erről, sem az о 
kétféle hangzásiról nem találunk említést e nyelvtanban. Talán 
azért, mert abban a dialectusban, melyet szerzői tanítanak, az 
ilyen különbségek nem léteznek. Szabad-e iskoláinkban franczia 
tájszólást tanítani ? Tudtunkkal e kérdést még nem vetette fel 
senki. Természetesnek tűnt mindenki előtt, hogy a franczia taní
tásban csak egy mintát követhetünk, a művelt francziák kiejtését. 
Közoktatási kormányunk a franczia tanárjelölteket nem Svájczba 
küldi, sem Délfrancziaországba, hanem Parisba, hogy ott a szép 
franczia kiejtést tanulják, nem az ott élő vidékiektől, hanem az 
ott született művelt emberektől. A párisiak pedig az idegent, ha 
tanácsukat kéri, a Théatre Frangais-ba küldik, a franczia beszéd e 
valóságos főiskolájába. A németországi franczia tanárok büszkén 
hirdetik, ha könyveikben e színház kiejtését taníthatják, és ime 
nálunk jelenik meg köny.v, mely nyjltan az ellenkéző olvasást ter
jesz ti; mely azt tanítja, hogy „ha az l előtt i áll, e két betű úgy 
leSz kiejtve (sic!) mint a magyar lyu, hogy tehát travail, bataille 
s hasonlókban az ail és aille úgy hangzik mint ály, és réveit, 
soleil szavakban az eil mint ely s így tovább. Vagy hogy az ,.ui 
a c, d és s után inkább v, mint и hang, tehát conduite oiv. 
condvit, suis olv. szvi stb. Hogy „az é hosszabban hangzik mint 
az eu, pedig egész más e ez, de a ki sohasem hallott nyílt meg 
zárt о t és ö-t, annak nem lehet tudomása a közép e-ről. sem. Nem 
szőrszálhasogatás ez. Vagy adunk az olvasásra szabályokat, és akkor 
világosan, pontosan adjuk, vagy bízzuk az egészet a tanárra. 
Német szomszédaink mostanában sokat bajlódnak a franczia kiejtés 
tanításának módjával. Külön tudomány aegise alá vonulnak, hogy 
a nyelvtanítás e mozzanatát kellő fontosságra emeljék. Ha nem 
követjük is őket e szélsőségig, ne vegyük egész könnyen a dolgot. 
Ránk nézve sem lehet közömbös, hogyan ejtik tanítványaink a 
franczia szót.

Elértünk nyomosabb kifogásunkhoz. A Noöl-Sasváry nyelvta
nában lépten-nyomon találunk mondatokra, melyek rossz franczia- 
ságra tanítják a növendéket. Fölös dolognak tartjuk commentárt 
is adni. íme a feltűnőbb példák, melyek elég szomorú ékesszólás
sal fejezik ki maguk is, a mit mondanunk kellene: J ’avais vu votre 
soeur ä la terre de la voisine (e. h. sur la terre) ; C’était un théme 
grand et facile (e-, h. long) ; eile était et est encore sourde (e. b. 
eile était sourde et eHe l’est encore); n’avez-vous pas été trés con
tents? Out, Monsieur (c. h. Si, Monsieur, mert tagadó kérdésre 
si-vel válaszolunk); il est allé aujourd’hui en Hongrie (e. h. au-
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jourd’hui il est ]>arti pour la H .); nies fréres у avaieiit aussi été 
(itt is, mint számtalan esetben, a szerzők a legrosszabb hangzású 
szerkezetet adják e. h. mes fréres aussi у avaient été vagy mes 
fréreS у avaient été aussi); car c’est une menteuse et une trom- 
peuse (e. h. car eile est menteuse et trompeuse); iis pensent á des 
plaisirs (e. h. iis pensent aux plaisirs); la lettre est bréve (e. h. 
courte); combién de mois a l’année ? (e. h. l’anpée combién de 
mois a-t-elle?); trente-un (e. b. trente et un); les maitres ne louai- 
ent non plus jamais nos cousins (e. b. les maitres non plus ne 
louaient jamais n. c ); accompagnerez-vous vos soeurs ? nous ac- 
compagnerions (e. b. nous les accompagnerions); les maitres n’ai- 
ment pas et chátient les mécbants écoliers (e. b. les maitres n’ai- 
ment pas les mécbants écoliers et les chátient); Madame votre móré 
a-t-elle hu une tasse de thé? (e. b. pris); je n’ai pas et n’ai jamais eu 
d’ennemis (e. h. je n’ai pas d’ennemis e t j e  n’enai jamais eu); quel 
Age a votre frére et votre soeur ? (e. b. votre frére et votre soeur quel 
Age ont-ils?); combién coute ce chateau? (e. b. quel est le prix de ce 
chateau) ; nous ne pronontjons pas bien non plus cette langue (e. b. nous 
non plus, nous neprononQons pasbien); nouspla^onstoujoursnoslivres 
dans l’armoire (e'. h. nous pla§ons nos livres toujours dans l’armoire); 
nous avotis déjá méné les Francais au chemin de fér (e. b. nous avons 
conduit); ce prix-lá est petit (e. b. bon marclié vagy rnodéré); т е  Гу 
donnera-t il ? (így nem beszél a franczia, e. h. azt mondja est-ce qu’il 
т е  Гу donnera ? de ezt a túlnyomóan használt kérdő alakot nem ta
nítják szerzőink; ép ilyen: neme Гу donnera t-il pás, t’y en don
nera-t-il) ; m’achéterez-vous une montre d’or? je vous l’acbéterais (e. 
b. j£ vous en acbéterais); ils m’ont aussi dű quelque chose, nekem is 
tartoztak valamivel (e. b. ils me devaient, A moi aussj, qu. eh.); ils 
avaient perdu tout ieur argent au jeu (e. h. ils avaient perdu au jeu 
tout leur argent); il parle des amis á qui (auxquels) il a donné ses 
joujoux (nem magyarázzák meg a két relativum közti különbséget, a 
tanuló tehát azt hiszi, hogy egyaránt mondhatja a kettőt); comment 
s’appela (e. h. comment s’appelait); ayez de la science (e. h. instruisez- 
vous); nous aurons société ce soir (e b. nous aurons du monde vagy 
nousrecevrons ce soir); je n’ai vu ni l’un ni l’autre : l’un et l’autresont 
malades (e. h. tous les deux sont malades); Ont ils continue de vous 
faire visite (e. b. rendre visite, az egész mondat különben germanismus, 
francziásan így volna : Viennent-ils chez vous ?); lorsque nous étions 
jeunes (e. b. quand nous étions jeunes); comment vous portez-vous 
(elavult, e. h. comment allez-vous); habille-toi, car nous nous proméne- 
rons (e. b. nous irons nous promenerj; j ’ai fait ce voyage dans quinze 
jours (e. h. en quinze jours); ma mere vivait lors de Frédéric le Grand 
(e. h. du temps vagy а Г époque de Fr. le Gr.); nous passerons opt été 
en ville (e. b. á la ville); il a été kai" d’eux (e. h. ils l’ont baí); il est 
mórt beaucoup de soldats (e. h. beaucoup de soldats sont morts); tout 
moraux qu’il soient (e. h. bonnétes) ; Nous cousins revétent des places
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lionorables (e. h. occupent); si nous discourions toujours á l’église (e. 
h. si nous causions); il ne m’a rien du tout offert (e. h. il ne m’a offert 
rien du tout); nous cuisons une soupe (hol mondanak ilyesmit?); met- 
tez que nous n’avons rien dit (e. h. mettez que nous n’ayons rien dit).

Feltűnő még az itt el nem sorolt példákban, teljes gyűjteményre 
szűk a terűnk, az a tarka keveréke az irodalmi meg köznapi nyelvnek, 
melyeket a francziában sok lényeges különbség választ el.- Különösen 
érezhető az ellentét az igeidők használatában. A mindennapi beszédben 
a tVanczia alig él pl. az u. n. passé définivel, ritkán és inkább mellék- 
mondatokban az u. n. imparfaitval. Az ilyen sajátosságot okvetetlenül 
tanítani kell ama nyelvkönyvekben, melyeken a frauczia beszélgetést 
veszik tárgyúi meg ezélul. Ilyen kétségkívül Noel-Sasváry nyelvtana 
is ; a választott példák és a „recapitulation“ czime alatt adott párbe
szédek világosan tanúsítják. És mégis semmi tekintettel sincsen az 
igeidők említett használatára. Mert az olyanokat, mint: étudiiez-vous 
toujours? nous étudiions mai; oű ffttes-vous avant-hier; jouátes-vous 
aux cartes? Quaudcessátes-vousdejouer? á quelle beure rentrátes-vous? 
Que fites-vous hier ? stb. még az irodalmi nyelvben is nehezen kép
zelhetők, az élő beszédben pedig komikusán hangzanak.

A frauczia igeidőket is csak mondattani alapon lehet tanítani és 
a ki ettől eltér, abba a hibába esik, melybe szerzőink, hamis példákat 
ad. Nem volna-e már helyén tisztán megkülönböztetni afranczia nyelv
tanításban az olyan alakokat, melyek a beszélésre szükségesek, azok
tól, melyek csak az irodalmi nyelvben használatosak ? Amazokat 
gyakorolni kell, emezeket csak ismerni. Ilyen módon talán elejét ven 
nők annak a szemrehányásnak, melylyel a fraucziák rendesen illetnek, 
hogy beszédünk furcsa vegyiiléke az irodalom szigorú formáinak és 
a köznapi szabadabb fordulatoknak.

Mindezek után azt a reményünket szeretnők kifejezni, hogy 
a Noel-Sasváry nyelvtanával tanító kartársak megtudják majd óvni 
tanítványaikat a könyv fogyatkozásainak hatásától.

(Budapest.) Bartos Fülöp.

A determinánsok alkalmazása. G. Dostor „Élements de la tbéorie des déter- 
ininants avec application á l’algébre, la trigonométrie et la géométrie analytique 
dans le plan et dans l’espace“ czimíí munkája nyomán. A mennyiségtant ked
velő ifjúság magánhasználatára összeállította F e re n c z i J ó zse f. Yácz, 1885. Nyo
matott Mayer Sándor könyvnyomdájában. Budapesten kapható Kilián Fr. 
könyvkereskedésében. 8. r. 187 1 Ára 2 frt.

A Leibnitz (OEuvres mathematiques de Leibnitz, publiées par 
Gerhardt, t. II. p. 239.) és Cramer (Introduction a l’Analyse des 
courbes algebriques, 1750.) által feltalált s Jacobi (De formatione 
et proprietatibus determinantium) által rendszerbe szedett determináns- 
elmélet rendkívül megkönnyítette a complikáltabb mathenflatikai 
deductiók tárgyalását. Ez az oka, hogy ez elméletet Német-, Olasz-.
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Franczia- s Angolországban már a középfokú iskolákban tanítják. 
A determinánsok elmélete már magában véve is igen érdekes 
fejezete a mathematikának; kiváló fontossággal azonban alkalma
zásáért bír. Mind az algebrában, mind a geometriában oly tételek, 
melyek különben nehéz és fárasztó eljárást követelnek, a deter
minánsok segélyével egyszerű s rövid utón bizonyíthatók be.

Mig a determinánsok elméletét számos kitűnő munkában dol
gozták föl, s az érdeklődő mathematikusoknak hozzáférhetővé tették, 
addig az alkalmazásra vonatkozó esetek csak imitt-amott elszórva 
láttak napvilágot a különböző folyóiratokban s memoirokban, úgy 
bogy Cauchy, Cayley. Sylvester, Hesse, Borchardl, Malmstein, 
Joachimsthal stb. a determinánsok alkalmazására vonatkozó szép 
dolgozatainak megismerése valódi búvár munkát kívánt. Hogy a 
hozzáférést mind a tanulónak, mind a tanárnak megkönnyítse, irta 
Dostor a fentemlített kitűnő munkát, melyben mind az elméletre,, 
mind az alkalmazásra vonatkozó összes fontosabb dolgokat össze
gyűjtve bocsátotta a tanuló ifjúság rendelkezésére.

Dostór könyve, mely oly kedvező fogadtatásban részesült a 
szakkörökben, hogy rövid öt év alatt két kiadást ért, két főrészből 
áll. Egyik fele a determinánsok elméletét tárgyalja, másik fele alkal
mazásukat. Ferenczi József a fenti czím alatt "Dostor könyvének az 
alkalmazást tárgyaló részét bocsátotta közre, majdnem szószerinti 
fordításban. Bár Ferenczi könyve a czímlap szerint még 1885-ben 
látott napvilágot, nemcsak ismertetve nem volt sehol, de sajátos 
matbematikai-irodalmi. viszonyainknál fogva még a szakközönSég 
előtt is teljesen ismeretlen. Azért is úgy vélem, mind szegényes 
mathematikai irodalmunknak, mind a tanuló ifjúságnak is teszek 
szolgálatot e hézagpótló könyvnek bemutatásával: Ferenczi évek 
előtt irt egy ügyes programmdolgozatot a ,.Determinánsok elemeidről. 
Valószínű, hogy ezért tartotta feleslegesnék Dostor könyvének az 
elméletet tárgyazó részét is lefordítani, bár ez munkája becsét jelen
tékenyen fokozta volna.

Dostor könyvében a tanítómester nyilatkozik meg; fokozatosan 
halad ismertről az ismeretlenre, gondosan magyaráz meg mindent 
Nem az a czélja, hogy az Ismeretek mélységével kápráztasson, 
hanem vezérfonalat nyújt tárgya megtanulásához ; úgyszólván kézen 
fogva vezeti be a tanulót a determinánsok felséges régióiba. E 
mellett nem nélkülözi a franczia irók elegancziáját. Ezért könyve 
kitűnő eredménynyel használható a magántanulásnál is. Ferenczi 
fordítását is ez jellemzi.

Ferenczi könyve három szakaszra oszlik. Az első szakasz a deter
minánsok alkalmazását az algebrára és a trigonometriára tárgyalja. Főbb 
fejezetei: a determinánsokban kifejezett algebrai egyenletek meg
oldása, a vonalos egyenletek megoldása,aresultansok,s a determinánsok 
alkalmazása a trigonometriára. A második szakasz a determinánsok al
kalmazását mutatja be az elemző geometriára, vonatkoztatva mind a
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sík-, mind a tértanra. Az utolsó szakasz végre a discriminansokkal és 
az invariánsokkal foglalkozik. Bár az algebrai rész is kiváló érdekű, 
legkimeritőbben az elemző geometriánál van a determinánsok alkal
mazásának haszna kifejtve, úgy bogy az elemző geometriának 
jóformán minden fontosabb része methodice van e könyvben tár
gyalva.

Ferenczi igazán megbecsülésre méltó szolgálatot tett e munka 
közrebocsátásával mathematikai irodalmunknak, melyben e mű 
valóban hiányt pótló, s ezért is méltán érdemes a figyelemre.

(Beszterczebánya.) Dr. G-erevich Emil.
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Kereskedelmi és politikai számtan. Irta H a va s M iksa . I. rész. Pozsony, 
1888. Kiadja Stampfel Károly. 8. r. 196 1. Ára 1 frt 60 kr.

A kereskedelmi szakirodalom és különösen a kereskedelmi 
számtan nálunk igen szegényül van képviselve. Ennek oka abban 
rejlik, hogy míg pl. a közönséges számtannál a szerző választhatja 
tárgyát a gyakorlat bármely köréből, csak jól vigye keresztül a 
tárgyalandó műveletet, már megfelel a czélnak, addig a kereslte 
delmi számtannál szorosan a kereskedelmi gyakorlathoz kell ragasz
kodnia, és mihelyt ettől eltér, bármily jó legyen is a tárgyalás 
menete, eltévesztette czélját. így vagyunk a fentebb említett mun
kával is. Szorgalommal, sőt dicséretre méltó buzgalommal van össze 
állítva, de hiányzik benne az, -mit keresk. számtannak nélkülöznie 
nem szabad. Mellőzöm az általános részt, melynél a szerző, mint 
pl. a szorzásnál a kicsinyességig megy; kezdem a szorosan vett 
.kereskedelmi résznél, a százalékszámításnál, és megyek fejezetről 
fejezetre.

IV. Százalék-számítás. „Az arányok Jtösül a gyakorlati szám- - 
vitel körében különösen nagy fontosságúak azok, melyek elő- vagy utó
tagja 100, és melyek 100: p, illetve p : 100 alakba foglalhatók. Az 
efféle arányokat százalékos arányoknak nevezzük. Hasonlókép nagy 
fontossággal 'bírnak az olyan arányiatok, melyekben az egyik.arány 
százalékos, és melyek s : q — 100 : p alakba foglalhatók.“ így kezdi 
a százalékszámítást. Kérdezem: megadja-e eme definitió a százalék 
fogalmát, a százalékszámítás feladatát? Hiszen akkor e feladat ki
számítása: 5645 kg kávé á‘ frt85. — p. 100 kg szintén százalék- 
számítási feladat volna! Már az, hogy a százalékszámítás mint külön 
fejezet tárgyaltatik, mutatja, hogy itt nem az arányra, nem műve
letekre fektetendő a súly, hanem az alkalmazására a kereskedelmi 
gyakorlatban. Hol van e idefinitió szerint kitüntetve, hogy mi utal 
bennünket a százalék használatára ? Hol van itt utalva annak alkal
mazására? Az egész fejezetben nincs egyéb, mint (a definitióhoz 
híven) egy aránylatnak megoldása, a mely aránylatban majd az 
egyik, majd a másik tag hiányzik, a nélkül hogy csak legkisebb
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mértékben tájékoztatná a tanulót annak gyakorlati hasznáról. Innen 
van az, hogy előfordulhat a 107. lapon: „Az eredményt' itt az összeg
nek a lábbal való szorzása által nyerjük.“ - Maga a szerző eleinte 
kerülni óhajtja az úgynevezett százra és százba való számítást 
mint külön százalékos számítást, hanem tárgyalja mint olyan fel
adatokat. melyeknél az összeg helyett a nagyobbífott vagy kisebbített 
összeg van adva. Tényleg nincs is annak értelme, hogy azt mond
ja m : 5°/0 azt jelenti, hogy minden 105-re, vagy minden 95 re esik 
5 ; hol van itt a 100, mely a százalék definitióját adja? Később 
azonban (111. 1.) a szerző ellenmondásba jön magával, a mennyiben 
szól arról, hogy a 100-tóli °/0-nak milyen 100-ba és 100-ra való °/0 
felel meg, sőt még arról is, hogy a 100-ba való °/0 nak milyen 
100-ra való °/0 felel meg. Az előbbinek sincs, de még kevésbbé van 
az utóbbinak értelme; nem mutatott be a szerző, de nem is mutat
hatott Jje egy olyan gyakorlati példát, melynél ezt alkalmazhatta 
volna. A helyett, hogy felsorolná, melyek ama leggyakoribb esetek, 
melyeknél a nagyobbított vagy kisebbített összeg van közvetetlenűl 
adva, miut .pl. az eladási ár a nyereségre nézve stb., a szerző 
arra fekteti a súlyt, hogy megoldhatja a feladatot aránylattal vagy 
lánczezal, mintha az nem volna mindegy, hogy minő sorrendben 
vannak felírva a tényezők. A feladatok között alig van olyan, 
mely a kereskedelmi gyakorlatból volna merítve, csaknem mind 
erőltetett, mechanikus munkához szoktató példa, melyre a tanuló 
rendesen azt mondja : erre ezt a képletet használom.

V. Áruügyleti számítások. A szerző elősorolja a súlyra és az 
értékre vonatkozó usanceokat, az előfordulható költségeket, minden 
egyes részletre csinál külön-külön példát; de az egészben nincs 
szerves összefüggés, a tanuló az áruszámításról teljes áttekintést 
nem kap..— Hivatkozik ugyan a szerző a kiállítást illetőleg a' 
Jónas-Havas „Irodai munkálatok“ czímü munkára, de nézetem 
szerint a dolog fordítva á ll: a külalak megértésére kellene szerves 
összefüggésben tárgyalni a dolgot. Az egész áruszámítás, ide értve 
a „valóságos (1!) áruk árfolyam-jegyzésé“-ről szóló részt is, nem 
egyéb mint egy csomó feldolgozatlan adathalmaz. A szerző minden 
ok nélkül a .,nyereség-veszteség“ számítást külön fejezetben tár
gyalja, de a nélkül hogy mondana róla mást, mint azt, hogy a 
nyereséget vagy veszteséget százalékban is szokták kifejezni.

VI. Kamat- és discontszámítás. Megadja a helyes definitióját a 
kamatnak, de a kiszámításnál nem a kamat lényegére fekteti a 
súlyt, hanem arra, hogy lehet a feladatot hármasszabálylyal, össze
tett hármasszabálylyal és még lánczezal is megoldani. Ez utóbbinál 
azt mondja: ,,A lánczok felállításánál arra ügyeljünk, hogy a töke 
és a hozzá tartozó idő-a láncznak összetartozó elemét képezi stb.“, 
de hogy miért, arról egy szót sem szól. Hogy miért kell itt erőltetni 
a dolgot és valahogyan a lánczot is alkalmazni, az igazán megfog
hatatlan. így tárgyalva a kamatszámítást, a tanuló előtt nem a



kamat lényege áll, hanem a képlet; ha elfelejtette a képleteket, 
elfelejti a kamatszámítást. A 149. 1. azt mondja: „Ha és dollárok 
vagy rwpiák után kell kamatot számítani, akkor a képlet к =
Ez egyrészt nincs okadatolva, másrészt pedig nem is úgy áll a 
dolog, mert ha pl. nem Londonban vagy New-Yorkban stb. történik 
a számítás, akkor akár Ш, akár dollárok után számítsuk a kamatot, 
az évet 860 napnak kell venni, és így a kamatkiszámítás nem ezen 
képlet szerint történik. A discontszámításról, mely a kereskedelmi 
gyakorlatban oly nagy szerepet játszik, elégségesnek tartja azt mon
dani, hogy a kiszámítás ép úgy történik, mint a kamatszámítás, 
csak hogy (157. 1.) -f- helyett — teendő.

VII. Értékpapír-számítás. Minden bevezetés nélkül, a nélkül 
hogy az értékpapírok lényegéről legalább röviden megemlékeznék, 
azon kezdi, hogy az értékpapírok vagy °/o vagy darabszámban 
jegyeztetnek. A 162. 1. azt mondja: „— s így az utolsó még le nem 
járt szelvény az eladásnál nem mellékelhető; ekkor az értékpapírok 
szelvény nélkül áruitatnak, mi a hivatalos jegyzékben szelvény nélkül 
(ex Coupon, Coupon détaché) szavakkal van kitüntetve.“ Pedig az ex 
Coupon jegyzés másra vonatkozik; a börzén a Coupon nélkül papírokat 
szállítani nem szabad. A 163. lapon: „A kamatot számítjuk az idolsó 
előtti szelvény lejárata napjától a kötés napjáig. A  hónapot 30 
nappal, az évét 360 nappal veszszük számításba. A  hónap utolsó 
napján (ultimo) teljesített átadásnál tehát az utolsó hónapot 29 
nappal számítjuk.“ A kamatot nem a kötés napjáig, hanem az átvétel 
napjáig számítjuk; az ultimora való eladás pedig nem ugyanaz, 
mint az utolsó nap való átadás. A 166. 1. azt mondja, hogy a 
magyar aranyjáradék szelvényének beváltása a 8 és 4 frtos aranynyal, 
vagy ezek árfolyama alapján történik. Pedig a magyar aranyjára
déknál a szelvény beváltása nem a 8 és 4 frtos arany alapján 
történik; ugyan e hiba ismétlődik később is.

Elismerem ugyan, hogy a könyv nagy szorgalommal van össze
állítva, de az elmondottak alapján tankönyvül csak is gyökeres 
átdolgozás után ajánlhatnám.

(Budapest.) Hogyó Samu.

F O L Y Ó I R A T O K .

H a z a i a k .

Armenia. II. évf. 12 fűz. (decz.) Dr. Molnár Antal: Az örmé
nyek Törökországban. III. ■—• Dr. Eszterházy Sándor: Az örmény 
kérdés. -— Történeti okiratok az erzsébetvárosi levéltárból. I. (III. Károly 
kiváltságlevele.) -— Dr. Simay János: Hogyan kell örményül olvasni? 
— Markovich Jakab: II. Tigrán (befej.). — Dr. Gopcsa László: Az 
örmény regék helyzete a világirodalomban (befej.).

Tanáregyesületi Közlöny. XXII. 22
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Család és Iskola. XIV. évf. 19. SZ. Kriza Sándor: A vizsgálati 
Írásokról és rajzokról. — Bournág János: Az algebra tanításáról. (Befej.
20. sz.) — Pap György: A történelem tanításáról.

Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. VI. évf. 10. sz. Grósz Lajos 
(Ziller után): A jellemképzésről általában. — Bóbita Endre: A polg. 
iskolai tanterv revisiója. — Gaal József: A rajzolás a polgári iskolában.

Földrajzi Közlemények. XVI. köt. 8 fiiz. Téglás Gábor: A 
Retyezát vidéke. — Bequinyi Géza: Egy, szakasz a népek psycholo- 
giájából.

Hadtörténelmi Közlemények. I. évf. 3. sz. Hónai Horváth Jenő : 
Mátyás király. — Tlialy Kálmán: Adalékok II. Rákóczi Ferencz tüzér
sége történetéhez. — Hr. CsánJcy Dezső: Szabács megvétele. — ITazay 
Samu: A X. századbeli magyar hadü'gyről. (Befej. 4. sz.)— Hr. Szádeczky 
Lajos: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen. (Befej. 4. sz.) — 
Hr. Sz&ndrei János: Váraink rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. 
században. (Befej. 4. sz.) — Balás György: Újvár (Érsekújvár) várépí
tészeti rendszere és katonai; szerepe. (Befej.) — 4. sz. Hauler Gyula : 
Néhány szó hadi viszonyainkról a XI—XIII. században. — Gömöry 
Gusztáv: Eltűnt magyar ezredek. — Thúry József: A régi magyar és 
török hadviselés, — Olclwáry Ödön: Bethlen Gábor hadseregének szer
vezete és hadviselő módszere a II. Ferdinand ellen viselt háborúkban. — 
Bénái Horváth Jenő : Zrínyi Miklós Kanizsa előtt 1664-ben.

Herkules. V. évf. 21. SZ. A tornatanítás iskoláinkban. [Folytatása 
a 20. számban kezdett ismertetésnek; ezúttal a szarvasi ág. ev. főgym- 
nasium, a nyitrai róni. kath. főgymnasium és a békés-csabai ág. ev. al- 
gvmnasium tornatanításáról kapunk adatokat.] — 22. SZ. A tornatanítás 
iskoláinkban VI., VIE, VIII. [A marosvásárhelyi ev. ref. főiskola, nagy
bányai áll. főgymnasium és kassai áll. főreáliskola tornatanítása].

Közoktatás. VII. évf. 45. SZ. Végh Endre: Tárgyi és aestjietikai 
magyarázatok Arany János Toldijához. (Folyt. 46. és 47. sz.) — Hr. 
Boros Gábor: Az újabb HoratiuS-irodalomból. — Hr. Iványi Ede: A 
szív paedagogiai szempontból. XVI. — 46. SZ. Tornor Ferencz: A túl
terhelés napi renden. (Folyt. 47. sz.) ,

Magyar Nyelvőr. XVII. köt. 12. fűz. (decz.) Nagyszigethi Kálmán: 
Aggastyán (szómagyarázat). — Halász Ignácz: Magyar elemek az északi 
szláv nyelvekben. — Steuer János: Még egyszer ,Isten1. -— Irodalom. 
(Balassa: A phonetika elemei. Ismerteti Négyesy László.) — Helyre- 
igazítások. Magyarázatok. (Feketézés, befeketéz, megfeketéz. Engedelem. 
Mágia, máglás.) — Válaszok a szerkesztőség kérdéseire. — Nyelvtör
téneti adatok. — Népnyelvhagyományok.

Magyar Paedagogiai Szemle. IX. köt. 12. fiiz. (decz.) Bili József: 
A tanító az iskolaszékben. — Glqtz György: Ballagi Károly emlékezete. 
-— Bányai Jakab: Az elemi iskolai paedagogia és a felsőbb iskolák.

Magyar Tanítóképző. III. évf. 17. sz. Somogyi Géza: A lélektan 
mint a nevelés alaptudománya, — S. S .: A tanítóképző előkészítőjéről.

310 .
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(Folyt. 18. sz.) — Szitás János: Egy tanítási tervezet a nyelvtanból 
(bef.). — Klein Adolf: Az erkölcs az iskolában. — 18. SZ. A znió- 
ráraljai állami tanítóképezde tanári kara.- A képezdei tanárgyülés tételei.
— Népoktatásunk egyes árnyoldalai. I.

Nemzeti Nőnevelés. IX. évf. 9— 10. fűz. Komáromy Lajos : Trefort 
Ágoston emlékezete. — György Aladár: Nők a kereskedelmi pályán. — 
De Gerando Antonina: Női középoktatás. — Prisca: Német felolvasás a 
lányok továbbképzéséről az iskolából való kilépésök után. —  Hollós 
Károly: Bevezetés a távlati rajzolásba.

Népiskola. Volksschule. V. évf. 45. sz. Das Anschauungs- und 
Thätigkeitsprinzip in der Erziehung (folyt.). —  Ludwig Gockler: Ein
leitung zum Rechenunterrichte (bef. 46. sz.) — Lernte János. Az ének
tanításról. — 48. sz. Was das Ausland über unsere Schulinspektion sagt.
— Ungarischer Sprachunterricht. (Folyt. 49. sz.)

Néptanítók Lapja XXL évf. 93. SZ. Dobóczky Lajos: Az iskolai 
nevelés legfontosabb teendői. — 97. SZ. P. Szathmáry Károly: A kisded- 
neveles visszahatása a szülőkre és néptanítókra. (Befej. 98. sz.) — 
K. Á . : Dr. Bihari Péter.

Polgári Iskola. XIII. évf. 10. SZ. Osztályzatok a művészeti tan
tárgyakból. (Közli a polg. isk. művészeti tárgyak tanítóinak a fővárosi 
tanácshoz benyújtott abbeli kérvényét, hogy a tantárgyak között ne legyen 
különbség, vagyis a rajz, szépírás, ének, torna és női kézimunka tan
jegyei egyenértékűek legyenek az elméleti tárgyakéival, s hogy a művé
szeti tárgyakból csak időről-időre adassék fölmentés a kér. orvos bizo
nyítványára. Mi azt hiszszük, hogy e kérdés erőszakolása csak szaporí
tani fogja a fölmentések számát s a czél nem lesz elérve. E tárgyaknál 
ugyanis nagyon sok —  majdnem minden -— az egyéni ügyességtől és rá
termettségtől függ.] — T. : A fővárosi III. kér. polgári fiú-iskola ügye.
—  Freund Bcrnát: Néhány szó az osztálytanításról. [Ismerteti Kuhl- 
mann a rajz és Landsbergné a női kézimunka osztálytanítássá való fej
lesztéséről írt müveit.] — Felső nép- és polgári iskoláink az 1886/7. 
évben. (A vall. és közokt. minister XVII. jelentéséből.)

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXI. évf. 46. sz. Schneller 
István: Állítsunk fel protestáns tanárképző intézetet (folyt, és befej.
47. és 48. sz.). — 50. SZ. Gamauf György: Külföldi tanügyi mozza
natok. A fiúk kézügyességi oktatása. [A fiúk kézügyességi oktatásáról szól
1. Ausztriában, 2. Svédországban. Beszél a történt kísérletekről, intéz
kedésekről s a tárgyat fejtegető újabb irodalomról.] — Boros György: 
Símén Domokos élete és munkássága (befej.). — 51. SZ. Csiky Kálmán : 
Dr. Bihari Péter emlékezete.

Protestáns Közlöny. XVIII. évf. 49. SZ. Balogh Károly: Tanu
lásunk czélja. Székfoglaló beszéd. (Folyt, és befej. 50-—52. sz.)

Sárospataki Lapok. VII. évf. 48. SZ. Szabó József: A canonica 
visitatio fölmenthető-e az iskolalátogatás kötelezettsége alól ? — Makiári 
Pap Miklós: A tankönyvmonopolium és a „Sárospataki irodalmi kör“
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kiadványai. [E czikk, helyeselve harczunkat a tankönyvmonopolium ellen, 
nehány mellékesen odavetett megjegyzésünkkel szemben védi a „Sárospataki 
irodalmi kör“ intentióit.] — Egy kis kulturharcz. [A vegyes közlemények e 
lelkes kis czikke a tankönyvmonopolium kérdésében határozottan a közokt. 
tanács jegyzője ellenében foglal állást és férfiasán mellettünk küzd.] — 49. SZ. 
Fábriczy János: Egy methodikai kérdés és felelet. [Arra a kérdésre: 
vájjon a közönséges törtek taníttassanak-e előbb vagy pedig a tizedes 
törtek ? azt feleli, hogy a közönséges törteket illeti az elsőség.] — 
50. SZ. Gérecz Károly: „Egy methodikai kérdés és felelet“. [Fábriezyval 
szemben azt vitatja, hogy a tizedes törtek a közönségesek előtt taní- 
tandók. Főargumentuma : „Az idő pénz ; az értelmességen alapúit gépies
ségre pedig mai időben igen nagy szükség van!“ Tanítás helyett tehát 
dressurát kíván.]

Természettudományi Közlöny. XX köt. decz. fiiz. Chernél 
István: A pusztai talpas-tyúk ez idei megjelenése hazánkban. — Br. Hankó 
Vilmos: A titkos szerek chemiájából. — Lengyel István: 1887-ben el- 
húnyt természettudósok nekrológja,

K ü l f ö l d i e k .

L’Université. IV. évf. 21. SZ. Ch. Lébaigue: L’enseignement clas- 
sique et la société modern. (Folyt. 22. sz.) [Érdekes megjegyzéseket fűz 
Blanchet-nak a Sorbonneban e tárgyban mondott beszédéhez. Blanch 
ugyanis rendkívül nagy elismeréssel szólott a classikus tanulmányról s 
mégis elégtelennek találja a modern élet követelményeihez képest a tanul
mányok régi rendszerét. E szükségérzet szülte szerinte az 1880-iki refor
mokat. Lebaigue szerint azonban e reformok (pl. az egykorú történelem 
tanítása) nem tekinthetők javulásnak, hanem inkább sülyedésnek. A tanítás 
egészen encyclopaedikus jellemű lett, a helyett, hogy az értelmet táplál
nák, megterhelik az emlékezetet. Eredménykép kimondja, hogy a közép
iskola rendjében helyének kell lenni a reáloktatásnak is (enseignement 
spécial), de szintúgy kell lenni classicus tanulmánynak is. Ez mindig is 
megvolt, most is megvan, de kóros állapotban, csaknem veszedelemben. 
Ezt Lockroy közokt. minister is constatálta a Sorbonneban és orvosszert 
is ajánlott, midőn a dolgot a tanárkar (Université) gondjaiba ajánlotta. 
De — úgymond Lebaigue — a tanárkarnak nincs alkalma actióra csak 
a közoktatási tanácsban (Conseil supérieur) levő képviselői által; ott is 
inkább csak tanácsadó joga van, mint intézkedő. Ezért Lockroy ministeré 
a feladat, hogy hatalmával élve a körülményekhez képest szükséges mér
téket megszabja és a bajon segítsen.] — 22. SZ. G. Compayré: Rapport 
sur le budget et de l’instruction publique.

Blätter für das Bayerische Realschulwesen. Vili. köt. 4. füz. 
Pözl: Die bayerischen Realschulen im Jahre 1887/88. [Statisztikai össze
állítások.] — A. Böheimb: Herbart über den Zeichenunterricht. —
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Spelthahn: Die Lehre vom französischen Verb nebst einer tabellarischen 
Übersicht über seine Flexion. I.

Korrespondenz-Blatt für die Gelehrten- und Realschulen 
Württembergs. XXXV. évf. 9.. IO. füz. (szept., okt.) Ваш: Zur Re
form des Rechenunterrichtes. [Tulajdonképen Rudolf Knilling „Zur Reform 
des Rechenunterrichtes in den Volksschulen“ czímü könyvének bírálata.]
— Gr. Schlenker: Über den naturgeschichtlichen Anschauungsunterricht 
an den unteren Klassen der Gymnasien und Lyceen. [Általános fejtegetés 
után a szemléltetésnek néhány gyakorlati példáját adja.] — Übersicht 
über die Einkommens- und Schulgeld-Verhältnisse an den höheren Lehr
anstalten der einzelnen deutschen Staaten. [A „Statistisches Handbuch 
der höheren Schulen Deutschlands“ (B. G. Teubner, 1887) nyomán 
összeállítja a német középiskolai igazgatók és tanárok fizetését.]

Pädagogisches Archiv. XXX. évf. 10. füz. (nov.) Harms: Beiträge 
zur Beantwortung der Frage: Woher rührt die Überfülle^ der sogenannten 
gelehrten Fächer, und wie ist derselben am zweckmässigsten abzuhelfen ?
— Die Überfüllung des juristischen Berufs in Preussen. — Aus den 
Verhandlungen der bayerischen Kammer der Abgeordneten über huma
nistische Gymnasien und Lateinschulen. (3. Februar 1888.)

Zeitschrift für das Gymnasial Wesen. XLII. évf. Nov. füz. 
Br. H. Gene: Die Bedeutung des Geschichtsunterrichts auf den höheren 
Lehranstalten. [Különösen a hazai történet intensivebb tanítását sürgeti, 
oly mértékben, a hogy a (német) nép politikai jelentőségének megfelel. 
A német történet zavaros sokoldalúsága sok nehézséget okoz. Meg kell 
azt előznie az ó-kor alapos tanulásának, mely classikus egyszerűségű és 
általános érvényű typusokat szolgáltat. Azután kellőkép elő kell készíteni 
a hazai történet tanítását a hazai hősmonda olvasmányaival. Ezután a 
tananyagnak a német gymnasium osztályaiban való felosztása szerint szól 
a feladatokról s kiemeli a különös gonddal tárgyalandó főbb pontokat.] 

Zeitschrift für das Realschulwesen. XIII. évf. II. füz. К . F. 
B ryk : Zur Realschulfrage in Galizien. — Br. J. Kolbe: Wichtigkeit 
und Nutzen der Realschulen. Über den Mittelschul-Unterricht und seine 
Anstalten. [Vlacovich Miklós trieszti főreálisk. igazgatónak hasonló czímü 
programm-értekezését reprodukálja. Az ebben elmondott dolgok nem újak, 
nálunk nem is actuálisak. De megemlítendő, hogy Vlacovich az egységes 
középiskolát hiszi a középiskola jövőjének, melynek négy alsó osztályában 
a technikus és gymnasialis irány közös volna, s ezekben vallástan, anya
nyelv, helyi viszonyokhoz képest szükséges másik nyelv, földrajz, törté
nelem, arithmetika, a geometria, természetrajz, physika, chemia és rajz 
elemei volnának a tárgyak. A felsőbb osztályokban bifurcatio volna; 
tanítanák a reáliskola mostani tárgyait és a latint, a görög csak mint 
nem kötelező tárgy szerepelne; a latint (vagy görögöt) csak azok tanulnák, 
kik theologiára, philologiára, történelemre vagy jogra készülnek.] —
— Eduard Grolimann : Xlher das gemeine sphärische Dreieck.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. II. évf. 6. füz. 
Rudolf Hildebrand: Ein altes Kinderlied aus neuer Zeit. [Egy keringő
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gyermek-dana (Bauer, Bauer besser etc.) régi eredetét mutatja ki.J — 
Rudolf Beer: Scherzgespräche. — Ernst Göpfert: Über die Sprache 
Luthers im kleinen Katechismus. —- L. Freytag: Proben einer Über
setzung von Otfrids Evangelienbuch. — K. Kirchner: Zu Goethes 
Torquato Tasso. [A dráma bő fejtegetése kellő méltatás és iskolai tár
gyalás szempontjából.] — Ferdinand Schultz: Die Freundschaft bei 
Klopstock.

Le Scuole Secondarie. VI. évf. 2. sz. Modificazioni al regola- 
mento ed ai programmi dei ginnasi e licei. — Clemente de Angeli: 
Scuole complementari femminili e Istituti superiori di magistero femmi- 
nile. — L’istruzione classica in Italia. — 3. SZ. G. Formento: Le pro- 
mozioni passate e fature. •— Minos: A proposito dei nuovi programmi. 
(Folyt. 4. sz.) — C. de Angeli: Ancora déllé Scuole Superiori di Ma
gistero femminile a Roma et a Firenze. — G. Castelli: La ginnastica 
nelle Scuole Secondarie.
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KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .
A  k ö z é p is k o lá k r ó l .

(A ministeri jelentés bevezetése.)
A középiskolai törvény életbe léptének éve, t. i. az 1883. év nem

csak kezdő pontját képezi középiskoláink új aerájának, hanem hosszú 
időn át a fejlődés összehasonlításának alapjául is fog szolgálni. 1883 óta 
öt év múlt el. Ha tekintetbe veszszük, hogy a franczia közoktatás körül
belül 80, a porosz pedig 75 év alatt jutottak el ma is fennálló alap- 
jokon és pedig nagyobb megrázkódtatások nélkül azon magaslatra, melyet 
jelenleg díszesen elfoglalnak, akkor a lefolyt 5 évet, melyet ezennel 
áttekinteni kívánok, nem mondhatjuk nagy időnek. Hiszem azonban, 
hogy a lefolyt 5 évről is számot tevő eredményeket mutathatok fel. Nem 
említem itt fel azon szabályzati és rendeleti intézkedéseket, melyeket 
hivatali elődöm a középiskolai törvény életbeléptetésére és hatályának a 
részletekben való teljes foganatosítására te tt; fel vannak azok sorolva 
az előbbi évek ministeri jelentéseiben. A közoktatásügyi kormány törek
vése a lefolyt 5 év alatt nem irányult középiskoláink szaporítására, mert 
miként hivatali elődöm egyik jelentésében kimutatta, középiskoláink száma 
(179) teljesen elegendő. Középiskoláink rendezésén és tökéletesítésén kívül 
fejlesztésök volt aczél, s e tekintetben több középiskola kiegészítésével csonka 
és teljes középiskláink számarányánál nevezetes javulás állott is be. A pár
huzamos osztályok száma pedig 46-ról 78-ra emelkedett. Azonban gym- 
nasiumaink és reáliskoláink számaránya (mely 151 a 28-hoz) ez utóbbiak 
tekintetében még mindig nem kedvező.

A lefolyt 5 év alatt középiskolai tanulóink száma 40,711-ről 
42,619-re növekedett, tehát majdnem 2000-rel szaporodott, mely emel-
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kedésből a nagyobb rész, tudniillik kerek számban 75%,  a reáliskolák 
javára esik. A tanintézeteknek tanerőkkel való ellátásánál a legbiztosabb 
mértéket a rendes tárgyakat tanító (úgynevezett rendes és helyettes) 
tanárok száma adja. E tanárok száma 1860-ról 1У86-га emelkedett, 
tehát a növekedés 126, mely emelkedés a kiegészített csonka közép- 

I iskoláknál s még inkább a felekezeti középiskoláknál következett be. 
A képesített rendes és helyettes tanárok száma 5 évvel ezelőtt 1248 
volt, jelenleg pedig 1394, a gyarapodás tehát 146, ide nem számítva 
azon tanárokat, kiket a középiskolai törvény hosszabb szolgálatuk alapján 
a tanári vizsgálat alól fölmentett. Legnagyobb az emelkedés a tan
intézeteknek czélszerű épületekkel való ellátásában. A lefolyt 5 ev alatt 
a 179 középiskola közül 22 kapott a modern követelményeknek teljesen 
megfelelő új épületet, 17-nek pedig az épülete kibővíttetett, mire harmad
fél millió forintot meghaladó összeg fordíttatott. Örvendetes, hogy ezen 
áldozatkézségben a felekezeteknek is tetemes részök van. Nagy az emel
kedés a tanintézetek felszerelésénél is. A könyvtárak kötetszáma 910,000-ről 
1.200,000-re növekedett, a növekedés, 290,000 kötet, (mely számokba 
a szerzetes rendek házi könyvtárai nincsenek beszámítva). A tanszerek 
száma 1.195,000-ről 1.539,000-re szaporodott, az emelkedés tehát
344,000 drb. A tanulók segélyezése ösztöndíjakkal s egyéb segélyekkel 
évi 345,000 írtról 420,000 írtra emelkedett, a gyarapodás 75,000 frt. 
A középiskolai törvény alapján az állam ez idő alatt 14 felekezeti közép
iskolát vett segélyzésébe, összesen 90,590 frt évi segély erejéig. — A 
középiskolák összes: évi költségei 3.466,000 írtról 4.722,000 írtra növe
kedtek, tehát az emelkedés 1.256,000 frt. Oly eredmények ezek, melyek 
a középiskolai törvény áldásos hatását teljesen igazolják.

Az oly emelkedések, melyek «számokban fejezhetők ki, könnyen 
szembeötlenek. Nehezebb azonban kimutatni a tanítás eredményének miben
létét, mert a számok nem mutatják meg az intensivitás fokát is .Mind
amellett is már a múlt évi ministeri jelentésben fel voltak némely ada
tok e tekintetben sorolva, de hogy ez irányban is biztosabb ítéletet 
lehessen mondani, a közoktatásügyi kormány még behatóbb tanulmányt 
tett. Átvizsgáltattak és pedig szigorúan egybevetőleg a legkisebb rész
letekig a tankerületi főigazgatóknak, de még inkább az autonom felekezeti 
középiskolák meglátogatására kiküldött ministeri megbízottaknak, a rendel
kezésem és. vezetésem alatt álló középiskolák érettségi vizsgálataihoz ki
küldött ministeri biztosoknak s az autonom felekezeti középiskolák érett
ségi vizsgálataihoz kiküldött kormányképviselőknek összes jelentései, mely 
utóbbiak már azért is becsesek, mert a jelentéstevők többnyire főiskolai 
tanárak, kiknek arra, hogy az állapotokat kedvező .színben tüntessék fel, 
legkevésbbé sem lehet okuk. Az említett tanférfiaknak majdnem egy
hangú nyilatkozata szerint középiskoláink működésének intensivitása a 
lefolyt 5 év alatt határozottan emelkedett, természetesen az emelkedés 
relative veendő, t. i. a törvényelőtti állapotokhoz mérten. Az előmenetel 
emelésében nagy része van a ministeri megbízottak ellenőrzésének. Több 
ministeri biztos és kormányképviselő említi jelentésében, hogy puszta meg-
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jelenésük elegendő volt arra, hogy az előbbi időkből még itt-ott mutat
kozó elnézést a körülményekkel való számozkodást, a mulasztásokba és 
hibákba való beleszokást és belenyugvást megszüntesse s ennek folytán 
az eredmények alacsony fokát emelje. Az új állapot komoly megfontolást 
szült nemcsak a tanároknál, hanem a tanulóknál, sőt a szülőknél is ; a 
törekvés azonnal emelkedett és pedig a tanintézetek minden fokán. Még 
inkább emelte az eredményt e férfiak tanácsa, útbaigazítása. Kiváló kép
zettségük, nagyobb látókörük és tapasztalatuk világosságot derített, 
impulsust adott minden irányban. Különböző helyeken jelenvén meg e 
férfiak, összehasonlításokat tehettek, s az összehasonlítás irtotta az itt- 
ott előforduló rosszat, erősbítette s olykor át is ültette a jót. Tagad
hatatlanul nagy része van az állapotok javításában a tantervekhez ki
bocsátott utasításoknak is ; a bennök nyilvánuló elmélet és tapasztalat 
alkalmas arra, hogy a tanárokat önmagok észlelésére és önmagok 
tökéletesítésére serkentse. És valóban nem tagadható el a tanárok nagy 
többségétől a jóakarat s a komoly törekvés. Ennek következtében javul 
a tanítás methodusa, melynek legfőbb feladata, hogy a tanulóknak még 
csak fejlődő tehetségéhez mennél jobban alkalmazkodjék, a tananyagból 
sikeresebben válaszsza ki a legszükségesebbeket, szorítsa meg a rész
leteket s vegye elejét a tanulók esetleges megterhelésének. Emelte az 
eredményeket a tanintézetek revisiója, melyet a közoktatásügyi kormány 
az új törvény alapján eszközölt, követelve a hiányok pótlását s tanácsot 
adva a javításokra. E revisiónál minden egyes tanintézet épülete, föl
szerelése, tanárainak száma és qualificatiója részletes vizsgálat alá került. 
Emelte az eredményt a tanszerek és szemléleti eszközök nagymérvű 
szaporodása. Ugyané ezélra szolgált a tanulók fölvételének megszorítása 
s a javító és magánvizsgálatoknak szigorúbbá tétele ; erre szolgált a pár
huzamos osztályok szaporítása is, minek következménye volt az osztályok, 
különösen az alsó osztályok túltömöttségének majdnem teljes megszűnése 
s ennek kapcsán az iskolák egészségi állapotának javulása is. A tan
intézetek változtatásánál a fölvételi vizsgálat kiterjesztetett a két intézet 
alsóbb osztályainál előfordulható tantervi differentiákra is, hogy az alapok
ban se legyen hiány. Eltiltatott a másodszori ismétlés, mert az oly tanuló, 
ki egy osztály tananyagát két óv alatt sem képes elsajátítani, nem fogja 
három év alatt sem ; kell tehát, hogy helyet adjon másnak. A tanulók 
túlságos áramlása a gymnasiumok felé apadásban van, és pedig a reál
iskolák javára. A gyöngébb tehetségűek, vagy az anyagi erővel kevésbbé 
rendelkezők, avagy az olyanok, kiknek nem kell nyolez évi, hanem csak 
nehány évi tanulmány, fölkeresik már most a polgári iskolákat is, melyek 
iránt előbb idegenkedés volt tapasztalható. A tanulók e megoszlása, vagy 
helyesebben mondva kiválása, szintén fokozta a tanulási eredményt. A 
tankönyveket', melyekben sok volt a kivánni való, már hivatali elődöm a 
legszigorúbb megbirálásnak vetette alá, s a megrostálás kiszorította a 
selejtest. Nem magyar ajkú középiskoláink ezelőtt legnagyobb részt kül
földi tankönyveket használtak, melyek nem a mi viszonyaink szerint 
készültek s így teljes eredménynyel nem is voltak használhatók. Részint 
a közoktatási kormány pénzsegélyével, részint az ő buzdításából ez iskolák
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számára már sok új könyv készült és még több van készülőben. (Fel
említhetem itt például Fodor és Wagner rajzoló geometriájának Hosszú 
József által eszközölt román fordítását, Schmidt természettani föld
rajzának román fordítását Nestoru Szilvesztertől, Buteanu magyar 
irodalomtörténetét Toldy után, ’ Nestoru magyar történetét Ribáry és 
Mangold után, Arany Toldiját Christiántól és Putnokytól, Brozik és Pasz- 
lavszky földrajzának és Heller phys. földrajzának olaszra való fordítását, 
Hunfalvy János földrajzának szerbre való fordítását Jovanovicstól és 
Milanovtól, magyar nyelvtanok, olvasó könyvek, magyar-szerb, magyar
román és magyar-olasz szótárak készítését stb.) És annál örvendetesebb 
e jelenség, mert ily könyvek készítésére a nem magyar ajkú tanintézetek 
tanárai önként is vállalkoztak. Megszűntek a tantervi változások, melyek 
átmenetükben előbb annyi ellentétet szültek a régi és az új tanterv 
részletei között, a régi tankönyvek s az új tanterv követelményei közt. 
Megszűntek az előbbi időkben oly gyakori tankönyvváltozások is, helyűkbe 
lépett mint a mi viszonyaink közt egészségesebb állapot, a meglevők 
pertieiálása újabb és újabb kiadásaikban.

A tanítás eredményének részleteinél a következőket jegyezhetem 
meg. A múlt évi ministeri jelentés azon állításához, hogy legjobb és leg
általánosabb az eredmény a reáliákból (a mennyiségtanból és természet- 
tudományokból), hozzátehetem, hogy ugyanoly jó az eredmény a magyar 
történelemből is. A ministeri megbízottak közül csak kevés tett kifogást 
e tantárgyaknál. Fölötte örvendetes a ministeri megbizottak abbeli jelen
tése is, hogy a nem magyar ajkú középiskolákban az eredmény a magyar 
nyelvből évről-évre emelkedik. Emelkedik a múlthoz képest az eredmény 
a többi nyelveknél is, de nem éri el azt a fokot — legalább általában 
nem — melyet az előbb említett tudományok elértek. A midőn azonban 
a nyeleknél a ministeri megbizottak azt jelentik, hogy némely közép
iskolánál ez irányban is találkoztak kiválóbb eredménynyel, várható, hogy 
— az akadályok következetes elhárításával — a javulás általános lesz. 
Mindenesetre haladásra mutat, hogy több helyen az érettségi vizsgálatok
nál a német és franczia nyelvből a kérdések és feleletek teljesen e nyel
veken mentek végbe.

Középiskoláinknak a törvény követelte revisiójánál nemcsak a fön- 
nebb felsorolt anyagi gyarapodás állapíttatott meg, hanem számba vétettek 
és pedig a legkisebb részletekig a még fenforgó hiányok is ; a kiküldött 
megbizottak jelentéseiből pedig a haladáson kívül kideríttettek a didaktikai 
hiányok, és pedig szintoly részletesen, mint az előbbiek. A helyett, hogy 
a kiderített hiányoknak felsorolásába bocsátkoznám, a mi itt, különösen 
a tanulmányiakat illetőleg, paedagogiai fejtegetésekre vezetne, reményiem, 
hogy mint eddig is lehetséges volt, évről-évre sikeres pótlásukat és orvos
lásukat lesz majd módomban bemutatni.

A  k ö z é p i s k o la i  o k t a t á s  á l l a p o t a  1 8 8 7 /8 -b a n .
A ministeri jelentés II. kötete a középiskolákról, felsőbb taninté

zetekről, szakiskolákról és szaktanfolyamokról, az emberbaráti s közmív.
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intézetekről ad számot; a középiskolai részhez az a bevezetés járul, 
melyet fönt egész terjedelmében közöltünk. Mi a középiskolai részből 
alább főleg azoknak a viszonyoknak adjuk ismertetését, melyek különös 
figyelemre méltók. Lemondunk róla, hogy a jelentésből, pontról pontra 
haladván benne, kimerítő kivonatot készítsünk. Az anyag, melyet a jelentés 
földolgoz, oly rendkívül gazdag, maga a feldolgozás pedig oly tudományos, 
és administrativ gonddal készült, az eredmények, melyekhez jut, oly át
úszó világosságiak, hogy mindenki azonnal eligazodik benne s a kivonat, 
ha csak nem rendkívül bő, nem adhat képet e rész gazdagságáról. Közép
iskolai statistikánk évről évre halad nemcsak pontosságban és megbízható
ságban, hanem tanulságos voltában is. Nem ád puszta számokat, min
denütt argumentál is 'e számokkal, kérdéseket intéz hozzájuk, melyekre 
ritka éleselmüséggel itt-ott az iskola legbelsejébe nyomulva, tud feleletet 
adni. Ez a statistika valóban mint gondos tudományom munka megbíz
ható támasza az administratiónak s a középiskolai ügy paedagogiájának 

,is. Mi a kik évek óta figyelemmel kísérjük e statistikát, ismerjük előbbi 
kezdetleges állapotát s láttuk fejlődését, csak örömünknek adhatunk ki
fejezést,! hogy immár a tökéletesség oly magas fokán pillantjuk meg, 
melyen igen kevés országban akad párja. E statistika fejlődése híven 
tükrözi azt a nagy gondot, melyet a kormány a középiskolai ügy javí
tására fordít. A mely kormány oly rendkívüli figyelemmel kíséri a közép
iskolai ügynek minden számokban kifejezhető mozzanatát, csak a végett 
teszi, hogy intézkedései számára biztos alapot találjon, a közvéleményt 
tájékozza s irányozza, s a hol módot talál reá, fejleszsze a reá bízott 
nagy ügyet.

I. Nehány fontos számbeli adatnak itt adjuk rövid áttekintését:
Középiskolák száma . 179 Beiratkozott gymnas, tanulók
Gymnasiumok „ . . .  151 száma................................. 35803
Reáliskolák „ . 28 Beiratkozott reálisk. tanulók
8 oszt. gymn. „ . . . 89 száma..................................... 6816
8 oszt. reálisk. „ 21 Év végén a gymn. tan. száma 33027
Osztályok száma a gymna- Év végén a reálisk. tanulók

siumokban...........  1053 száma................................. 6306
Osztályok száma a reálisko- Magántanulók száma . . .  877«

Iákban . . . * . . . 224 Tandíjmentesek " „ . . .  6842
Kizárólag magy. középiskola 123 Magyar anyanyelvűek száma 27886 
Magyar főtannyelvü . . .  38 Magyarul tudott . . . .  37936
Tanárok száma . . . .  2913 Bukottak száma . . . .  9355
Ezek közt rendeseké . . 1628 Érettségire jelentkezett . . 2307
A rencTesek közt okleveleseké 1214 Megfelelt az érettségin . 1825
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A középiskolák tényleges bevétele 4.321.325 frt
Az állampénztárból....  830,714 ,,
Személyi illetmények . . . .  2'.692,892 ,,
Ö sz tö n d íjak ...............  188,886 „
Segélyre s jutalmazásokra . . . 230,834 ,, ,

II. Középiskoláink elhelyezkedése. A középiskolák absolut száma 
tudvalevőleg nem ád feleletet ama fontos kérdésre, megfelel-e ezen szám 
a lakosság szükségleteinek. Maga ez a szám nem mondja meg, vájjon a 
középiskolák egyenletesen vannak-e elosztva az ország területén, s a 
reáliskolák s gymnasiumok közt az arány kielégítő-e. A jelentés gondosan 
mérlegeli e mozzanatokat. Megállapítja, hogy nincsen 20,000 lakosnál 
többet számító városunk, melyben középiskola vagy polgári iskola ne volna. 
Sőt 15— 20 ezer lakosú város is csak három van, melyben se közép-, 
se polg. iskola nincsen: Ó-Becse, Orosháza, Török-Sz.-Miklós. A mi 
viszonyaink közt ez az állapot kielégítő. Ellenben baj az, hogy 6 helyen 
(Eperjes, Mármaros-Sziget, Pápa, Kozsnyó, Selmeczbánya, Szatmár-Xémeti) 
két gymnasium is van, azonban se reál-, se polgári iskola. Igen fontos a 
jelentés következő összeállítása: Gynin , reál- és polgári iskola 7 helyen 
van ; gymn. és reáliskola 11 helyen; gymn. és polgári iskola 19 helyen; 
csupán gymnasium 83 helyen, csupán reáliskola 5 helyen, csupán polg. 
iskola 40 helyen. Kitűnik, hogy csak 11 helyen választhatnak a szülők 
szabadon gymnasium és reáliskola közt. A legtöbb helyen a szülők, ha 
csak idegen •városba nem akarják gyermekeiket küldeni, kénytelenek 
a gymnasiumot választani! A jelentésnek nagy érdemül tndjuk be, hogy 
közművelődési állapotunk e bajos oldalát leplezetlenül föltárta.

III. Jelleg S fejlettség szerinti megoszlása középiskolánknak egész
séges fejlődés tüneteit mutatja. Az államkormány befolyása a középiskolai 
oktatás terén mindinkább nő. A segélyezett iskolákat beszámítva 75 iskola 
fentartásában van most már az államnak nagyobb része s ennek meg
felelő befolyása. Ez középiskolai oktatásunkba az egyöntetűség szellemét 
viszi, mely távolról sem egyértelmű a holt egyformasággal. Hasonlókép 
nő a nyolczosztályu intézetek száma, még pedig a csonka középiskolák 
rovására. A négyosztályú intézetek jelentőségét a jelentés elismeri s 
kiemeli.

YI. A tanulók száma folyton emelkedik, az idei szám a legna
gyobb az eddigiek közt. örvendetes ez emelkedésben a reáliskolák növekedő- 
népessége. A reáliskolák sorsa eléggé ismeretes; 1876— 1882-ig tanulóik 
száma leszállt 8086-ról 4822-re. Azóta ismét emelkedik s 1887/8-ban 
a beiratkozott reáliskolai tanulók "száma ismét 6816 volt. Mig
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1880/1-ben 1000 gymn. tanulóra jutott 142 reáliskolai, most 191 
ju t; még mindig nagyon távol állunk Ausztriától, hol 312 reáliskolai tanuló 
esik 1000 gymnásiumira. Még biztatóbb az a körülmény, hogy ha az 
iskolákat végzettek számát veszszük, a gymnasiumot 202-vel kevesebben 
végezték mint tavaly, ellenben a reáliskolát 421-gyel többen. A jelentés 
legvégső elemeiig vizsgálja e jelenséget s megállapítja, hogy ép azokon 
a helyeken, a hol gymnasium és reáliskola van, a gymnasiumokba keve
sebben, a reáliskolába többen iratkoztak be, mint az előző évben.

Kevésbbé örvendetesek ama jelenségek, melyeket a tanulmányaikat 
megszakítók száma tüntet föl. Az első osztályokba belépőknek alig több 
mint a fele (50’8°/o) éri el a negyedik osztályt; mihez hozzá veendő, 
hogy a kimaradtak egy ötöd része (2O'40/0) évközben hagyta el az isko
lát. A felső osztályokban is csak 64-9°/0-a az ötödik osztálybelieknek éri 
el a nyolczadikat !

A túltömött osztályok száma csökken. Teljesen méltányoljuk az elért 
eredményeket; a párhuzamos osztályok száma 3 év óta 53-ról 78-ra 
emelkedett; az elmúlt évben pedig az első osztálybelieknek csak 15°/0-a 
járt túltömött osztályba. Csakhogy tekintetbe veendő, hogy a törvényes 
maximum (60) nálunk túlságos nagy még az alsó osztályokban is és a 
törvénynek még nagyobb fogyatkozása az, hogy a felső osztályok számára 
a maximum egy az alsókéval. így megtörténhetik, hogy vannak 70-nél 
több tanulókat számító ötödik osztályaink, olyanok pedig, melyekben a 
tanulók száma meghaladja az ötvenet, hetet számítottunk össze. Poroszor
szágban az orvosok szakvéleménye még azt is sokalja, hogy ott a YI. és 
V-ben a maximum 50, a IY. és Ill-ban 40, a II. és I-ben 30. Ott is persze 
van túllépés, 1881-ben a középiskolák 24,l°/0-ában volt túltömött osz
tály, csakhogy az ő mértékük szerint nálunk háromszor annyi is volna. 
Annak sem lehetünk barátjai, hogy a párhuzamos osztályok száma egy 
intézetnél 5-—6 is lehessen. Az ilyen testesre nőtt organismus nehézkes 
és komoly akadályokat gördít a felügyelet elé.

Anyanyelv és vallás tekintetében is érdekes viszonyok képe tárul 
föl a jelentésből. A tanulók közt egy nyelvű volt 17729, vagyis 1000 
közt 450; a magyar anyanyelvűek közt egy nyelvű 59'6°/0, a németek 
közt csak 7'4°/0, a románok közt 2O*30/o. Örvendetes, hogy a 39,334, 
középisk. tanuló közt 37,936 (96’5°/o) tudott magyarúl. Nagyon kívánatos 
volna, ha a jelentésnek más helyen mondott ama szavait szívükre vennék, 
hogy a hazai nem magyar nyelveket a magyar ajkúak is mennél többen 
tanulják; „ez által az illetők majdani hivatásuk körében épen a magyar



■яммнн|пнннн|)нп|няяшши|НМНМ|мряшЩ 11!^РШ Щ Я11111^|Щ 111Я1Р^РР1ЯН

* 321

állameszmének és a magyar műveltségnek tehetnének jó szolgálatot, job
ban tudván megközelíteni hazánk nem magyar ajkú lakosait.“

A vallási viszonyok tekintetében ismeretes körülmény, hogy az 
izraelita középisk. tanulók száma sokkal nagyobb, mint az izr. lakosság 
aránya az országban; 10000 r. k. a gymnasiumba küldött 237, a reál
iskolába 39 tanulót; 10000 izr. a gymnasiumba küldött 869, a reális
kolába 389 tanulót. Érdemes volna azonban megvizsgálni, hogy milyen 
,e viszony külön tekintve a városokban s külön a vidéken lakó feleke
zeteket.

A tanulók életkora már előbbi jelentésekben is gondos vizsgálat 
tárgya volt. Különös, hogy nálunk annyian lépnek elkésve a középisko
lákba. A minimális életkorban csak egy ötöd része a tanulóknak lép 
az első osztályba, a többieknek pedig x/5-e erősen megkésett, már 11 
éves is múlt az I. osztályban! Különben e számok csökkennek. Két éve 
9283 tanuló volt három vagy még több évvel megkésve, tavaly 8971, 
az idén csak 8533. Az ifjabb tanulók felebb vonulása sokkal jobb mint 
az idősbeké.

V. A tanulók előmenetelének statisztikájából kitűnik, hogy az elő
menetel megítélésében szigorúbban járnak el középiskoláink, mint azelőtt. 
A jeles tanulók száma megfogyott, a bukottaké emelkedett. Hogy az iskola 
organismusa mily érzékeny az administratio intézkedései iránt, a jelentés 
egy érdekes példával bizonyítja. A kormány tudvalevőleg a két tárgyból 
bukottak egy részét a javító vizsgálattól eltiltotta. Eanek eredménye az 
volt, hogy noha a bukottak száma egészben emelkedett, a két tárgyból 
bukottak száma csökkent. 3 év előtt 1000 bukott közül 228-nak volt 
2 elégtelenje, az idén csak 192-nek. Ha pedig, a mint kell is, csak az 
állam rendelkezése alatt álló iskolákat nézzük, azt találjuk, hogy tavaly 
1000 tanuló közül 52 bukott meg 2 tárgyból, az idén pedig csak 39. 
A jelentés reméli, hogy ez idővel a végképen bukottak számát fogja sza
porítani; egyelőre a kormány szigorúbb rendelete némileg illusorikussá 
lett, nagyobb elnézésre bírván a tanárokat.

A gymnasiumban az előmenetel jobbnak tűnik föl mint a reáliskolában, 
de mind a két fajta iskolában szerfölött sokan buknak az első osztályban, amiben 
bizonyára az elemi iskoláknak van nagy részük. Azért igen helyesen mondja 
a jelentés, hogy „középiskolai törvényünk a népnevelési törvény hatásá
nak már teljes érvényesülésére számított, midőn kimondta, hogy az alsó 
osztályba minden elemi iskolai bizonyítványnyal fölvelietők a tanulók. 
Sok elemi népiskolánk ma nem áll még azon a fokon, hogy a közép
iskolára kellőleg előkészítene“. Érdekes az a megfigyelés is, hogy a Vili.
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osztályban alig bukott tanuló. Van 39 gymnasiumunk és 15 reáliskolánk, 
melynek VIII. osztályában egyetlen egy tanuló sem bukott. Az érett
ségire bízzák a végítéletet, csakhogy a jelentés igen helyesen mondja, 
hogy sok rossz tanuló leszállítja azután minden vizsgálat színvonalát. Egyéb 
fontos statisztikai megfigyelések : Az algymnasiumok negyedik osztályaiban 
sokkal kevesebben buknak, mint a főgymnásiumokban. A megtömött osz
tályokban általában gyöngébb az előmenetel, mint a többiekben.

VI. Az érettségi vizsgálatokról való kimutatás az idén kifogásr 
tálán. Külön vannak választva, kik először jelentkeztek, azoktól kik javító 
vagy ismétlő vizsgálatra állottak. Jelentkezett 2086 gvmn., 221 reálisk. 
tanuló. Javítóra állott 285, ismétlőre 96. A gymnasiumiakból elbukott 
az írásbelieknél 122 (5'8% ), a reáliskolaiakból 6 (7'2 %). A szóbelin 
elbukott 324*gymn., 20 reáliskolai. Amott 21% bukott, emitt nem 
egészen 12%. A gymnasiumokban általában rosszabb az eredmény, mint 
a reáliskolákban, a jelesek és jók száma is csekélyebb. Nevezetes azon
ban, hogy a reáliskolai érettségin több a jeles és jó tanuló, mint a reál
iskolák VIII. osztályaiban ! A pályaválasztás bizonytalan adataiból meg
említjük, hogy a' bölcsészeti pályára készülni nyilatkozók száma évről 
évre fogy, az idén volt 86. Hihetőleg, mondja a jelentés, azon általánosan 
elterjedt, de most már határozottan hamis felfogás folytán, hogy tanárok
ban feleslegünk van.

VII. A tanárokról. A fontosabb adatok ezek :
Rendes tanár 1628 ezek közt gymn. 1306 reálisk. 322 okleveles 1214
Helyettes „ 358 W V 323j, О £á О ,, 35 180
Óradó „ 134 V n „ 110 W 24 » , 95
Hitoktató . 
Rendkív. tár-

587 w y> a 452 V 135 Г) 530

gyat tanító 206 И 11 „ 165 ’ V 41 y> 123
Összesen tanár 2913 ezek közt gymn. 2356 reálisk. 557 okleveles 2142

VIII. Költségek. A középiskolák bevételei kitettek 4,321.325 irtot. 
Különösen fontos itt ránk nézve a tandíj kérdése. Erről a jelentés ekkép 
nyilatkozik:

Az egész tandíjat megfizette 31,145 tanuló, a tandíj felét fizette 1505 
tehát összesen 31.897 tandíj fizettetett le 593,954 frtnyi összegben. Az átlagos 
tandíj tehát 18-6 frt. A múlt évben csak 16’3 forint volt az átlagos tandíj. 
Az állami és királyi intézetekben történt tandíjemelés az átlagban így érez
teti befolyását. Még mindig nagyon kevés az átlagos tandíj középiskoláinkon. 
Még mindig nem éri el a 14%-át sem a tandíjjövedelem azon jövedelemnek, 
a mely az iskolák föntartására fordíttatik. Ennek oka egyrészt abban kere
sendő, hogy a tandíj sok helyen nagyon alacsony, másrészt, hogy a tandíj-



шшшшшшяшя^ЯЯШШвШИШШШШЯШИЯШШШЯМ

3*23
mentesek száma szerfölött nagy. A tandij ügye hazai középiskoláinkban a 
legkülönfélébb módokon van szabályozva. Vannak középiskoláink, a hol a 
tandíj a tanulók illetősége szerint változik, még pedig mindenütt úgy, hogy a 
helybeliek kevesebbet fizetnek, mint a vidékiek. Ennek meg van a jogossága 
ott, a hol az iskola fentartásához a község jelentékenyen hozzájárul, vagy a 
hol meg nem változtatható szerződések biztosítják a helyben lakók előnyeit; 
de azokon a helyeken, . a hol az iskolát nem a község tartja fenn, sokkal 
rationalisabb volna az ellenkező szabályozás. Hiszen a vidékiek iskoláztatása 
úgyis többe kerül a szülőknek, mint a helybelieké és a község lakóinak a 
vidéki tanulók odaúramlása jelentékeny jövedelmi forrásukká válhatik. Mindent 
meg kellene tenni, hogy a vidéki tanulók iskoláztatása megkönnyebbíttessék: 
hiszen az iskolával biró helyeken lakó 100,000 lakos közűi 783 jár közép
iskolába, ellenben a vidékiek közül csak 203. Sőt még az iskolával biró 
Jielyeken lakóknak vándorlását is meg kellene könnyítenünk, mert hazánkban 
az a régente dívó nevelési módszer, a mi a gyermekek kicserélésében állott, 
nagyon üdvösnek bizonyult. Az icjegen nyelv megtanulásának ez, ha nem is 
az egyedüli, de mindenesetre a legbiztosabb módja. Vannak olyan felekezeti 
iskoláink, a hol a tandíj az illetékesség, vagy az illetékesség és vallás szerint 
változik, még pedig úgy, hogy a helybeli illető felekezetű tanulók a mini
mumot fizetik (Szamos-Újvárott Г2 forintot, Kis-Kún-Halason 1 forint 58 kraj- 
czárt. Hajdú-Böszörményben és H.-Nánáson 2 forintot, Szegeden 3 forintot, 
Kecskeméten 3 5 forintot, М.-Vásárhelyen, Csík-Somlyón, Brádon, Zentán stb.
4 forintot, Gyula-Fehérvárott, Brassóban, Kecskeméten (katli.), Szabadkán stb.
5 frtot), ellenben a vidékiek, illetőleg a vidéki más vallásunk a maximumot 
(rendszerint a 2, 3 vagy 4-szeresét) fizetik. Balázsfalván, Bártfán, Naszódon és 
Erzsébetvárosban nem is volt tandíj. Ha az iskola olyan rendezett állapotban 1 
van, hogy hozzá szó nem férhet, akkor természetesen méltányos, hogy az 
iskolát igénybe vevő közönség terhét lehetőleg a minimumra szabják ; de' ott, 
a hol az iskola még rendezetlen anyagi viszonyok között van, a hol a kor 
paedagogiai igényei még távolról sincsenek kielégítve, ott a méltányosság 
inkább abban állana, hogy a szülők valamivel nagyobb áldozatok árán jó taní
táshoz juttathassák gyermekeiket. Különösen áll ez azon intézetekre, melyek 
állami segélyt vesznek igénybe. Poroszországban pl. csak azon intézet kaphat 
állami segélyt, a melynél az átlagos tandíj (egy-egy fizető tanulóra eső átlag) 
72 márkát tesz. Nálunk az állami segélyt élvező felekezeti gymnásiumokban 
az átlagos tandíj 13'3 frt. Hacsak annyi volna az átlagos tandíj, mint az egész 
országban (18 6 frt), akkor is 13,000 írttal több tandíj folyna be ezen helyeken. 
A tandíj átlaga, valamint a legtöbb iskola tandíja Európa majd minden álla
mában meghaladja a mienket. Ausztriában 40 forint a vidékieknek, 50 forint 
a fővárosiaknak, Poroszországban még valamivel több, 100 márka a fővárosban. 
Francziaországban pedig mindezeknél tetemesen nagyobb.

A gynmasiumok netto kiadása volt 3.464,910 frt, a reáliskoláké 
-856,415 frt. A reáliskolák aránylag többe kerülnek, mint a gyinnasiumok,

• habár az utolsó években a reáliskolai tanulók szaporodtával egy-egyre 
kevesebb költség esik mint azelőtt.
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1882/3 1883/4 1884/5 1885/6 1886/7 1887/8 
Egy gymn. tanuló került 83 90 96 96 97 105
Egy reálisk. „ „ 146 153 156 152 139 135

A jelentés a tanulók segélyezési ügyét is figyelemmel vizsgálja s 
az itt mutatkozó aránytalanság káros hatására is rámutat. A tanári fize
tésre vonatkozólag ezeket találjuk :

Egy-egy rendes tanár javadalma átlag 1339 frt (tavaly 1311 frt, 2 éve 
1297, 3 éve 1278). Az átlagos szám emelkedéséből a tanárok javadalmazásának 
emelkedésére is következtethetünk ; de még mindig sok iskola tanárai kény
telenek egy oly minimummal beérni, a mi alig fedezheti a legegyszerűbb lét- 
fentartási költségeket. Vannak iskolák, a hol a világi rendes tanár fizetése 
6—800 frt (pl. Brádon, Szamosujvárott, Brassón (katli.) stb. 600 frt, Erzsébet
városon 660 frt, Sz.-Keresztúron, Gyünkön 690 frt, Félegyházán, Ujverbászon 
stb. 700 frt), de szerencsére mindinkább szaporodik azok száma, melyek úgy 
fizetik tanáraikat, mint az állam. A legtöbb fizetéssel jár a rendes tanárság az 
állam rendelkezése alatt álló intézetekben, a többiek sorrendje a következő : 
a gör. keletiek (de csak azért, mert Újvidéken elég nagy a rendes tanári fize
tés), az ev. reformátusok, az állam vezetése alatt állók, az ág. evangélikusok 
és unitáriusok. A sorrend már évek óta ugyanez; de megemlítendő, hogy a 
tanári, különösen a rendes tanári fizetés az állam vezetése alatt álló, az ev. 
ref. és ág. evangélikus iskolákban évről-évre javul. Az állam vezetése alatt 
álló intézetekben 2 év előtt a rendes tanári átlagos fizetés 1181 frt volt, mely 
tavaly leszállt 1166-ra és az idén megint 1204-re emelkedett. Az ág. evang. és 
ev. ref. iskolákban nem mutatkozott ilyen visszaesés : 2 év előtt az ág. evan
gélikus iskolákban a rendes ■ tanár átlagos fizetése 964 frt volt, tavaly 1001 
és az idén 1059. Az ev. ref. iskolákban pedig 2 év előtt 1136, tavaly 1192 és 
az idén 1222.

A közoktatási tanácsról a „Pester Lloyd“ deczember 5. szá
mában a h. jegyű írótól, a ki tudvalevőleg maga is a közoktatási tanács 
egyik tevékeny tagja, vezórczikk jelent meg, mely behatóan fejtegeti a 
tanács reformjának szükséges voltát. A czikk abból indul ki, hogy a 
tanács létjogát nem tagadja senki, de működését főkép. a tankönyvbirálás 
terén gyakran harározottan gáncsoló kritika tárgyává teszik. Tárgyilagos 
szakértő emberek szemére hányják a tanácsnak, hogy működésében 
következetlen. E szemrehányás, mondja h., teljesen jogosult. Arról nem 
lehet véleménykülönbség, hogy a tanács a tankönyvek bírálatában általá
ban ma már semmivel sem okadatolható tehát káros elnézést tanúsít. 
Volt idő, midőn a szigorú kritikának még nem volt helye; azóta tan
könyveink sokkal jobbak lettek, de még ma sem jók s magasabb köve
telményeknek mindaddig nem is fognak megfelelni, míg a tanács mindenféle 
hibák iránt oly elnézést tanúsít, melynek iskoláink haladása vallja kárát. 
A közokt. tanácsban most valamely könyv sorsa mindenek előtt attól 
függ, ki van megbízva a könyv bírálatával, még inkább attól, mely tagjai 
lesznek jelen azon a gyűlésen, melyen a könyv sorsa felett határoznak.
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A tanács szervezete gyakorlatiatlan, czélszerütlen, egyenesen tarthatatlan. 
Ezt a boldogult Trefort is .átlátta, kit csak betegsége akadályozott meg 
a tanács teljes átalakításában. Most a tanács kis é? nagy tanácsból áll. 
A kis tanács, melyre minden fontos ügyben döntő szerep jutott, a lehető 
legszerencsétlenebbül van összeállítva. Fontos szakoknak egyáltalán nincs 
képviselőjük benne, tagjainak egy része pedig egészen távol áll az isko
lától ; úgy hogy a kis tanács se tudományos se didaktikai tekintetekben 
nem bírja meg azokat a feladatokat, melyekben neki kell dönteni. A nagt) 
tanács minden évben kétszer gyűl össze parádés gyűlésekre, a rendes ülé
sek pedig a kis tanács ülései, melyekre a nagy tanács ama tagjai is 
meghivatnak, kiknek véletlenül referálniok. kell; más szavakkal: a 
tanács minden ülése más-más tagokból áll s így a jobb kéz nem tudja, 
mit cselekszik a bal. Ma egy könyvet visszavetnek, mert a módszerét rossz
nak nyilvánítják, holnap egy más könyvet, mely egészen ugyanazon mód
szer szerint készült, a legerősebb dicséretekkel ajánlanak, mert a referens a 
követett módszert kitűnőnek tartja. Azonegy ülésben természettudományi, 
philologiai müveket intéznek el az illető szakférfiak kölcsönös óriási 
unatkozása közt, miközben megtörténik, hogy csak egyetlenegy természet- 
tudós vagy philologus van jelen, a többiek meg, kiknek nem lévén 
referátumuk, távol maradtak, a hozott határozatok folytán gyakran épen 
nem kellemes meglepetésben részesülnek. „Ha ebben a szervezetben ész és 
értelem van, akkor a képtelenség s értelmetlenség fogalmait teljesen át 
kell alakítani, minthogy pedig ez nem igen járja, a tanács szervezetét 
kell egészen más alapon megalkotni.“ — A szerző javaslatai a következők: 
A kis tanács megmaradhat a legfőbb fórumnak, de mindenesetre máskép 
állítandó össze. A tanférfiaknak kell benne többségben lenniök s a nép- 
meg középiskolai oktatásnak legfontosabb szakainak képviseltetnie. E kis 
tanács csak kétes esetekben döntsön, egyébként pedig csak az egész testület 
működését inkább formailag ellenőrizze. Fontosabb a nagy tanács, a közokt. 
tanács voltakép működő orgánuma. Ezt mindenekelőtt tagozni kell nem 
tanintézetek, hanem tudományos szempontok szerint, tehát philologiai s 
természettudományi szakosztályra. Minden sectionak legyen külön elnöke 
s állandó referense s az ülésekre a sectio minden tagja hivassák meg. E 
tagozás főkép a tankönyvbírálás czéljából szükséges. Egyéb ügyeket eset- 
ről-esetre kiküldött vegyes bizottságok tárgyalnak, melyeknek javaslatai a 
teljes tanács elé kerülnek. Ily gyűlésekre természetesen mindkét szak
osztály minden tagja hívandó meg. Az itt hozott határozat a kis tanács 
ellenőrzése alá kerül, csakhogy az érdemlegesen ne változtathasson rajta. 
Csak az ily módon újjászervezett tanács képes ama kezdeményező sze
repre, melyet a ministerium bizonyára örömmel fogadna. — Érdekesnek 
tartottuk e czikk kritikai és positiv részét bő kivonatban közölni; a 
kritikai részhez nincs mit hozzáadnunk, a positiv javaslatokra nézve leg
közelebb megteszszük észrevételeinket.

A budapesti tanítótestület igazgatótanácsának decz. 4-én tartott 
ülésében is szóba került a közokt. tanács. A következő indítvány merült 
ugyanis fö l:
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Minthogy a tanítótestület egyik feladata úgy a tanügyet, mint magát 
a tanítóságot bármely oldalról intézett sérelmek ellen megvédeni és mivel az 
az eljárás, a inelylyel a közoktatási tanács a tankönyveket biráltatja — 
bővebben kifejtendő okoknál fogva — sérelmes, s a tanács mostani szer
vezete mellett mindenkor az is fog maradni: kérvény intéztessék a köz
oktatási minister úrhoz a következő főbb pontokkal: 1. Tekintve, hogy az 
országos közoktatási tanácsban a fővárosi tanítóság csupán csak egyetlen egy 
taggal, a polgári iskolák pedig — tényleg polgári iskolában tanító taggal •— 
egyáltalán nincsenek képviselve, kéretik a minister, hogy a fővárosnak úgy 
elemi, mint polgári iskolai tanféríiai közül e mindenesetre sok érdeket sértő 
hiányt pótolja, különös tekintettel arra, hogjr úgy az egyes szakok, mint a 
különböző iskolák (fiú- és leányiskolák) kellő képviseltetésben részesíttessenek.
2. Adja ki a minister úr rendeletben, vagy utasítsa a közoktatási tanácsot 
arra, hogy ezentúl minden rendű és rangú iskolakönyv legalább is két tanács
tagnak adassék ki bírálatra; az egyik bíráló lehet magasabb intézetbeli tanár, 
avagy az intézeteken kívül álló egyén is, de a másik bíráló okvetetlenül gyakor
lati tanférfiú legyen, a ki olyan iskolában működik vagy legalább is működött, 
a melynek számára a könyv írva van. (Természetes, hogy ezen pont csakis 
az első kérés megadásával teljesíthető.) 3. Tekintve, hogy semmiféle bíróság 
a vádlott meghallgatása, illetve kellő védelem kirendelése nélkül nem hozhat 
végérvényes Ítéletet, rendelje el a miniszter úr, hogy a jelen esetben is, a 
hol nemcsak az egyéni reputatió, hanem nagy értékek is forognak koczkán, 
kedvezőtlen vélemény esetén, az érdekelt tankönyvírónak megadassák az a 
jog, hogy a bírálatokat betekintvén, Ítélet hozása előtt ellenészrevételeit Írás
ban megtehesse. Ezzel kapcsolatban az orsz. közoktatási tanács szervezete 
módosíttassák akként, hogy szakok szerint oszoljék meg a tanács, nehogy — 
a mint eddig volt — nyelvészek legyenek kénytelenek ítélni egy természet- 
tudományi könyv fölött s megfordítva, természettudósok ítélkezzenek nyelvi 
vagy történeti dolgokban. 4. Tekintve azt, hogy a közoktatási tanács eljárása 
semmiféle elvi megállapodáson nem nyugszik, és csakis bizonyos külsőségekre 
vonatkozó megállapodások szerint szabályoztatik s ekként a bírálatra nyújtott 
könyvek sorsa tiszta lutri-játék, és csakis attól függ, kinek a kezébe kerül
nek, kiébe nem, s így megesik, hogy ugyanazt a könyvet, a melyet x biráló 
elvet, у biráló ugyanavval a megokolással megdicsér s ekként nemcsak a 
tankönyvírók, de az igazság érdeke a tiszta véletlennek van alávetve szám
talan esetben: kéretik a miniszter úr, hogy a közokt. tanácsot kötelezze arra, 
hogy az egy czélt követő tankönyvekre nézve mielőbb zsinórmértékül szolgáló 
elvi megállapodásokat tegyen, bizonyos mértéket is megállapítson, és csak ez
után fogjon a könyvek bírálatához, a mely, ha ilyen eljárással s a nrár fenn
említett szakcsoportok áltál eszközöltetik, mindenesetre sokkal igazságosabb 
és megnyugtatóbb lesz az eddiginél. 5. Ha a megbiráltatás czélja csakugyan 
az, hogy a tankönyvirodalmon javítson, úgy ennek őszinteségében mindaddig 
kételkednünk kell, míg a bírálatok titokban maradnak és bárki (nem csupán 
a szerző) számára hozzáférhetőkké nem tétetnek. Mert csakis a közzététel 
által lehet elérni, hogy a szerzők egymás munkáin kölcsönösen okuljanak, a 
tanács álláspontjával megismerkedjenek s ne essenek ugyanazon hibákba, a 
melyet már másoknál ismételve megszóltak. Nézetünk szerint czélszerü volna 
a tanács bírálatait, szakok és intézetek szerint csoportositva külön füzetek
ben időről-időre közrebocsátani; azt hiszsztik, hogy a kiadók egyetemlegesen 
viselnék ezt a költséget, a mely minden esetre kisebb leend annál a pénznél, 
a mit koczkáztatott vállalatokban évenkint elvesztenek abból az okból, mert 
a szerzők nem ismerték a tanácsnak nézeteit hasonló munkákról. 6. Végül 
kéressék meg a minister úr, hogy mindazon nép-, polgári, ipar- és keres
kedelmi iskolai tankönyvekre nézve, a melyek a mostani rendszer szerint 
egy bírálat alapján elvettettek, határozatát föloldja, s e könyveket a most 
kérelmezett mód szerint eszközlendő újabb birálat alá vétesse.

Az igazgatótanács rövid eszmecsere után az indítványt, — a mely
hez az orsz. közoktatási tanácsnak jelen volt tagjai is hozzájárultak —
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elvben elfogadta s az e tárgyban felterjesztendő — s egy rendkívüli ülésen 
megvitatandó — memorandum elkészítésével Ekkert Antalt, az igazgató- 
tanács tagját bízta meg.

Az újverbászi algymnasium felavatása. ITj-Verbász községében 
nov. 8-án szép ünnep folyt le ; e napon avatták föl a kastélyalakú szép 
új pártfogósági algymnaSiumot. Ez intézet már két ízben volt elhalálozá
sához közel; először, midőn a bács»-szerémi ágost. esperesség lemondott 
pártfogósági minőségéről, és másodszor most két éve, midőn a verbászi 
új pártfogóság a ministeriumtól már a második megintést kapta, mint
hogy algymnasiumát az első megintés dáczára sem szervezte a törvény 
értelmében. I)e mind a két ízben sikerült néhány verbászi pártfogó. 
buzgóságának e 80 éves középiskolát az ujolsó pillanatban kiszabadítani 
a halál torkából. A fölavató ünnep délelőtt 9 órakór kezdődött. A 138 
főre menő tanulóság a róm. kath.’ és reform, templomban tartott isteni 
tisztelet után. az új algymnasiumi épület legnagyobb ,termébe vonult; ide 
gyülekeztek az algymnasium pártfogói . és az ünneplő közönség is. Az 
ifjúság éneklőkara Leb Pál tanító vezetése alatt elénekelte Kölcsey hym- 
nusát. Erre iSchneeberger János, az algymnasium ‘elnöke hatásos meg
nyitó beszéde mondott, a melyben a sokféle nemzetiségű tanuló ifjúság
nak különösen szivére kötötte a magyar haza iránti szeretetet, s melynek 
végeztével átadta az új algymnasiumi épület főkulcsát Kovalszky Lajos 
igazgatónak. E megnyitó beszéd után az énekkar a szózatot énekelte. 
Ezután Fischer Sándor tanár elszavalta Balázs Gyula tanár magyar alkalmi 
költeményét, Krob Pál községi aljegyző pedig Koch József kiskéri evang. 
papnak német ódáját. Erre Kovalszky Lajos igazgató mondott hosszabb 
beszédet, melynek végén köszönetét nyilvánította minden pártfogónak az 
algymnasium fölépítésére tett adományáért, különösen a legbuzgóbb párt
fogóknak nagyobb adományaikért és kiváltkép Fehér Ipoly tanker, főigaz
gatónak ama szívességéért, hogy az új algymnasium részére úgy szólva 
az egész bútorzatot ingyen szerezte meg. E beszéd után Kiss Gyula ó-ver- 
bászi aljegyző fölolvasta a verbászi középiskola történetét, Feliéi- Ipoly 
főigazgató pedig buzdító szavakat intézett a pártfogósághoz és a nagy 
közönséghez. Az éneklőkar szép éneke után még egy üvpgbe zárt és 
márványtábla mögé helyezett emléklapnak faliig illesztése és az egész 
épület megszemlélése következett. Mindenkit meglepett az emeletes épület 
szépsége, világossága és czélszerű berendezése, különösen hogy az egész 
csak mintegy 11,000 írtba került. Délután egy órakor a casinó szép 
nagy termében ünnepi közebéd volt, melyben vagy 120 személy vett 
részt, este pedig jól sikerült tánczmulatság rekesztette be az emlékezetes 
ünnepét.

A pancsovai áll fögymnasium új épületének megnyitása nov. 
19-én a királyné nevenapján volt. Az iskolai ünnepen, melyet ez alka
lommal rendeztek Fehér Ipoly tanker, főigazgató és Nikolics Sándor, 
Pancsova és Yersecz városok főispánja mint ministeri meghatalmazottak 
közösen elnököltek. Az ünnep azzal kezdődött, hogy a város ejőkelő pol-
• i '
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gárai és a hivatalos testületek jelenlétében beillesztették a főépületbe a 
zárókövet. A folytatás a szépen földiszített tornacsarnokban volt. Az 
ifjúság elénekelte Kölcsey Hymnusát; Romanecz Mihály tanár prológust 
mondott; %Tordai György igazgató az iskola történetét ismertette : a fő
igazgató az iskola megalapításában résztvett polgárok érdemeit méltatva 
és az iskola magasztos hivatását föltüntetve, a tanuló ifjúságot az erkölcs, 
a tudomány, vallás és hazafiság ápolására serkentette; következett Wigand 
János tanár költeménye „Az ifjúsághoz“; végül a főispán avail, és köz- 
okt. ministerium valamint a képviselőház az iskola felépítésében tanúsí
totta áldozókészségét kiemelve, az ünnepet berekesztette és a közönséget 
fölhívta az új épület bejárására és a tanszerek megtekintésére. Azután a 
’város és a hivatalos testületek képviselői, valamint az iskola ügyei írást 
érdeklődő szülők és flőkelő polgárok közös ebédre gyűltek össze.

A csiksomlyói új internátus fölavatása nov. 25-én volt. A csik- 
somlyói róni. kath. tanintézeteknek minden évben szokásos.Katalin-napi 
ünnepét az i,dén az új internátus .fölavatása tette fontosabbá. A főgymna- 
siumi épület rajztermét a nagy számban megjelent helybeli és vidéki elő
kelő közönség szorongásig megtöltötte. Az ünnep a gyranasiumi vegyes 
kar énekével kezdődött; szavalat, fölolvasás és újra ének után Imets F. 
Jáktj, a főgymnasium igazgatója olvasta fel „A csik-somlyói tanuló ifjú
ság szállásviszonyai a múltban és az új internátus“ czímü munkálatát, 
mely magában foglalta a Somlyói tanintézeteknek a XVIII. század köze
pétől a jelen év november 25-éig terjedő hosszú idő folyama alatt történt 
fejlődési viszonyát, tanulói létszámának évtizedenkinti kimutatását s azo
kat a mozzanatokat, melyek időnként az iskola beléletében részint a világi,' 
részint egyházi hatóságok intézkedései és beavatkozásai folytán napjainkig 
előfordultak, s felsorolta nevezetesen az őO-es évek utolsó felében az 
externus ifjúságnak közös szállásra való helyezése ügyében az akkori 
igazgató Bodó Alajos és a tanári testület által megindított mozgalmat, 
mely a szükséges pénzalap hiányában eredménytelen maradt. Végül fel
sorolta azokat a mozzanatokat, melyek a mostani püspök és Csikmegye 
törvényhatóságának, valamint az erdélyi róni. katkolikus státus igazgató 
tanácsának áldozó készsége folytán az új internátusnak nemcsak léte
sítését, hanem oly módon való berendezését is eredményezték, hogy 
azzal az Erdélyben már régibb időkből fennálló bármelyik felekezetbeli 
internátusok czélszerüség szempontjából alig versenyezhetnek. Az ifjúsági 
férfikar befejező énekével az ünnep véget ért és a nagy közönség egy 
része haza, más része az internátusi élelmező által adott közebédre ment. 
A közebéd, melyben 50 személy vett, részt, igen jó hangulatban, számos 
fölköszöntő mellett folyt le.

A keszthelyi gymnasium helyisége ügyében decz. 6-án Svastits 
Benő főispán elnöklete alatt ülést tartottak, mely alkalommal a főgym
nasium helyiségéül azt az épületet szemelték ki, mely most a gazdasági 
tanintézet helyisége és a város főterén áll. Keszthely városa ez épületet 
a megyétől megveszi. E czélra 40,000 frtot irányoztak elő, olykép, hogy 
a vételárból fenmaradó összeg a gazdasági tanintézet új épületére fordí-
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tandó. melynek éjútése hihetőleg a jövő tavaszkor már megkezdődik. Ha 
azonban az állam a gazrl. tanintézetet Keszthelyről elvinné, a város által 
az intézet építésére fizetendő összeg a város részére visszatérítendő. Hogy 
ez Keszthelyhez köti-e a gazdasági tanintézetet, nagy kérdés. Az a hír 
van elterjedve, hogy ha két év alatt' nem emelhetnek számára* új épüle
tet, más városba fogják áthelyezni.

K Ü L F Ö L D .
Olasz tanügyi tanulmány utamból.

Több ízben _volt alkalmam Olaszországban tanulmányi utazást tenni; 
három ízben boldogult nagyméltóságtf Trefort Ágoston minister úrtól vol
tam szerencsés megtisztelő kiküldetést nyerni. Először 1881-ben kaptam 
megbízást, hogy a Velenczében tartott III. nemzetközi földrajzi congres- 
sussal kapcsolatban rendezett földrajzi kiállításnak magyar osztályát mint 
kiállítási biztos rendezzem. Ez alkalommal Velenczében való hosszasabb 
tartózkodásomon kívül beutaztam az 'olasz félszigetnek legnagyobb részét. 
Másodszor 1882-ben nyelvi tanulmány czéljából tartózkodtam több ideig 
leginkább Rómában és Olaszország főbb városaiban. Harmadszor a folyó 1888. 
év tavaszán az olasz középiskolák tanulmányozása jutott kedves feladato
mul. Bár két első kiküldésemkor a tanügy tanulmányozása szorosan véve 
nem volt feladatom, mindazonáltal a szakom iránti érdeklődés az olasz 
iskolák szervezetének és eljárásának megismerésére is sarkalt. Már első, 
de még inkább második utazásomból valók ázon nagyszámú összekötteté
seim Olaszország kiválóbb tanférfiaival, melyek harmadik utam feladatát 
lényegesen megkönnyítették.

A középiskolákról már 1882-ben minden irányban szerzett ismere
teimet és tapasztalataimat idei utazásomban jórészt csak kiegészítettem, 
és az azóta tett újabb intézkedések tanulmányozásával kibővítettem. Máso
dik utazásom alatt a római egyetemen több előadást hallgattam, aztán 
leginkább Comm. CigHuftwal az Ennio Quirino Visconti lyceum presidé- 
jével *) állottam összeköttetésben, a ki nemcsak a tanügyi administratio 
minden ágában adott kimerítő útbaigazítást, hanem meg is engedte, hogy 
intézetének előadásait látogathassam. Nagy mértékben könnyítette felada
tomat dr. Dalia Vcdova római egyetemi tanár is, ki mint a földrajzi 
congressusról való ismerősöm a tanügyi körökkel hozott összeköttetésbe. 
Idei tanulmányutam alkalmával nagy előzékenységgel és rendkívül leköte
lező szívességgel mozdította elő mindenben ügyemet. Az ő utján ismer
kedtem meg Comm. Camarotával, a római provincia főigazgatójával (r. 
provveditore ágii studi), kivel töbí ízben folytatott eszmecseréim nagyon 
tanulságosak voltak reám nézve. Nagyon szolgálatra kész volt irántam 
Mestica tanár is, ki akkor a palermói egyetemről szolgálattételre volt 
berendelve a ministeriumba és a classical iskolák ügyeit vezette. Az ő 
osztályának főbb tisztviselőivel nyjgismertetve és általuk támogatva, részint
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maguk adtak nekem minden kérdésemre kimerítő fölvilágosítást és láttak 
el a szükséges adatokkal, a kelleténél is többet, részint a vidéki iskolák 
igazgatóihoz és convictusok rectoraihoz szóló ajánló levelekkel tették 
lehetővé, hogy minden út nyitva álljon előttem. Különösen ki kell emel
nem e bu\;gó urak közül Chiarle lovag osztálytanácsosnak, a convictusok 
előadójának fáradhatatlanságát és Bacchi min. titkárnak rendkívüli szíves
ségét. A technikai ügyosztály referense Comm. Scarcneio is beható tájé
kozást és adatokat adott a technikai (reál) iskolák ügyében. Comm. Nisio- 
val, az elemi iskolák előadójával is összeköttetésbe léptem, minthogy az 
sem lehetett közönyös előttem, a mi e téren történt és tervben van. A*/, 
illető referens több vidéki város felsőbb leányiskolája és tanítóképző intézete 
meglátogatását tette nekem lehetővé^s rendelkezésemre‘bocsátotta az elemi 
oktatás rendezésére vonatkozó s épen akkor kiadott törvényjavaslatot. A 
római jelesebb iskolákat, úgy a classikaiakat mint technikaikat egymásután 
meglátogatva és tanulmányozva, s Rómában előbb minden iránt tájékozást 
szerezve, megindúltam vidéki körutamra. Nápolyban a Liceo Vittorio Ema- 
nuelé-t és a vele kapcsolatos convictust látogattam meg, Amicarelli preside 
szíves kalauzolása és magyarázata mellett. Tanulságos volt különösen az 
Áteneo Galileo Galilei intézetben tett látogatásom. Ez egy mintaszerűen 
berendezett jóhírű intézet, melyben sok figyelemre méltó dolgot tapasztal
tam. s hol különösen az önképző-körnek sajátszerü berendezése lepett 
meg. Ez intézetről jelentésemben kimerítőén szándékozom megemlékezni. 
Meglátogattam aztán Macldaloni városban a különös figyelmembe “ajánlott 
convictrust. «

Alsó olaszországi útamról Rómába visszatérve Boselli közoktatásügyi , 
minister, bár akkor épen lábtörése folytán fekvő beteg volt, hosszabb 
kihallgatáson fogadott s nagyjában kimerítő tájakozást adott az olasz tan
ügy állapotáról. Nyíltan megvilágította a bajokat és hiányokat s előadta 
mindazt, mit tenni kell. A ministerrel folytatott eszmecserém az általá
nos állapotok megbeszélésére irányult első sorban. Olaszországban az 1859- 
ben hozott közoktatási törvény, mely készítőjéről ..Legge Casati“ liefet 
visel, (még nincs mindenütt érvényesítve ; ' Toscanában még fennáll a 
Ridolfi-féle törvénynek sok intézkedése; aztán a nápolyi provinciák
ban külön törvény van életben. így az egyöntetűség hiánya sok akadályt 
gördít az üdvös működés elé. A tanárképzéssel az olaszok még ■ nagyon 
hátra vannak. A minister tanácsára, meglátogattam és behatóan megtekin
tettem a pisai scuola normale superiore tanárképzőt,,a vele kapcsolatos 
convictussal s meggyőződtem róla, hogy itt valóban még sok a tenni való. 
Hosszabban beszélgettünk a convictusokról is, mialatt a minister a katonai 
szervezettel és katonai parancsnokság alatt álló convictusoknak adott 
elsőséget a polgári rendszerűek felett. E tárgyról itt e futó vázlatban 
többet nem írhatva, feptartom magamnak e kérdéssel más alkalommal 
tüzetesen foglalkozni. A minister által különösen ajánlott convictusokat 
további körutamban fölkerestem, és el J-cell ismernem, hogy Olaszország 
a nevelésügy ezen ágában különösen nagyon jól áll, és e téren szép 
munkásságot fejt ki. Az olasz tanügyi körök és a sajtó ez időtájt sokat



foglalkoztak a görög nyelv kérdésével s bizonyos izgatott hangulatot tapasz
taltam ezen tárgynak kiküszöbölésére irányult mozgalom mellett és ellen 
is. A mozgalom Nápolyiról indúlt ki. hol több szülő a görög nyelv ki
küszöbölése mellett foglalva állást, egy küldöttség ment a ministerhez, 
hogy őt az ügynek megnyerje. Szóba hoztam a kérdést a minister előtt 
is, mire ő nekem az egésznek menetét és állását előadta. A minister maga 
hajlandónak mutatkozott a görög nyelvnek korlátozására, ha nem is egész
ben való kiküszöbölésére. Az ügyosztály ki is dolgozott egy tervet, mely 
szerint a lyceum tantárgyai két csoportra volnának beosztandók s az 
érettségit tevő ifjak választhatnának egyet a csoportok közül. A facultativ 
csoportok egyikében volna a görög, bölcsészet és a történelem, a másik
ban a mathematika és physika. A consiglio superiore (közoktatási főtanács) 
azonban különösen Carducci költőnek és bolognai egyetemi tanárnak 
heves fölszólalása folytán nem tette magáévá a ministerium tervezetét; 
azt kiadta egy albizottságnak bővebb tanulmányozásra, s az ügy ezzel le
került a napirendről. Ki kell emelnem Boselli ministernek rendkívüli szíves
ségét és közlékenységét, és azt a dicsérő elismerést, melylyel tanügyünkről 
nyilatkozott, elmondva, hogy mi sokkal előbbre állunk Olaszországnál, 
mely tulajdonképen csak most kezdi meg az egységes szervezkedést, és 
ebben igen nagy akadályokkal kell megküzdenie.

A vidéki városok közül kiválóan tanulságos tapasztalatokat szerez
tem Flórenczben, Pisában, Gennában, Milanóban és Turmbau.

Flórenczben a Liceo Danté-ban volt alkalmam több előadást láto
gatni. Az olasz középiskolák tanulmányi ellenőrzését egyetemi tanárok 
gyakorolják, kik számra harminczan vannak e tiszttel megbizva s azért 
rendesen csak i trenta tiranni (a harmincz zsarnok) névvel illetik őket. 
A ministerium időről időre bízza meg őket egyik vagy másik intézet 
meglátogatásával, s néha megesik, hogy némely intézetben két három évig 
sincs inspectió. Az illető biztos aztán meglátogatja a szakjabeli tanárok 
előadásait, megtekinti a tanulók feladatait és azzal tisztének eleget téve, 
az intézetnek csupán csak ezen irányú állapotáról tesz jelentést a minis- 
teriumnak. Az intézet egységes működésének, haladásának megítélésére 
nincs intézkedés téve. Ezt a hiányos szervezetet több helyen megbeszél
tem az igazgatókkal és tanárokkal s azt mindenütt czélszerütlennek. 
tarthatatlannak mondották. Én Flórenczben épen abba a szerencsés hely
zetbe jutottam, hogy a görög nyelvre kiküldött ministeri biztos a Dante 
lyceúmot az nap meglátogatta s megengedte nekem, hogy jelen lehessek 
az előadáson. A lyceum 1. osztályában (ti. osztályunknak megfelelő) 
Yj2— tartott az előadás. Az Anabasis Y. könyvéből és az Iliász 
XXII. énekéből fordítottak a tanulók. A ministeri biztos kiváló udvarias
sága nemcsak ez irányban gazdagította tapasztalataimat, hanem bemutatta 
nekem a flórenczi felsőbb iskolát is, mely egyetemi rangú intézet, s mely
nek tanárai között van De Gubernatis Angelo gróf is, kit hazánkban is 
igen jól ismernek, s ki nekem Olaszországban való tartózkodásom alatt 
sok szíves útbaigazítást adott.

Pisában Comm. Fr. Buonamici egyetemi rectorhoz kaptam ajánló 
levelet Ferranolo S. közoktatásügyi ministeriumi osztályvezetőtől, s innen
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а scuola normale superiore (tanári képző intézet) szabályzatait és összes 
nyomtatványait megkapva, Beck igazgató szívessége folytán az intézet 
belső életével is megismerkedtem.

Genuában a Convitto nationale Cristoforo Colombo igazgatója Pavesio 
lovag nagy előzékenységgel kalauzolt engem az intézetben és a vele kap
csolatos lyceumban. Az egész berendezést, a tanulószobáktól, hálóter
meken, ebédlőkön végig, tüzetesen megmutatta, sőt a konyha kezelésébe és 
gazdasági könyvek vezetésébe is szabad betekintést engedett. A mintaszerű 
convictus rám igen jó benyomást gyakorolt; tüzetesebb leirását alkalom 
adtán fogom feladatommá tenni.

Milanóban szerzett tapasztalataimból az istituto tecnico(felső reáliskola) és 
a katonai convictus meglátogatását akarom különösen kiemelni, mivelhogy ezek 
nyújtottak nekem legtöbb anyagot az okulásra Az első helyen említett intézet 
igazgatója, Bardelli Comm., ki egyszersmind az istituto tecnico superiore (poly- 
technicum) tanára, maga mutatta be nekem az egész intézetet, annak felszere
lését és több tanárral is megismertetett. Ez az intézet 1860-ban alapít- 
tatott az előbbi osztrák Realschule alapjából. Az épület, melyben egykor 
gymnasium volt, sokkal terjedelmesebb, kényelmesebb, mint a római 
hasonló intézet a S. Pietro in Yincoli téren, melyet szintén meglátogat
tam volt és előadásain jelen voltam. A chemia tanára Bánfi magyar 
eredetűnek mondta magát, mint azt neve is mutatja, atyja mint katona
tiszt maradt Milanóban, de ő atyja nyelvét nem bírja. Az intézetnek 
chemiai laboratóriuma czélszerűen van berendezve. A második biennium 
növendékei általában kötelezvék a laboratóriumban dolgozni, s anyagfo
gyasztásért 20 lírát (10 frtot) fizetnek évenkint. Egy különös intézke
dést találtam itt az igazgató által életbeléptetve, mint másutt sehol se. 
Minden tanuló köteles beíráskor 4 lírát (2 frtot) fizetni az intézet pénz
tárába, mely összegből az éven át okozott károk költsége fedeztetik, a 
maradék pedig év végén számla mellett visszaadatik. A milánói katonai 
convidust a közoktatásügyi minister különös figyelmembe ajánlván, érdek
lődéssel mentem ezen különös intézmény tanulmányozására s látogatásom 
eredményének leirását más alkalomra kívánom fentartani. Úgyszintén 
akkor fogok egy kis helyet szentelni a turini Convitto nationale Um
berto I. intézetnek is, melyet szintén meglátogattam. Ez utóbbi utam 
alkalmával, mely egy hónapig tartott, látogattam 10 lyceumot, 10 gym- 
nasiumot, 3 istituto tecnicot, 3 scuola tecnicat, 7 convittot és jelen 
voltam 56 előadáson, nem is téve említést a más ágba vágó elemi iskolák
ról, felsőbb leányiskolákról és tanítóképzőkről. Figyelmemet kiterjesztettem 
az iskolák minden irányú működésére és minden állapotra. Dicséretükre 
mondhatom és köszönettel kell elismernem, hogy az iskolai hatóságok és 
tanférfiak kivétel nélkül mindnyájan rendkívüli szívességgel és előzékeny
séggel adtak nekem mindenben felvilágosítást. A ministeriumban és egye
sek is, midőn ott időzésem czéljáról tudomást szereztek, annyi ajánló 
levéllel halmoztak el s annyi intézet látogatására hívták föl figyelmemet, 
hogy felének sem tehettem eleget, sajnálatomra. Az intézetek összes 
administratiójára vonatkozó nyomtatványokkal statisztikai adatokkal oly



звз
bőven láttak el, s még azóta is folyton kapom olasz barátaimtól az 
iskolai anyagot, hogy valóságos embarras de riehesse-ben vagyok. 
A gazdag anyagnak rendezése és feldolgozása még sok időmet fogja 
elfoglalni. i

Tanulmányutamon szerzett tapasztalataim arról győztek meg, hogy 
Olaszország iskolaügye a szervezés stádiumában leven, még koránt sin
csenek ott consolidált állapotok. Legtöbb téren még csak a tanulmány 
stádiumában vannak, sok tekintetben még odáig sem jutottak, hanem 
még a régi primitiv eljárás van érvényben. Aztán megesik, a mi ilyen 
állapot mellett el nem kerülhető, hogy kapkodás látható itt-ott; valamit 
életbeléptetnek, de be se várják, hogy eredményességét kitapasztalják, 
már hatályon kívül helyezik és újabb dologgal experimentálnak. Hogy a 
legfőbb és legfontosabb dolgon kezdjem, a középiskolai tanrendszert ille
tőleg sincsenek még megállapodva. 30 évről legalább 25 tervezetet isme
rek, többé-kevésbbé elütő jelleggel. A gyorsan változó ministerek mind
egyike akart valami nyomot hagyni maga után, s így támadt a sok terv. 
a sok javaslat. Van azok között javaslat az egységes középiskoláról, a 
bifurcatiós rendszerről, mindkét jellegű középiskolának elejétől való szét
osztásával vagy csak a felsőbb osztályoktól kezdve ; van classikai közép
iskola görög nélkül és göröggel, van egységes középiskola, melyben a 
tudományok (le scienze), majd olyan, melyben a humaniórák (le lettere) 
volnának praedominálók. A középiskolai administratio jelen szervezetében 
még nagyon hiányos és tökéletlen. A közoktatási tanács szervezetét 
országszerte elítélni hallottam, és jogosan, mert a középiskolák közigaz
gatási legfőbb fórumából a középiskolái tanárokat kizárni nem igazolható 
eljárás. Az ötletszerű intézkedések igen számosak. Vagy nem nevezhe
tem-e jogosan annak azt az eljárást, a mit fennebb a görög nyelv elleni 
mozgalomról mondottam ? Az érettségi vizsgálat eljárásával sincsenek 
megelégedve Olaszországban* és van rá okuk. Egy ily fontos ügyben is 
kapkodásnak lehet nevezni azt az eljárást, hogy egy korábbi dispositiót 
ma eltörölnek, holnap meg ugyanazt újra életbeléptetik. Vagy lielyes-e 
az az eljárás, hogy Rómában összeül három egyetemi tanár, kidolgozza 
az érettségi vizsgálatra kitűzendő tételeket, az érettségi vizsgálat írásbeli 
része az egész országban ugyanazon-napon, ugyanazon órában tártatik; aztán 
a kitűzött napon és órában Rómából fel a Monte Rosa aljáig és le az 
áfrikai partokkal farkas szemet néző Sicilia partjáig s Udinétól Turinig 

.az összes táviró hivatalok azzal vannak elfoglalva, hogy az érettségi téte
leket továbbítsák a vizsgáló bizottságok elnökeihez. Aztán megesik, a mi 
nagyon természetes is, hogy ugyan azt a tételt egy helyütt jól oldják 
meg, másutt meg el se tudnak bánni vele. Ez a rendszer épen Olaszor
szágban nincs helyén, hol az egyes provinciák népei között oly nagy az 
ellentét temperamentum és szellemi fejlettség dolgában, mint talán sehol 
másutt. Aztán annak a három egyetemi tanárnak, a ki a tételeket fel
adta, kell az ország összes abiturienseinek érettségi írásbeli dolgozatait 
megbírálni. Hogy ez lehetséges-e, vagy ha igen, mennyi munkát és időt 
követel, azt minden tanférfiú maga megítélheti. A tankönyvek bírálása
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és engedélyezése körüli eljárás olyan, hogy annak helytelenségét maguk 
az olasz tanférfiak is belátják és kifogásolják. Minden provinciának tan- 

. ügyi bizottsága, mert van ilyen is, a főigazgató elnöklete alatt mond Íté
letet a tankönyvek ügyében. Aztán így megesik, hogy egyik provinciában 
ezt a tankönyvet engedélyezik, másikban meg eltiltják.' Ilyen tankönyvet 
én is hoztam magammal: egy olasz grammatikát; a római provinciákban 
használata nincs megengedve, Toscanában meg kedvelt tankönyv. Az isko
lák költségei tekintetében is provincia szerte eltérések vannak. Különös
nek találtam, hogy pár év óta az iskolai értesítők (programma). kiadása 
megszűnt,. Ez úgy történt, hogy a városi hatóságok voltak előbb 
kötelesek i ez értesítők költségeit viselni. Ezek egy szép napon összeállot- 
tak, mozgalmat indítottak ez ellen, az akkori közoktatásügyi ministef 
felmentette a községeket ezen tehertől és felvette azt tározójának keretébe. 
Ezt meg az országgyűlés törülte, s így a programmok kinyomatása fede
zet hiányában elmaradt.

: Vannak azonban az olasz közoktatásnak előnyös oldalai is. Ezeket
is ki fogom emelni munkámban. Az egészből azt a tanulságot vonhat
juk le, hogy állapotainkkal egyáltalán nincs okunk nagyon elégedetlen
kedni. Én mint magyar tanférfiú bizonyos megnyugtató önérzettel tértem 
vissza mindannyiszor olaszországi tanulmányutazásaimból. >És igazat kellett 
adnom az olasz közoktatási ministernek, a ki igen szép szavakat- hasz
nált közoktatásügyünk dicséretére. A külföld, elismerése sarkaljon minket 
a tovább haladásra és szolgáljon arra. hogy okuljunk másokon ésvbecsül- 

,jük mejt a magunkét.
(Fiume.) , DA Erodi Béla.

EGYESÜLET] LET.

I. A választmány.
5. A választm ánynak deczember 11 én tartott ülése.
Elnök : Berecz A., jegyző: 'Szerelemhegyi I.
Jelen voltak : Köpesd;/ S., Mayer Volf Gy., Bermüller F., clr. 

Fcrenczy J., dr. Kármán Ж, ár. Károly Gy. //.. Molnár S.. Müller J ., 
<lr. Pozder K., Sebe§tyén Gy., Suppan V., Tiber A. és dr. Jancsit B. '

Az elnök bejelenti, hogy az egyesület a választmánynak múlt havi 
ülésén kelt határozata értelmében, decz. 8-án az akadémia dísztermében 
Trefort-emlékünnepet tartott, melyen a minisztériumok, a fővárosi tudo
mányos és iskolai intézetek mind képviselve voltak és szép számú közönség 
vett r |s z t; azonban sajnálattal említi föl, hogy a főváros részéről senkit 
sem látott.

A választmány az elnöknek, dr. Ferenczy Józsefnek és dr. Csen- 
geri Jánosnak köszönetét szavaz az ünnep érdekében tett fáradozásaikért 
s elhatározza, hogy a magyar cultura fáradhatatlan bajnokának emlékére
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rendezett emez ünnepet megörökítendő, az egyesület közlönyében külön 
helyet szentel leírásának, s a beszédeket és az ódát egész terjedel
mükben közli.

Dr. Bihari Péter halála fölött a választmány jegyzőkönyvében fejezi 
ki szomorúságát. 1 «

A titkár bejelenti, hogy a szepesi kör nevében dr. Béniké Kálmán 
által kidolgozott s az egyesület múlt évi közgyűlési határozata folytán 
közzétett tanári segélyszövetkezeti tervezet értelmében a középiskolai 
rangú intézetek igazgatóságai útján minden tanférfiú felszólítthtott a szö
vetkezetbe való belépésre ; de a jelentkezés határideje elmúltával összesen 
csak 16-an jelentkeztek. A választmány ezzel az eredménytelenséggel 
szemben több kísérletet» nem szándékozván tenni, az ügyet napirendről 
leveszi s a szepesi kört ebben az értelemben értesíti.

Volt' György bemutatja a kérvény szövegét, melyet a Választmány 
megbízásából a tanárok gyermekeinek tandíjmentessége érdekében készített. 
A választmány köszönettel veszi s a közgyűlés határozata szerint a vall. 
és közokt. ministeriumhoz felterjeszti.

A titkár bemutatja a zsolnai körnek nov. 2-án tartott havi ülé
séről szóló jegyzőkönyvét, mely dr. Mayer Györgynek az évvégi záró
vizsgálatokról szóló értekezését s az ennek folytán megindult eszmecserét 
Írja le. Nyilvántartás és erről a tárgyról az év végén teendő jelentéstétel 
végett a titkárnak kiadatik.

Müller József, az ifjúsági könyvtárak könyvjegyzékének összeállí
tására kiküldött bizottság elnöke bejelenti, hogy a bizottság szükségesnek 
tartja, hogy a könyvkereskedők és az intézetek szólíttassanak fel, hogy 
ilynemű kiadványaik illetőleg meglevő könyveik jegyzékét küldjék be a 
bizottsághoz, egyúttal a felhívás szövegét is bemutatja. A felhívás a 
könyvkereskedők szövetkezetének lapjában közzéteendő s azonkívül a 
nagyobb könyvkereskedőknek is megküldendő.

Dr. Jancsó Benedek az I., Müller József a II. szakosztály nov. és decz. 
havi működéséről tesznék jelentést. A választmány örömmel veszi tudo
másul a szorgalmas működést s az elnököknek fáradozásaikért köszönetét 
szavaz. Elismeréssel és köszönettel veszi tndomásul a jegyzőknek, Körösi 
Henriknek és Ekkert Antalnak, különösen azt a szívességüket, hogy 
az ülésekről a lapokat lehető legkimerítőbben tudósítják.

Bejelentetett, hogy a statiszt. ivek tervezeti példányai elkészültek 
s pár nap alatt felterjeszthetők lesznek a ministeriumhoz.

Üj tagokul felvétettek : Zsolnai Gyula székesfehérvári reálisk. tanár, 
ajánlja Halász Ignácz; Sébesztha Károly zólvommegyei kir. tanfelügyelő, 
aj. Spitkó Lajos ; Chotniczhj Károly sümegi reálisk. tanár, aj. Horvát 
Rezső; Erikli Dániel n.-kikindai gymu. tanár, aj. dr. Fereuczy József 
és Sebestyén Gyula ; Vajda Ignácz budapesti középkeresk. isk. tanár, aj. 
Volf György; dr. Szadilek János trsztenai gymn. tanár, aj. Dortsák 
Gyula; Osem-ez Jázsef. Dergács Sándor és Posch Árpáid nagybányai gymn. 
tanárok, áj. Szunter Nándor; Bittern Károly pozsonyi reálisk. tanár, aj. 
a pozsonyi kör, és Szentimrey István szilágysomlyói gymn. tanár, aj. 
Szerelemhegyi Tivadar. Sz. T. ,
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II. A budapesti szakosztályok.
A z I. s z a k o s z t á ly  d e c z e m b e r  4 - é n  t a r t o t t  ü lé s e .

Elnök : Dr. Jancsó B.. jegyző : Körösi H. Jelen voltak: dr. Ber
kesei 1.. Biceó Gr.. Bokor J.. dr. Csengeri •).. 'Kalmár E , dr. Károly 
Gry. H.. Köpesdy S., dr. Márki S.. dr. Pruzsinszky J., dr. Schnabl В., 
Sebestyén (ту., Szerelemhegyi I ., dr. Szigetvári I., Tiber A. és Töreky G.

Az elnök fölkéri dr. Berkeséi Istvánt, hogy olvassa föl „a törté
nelmi iskolai múzeumokról“ szóló értekezését.

B e r k e se i  osztályozza először a jelenlegi vidéki régészeti múzeumokat 
és kifejti, hogy sem a megyei, sem a püspöki, sem a városi, de még a mosdani 
iskolai régiségi múzeumok sem felelnek meg ama czéluak, melyet az iskolai 
történeti múzeumnak kell szolgálnia. Ennek feladata ugyanis, hogy folytonos 
segédeszközül szolgáljon a történelem tanításában épen úgy mint egyéb tan- 
szergyttjteniény. Erre pedig a jelenlegi iskolai régiségi gyűjtemények koránt
sem kielégítők, mert ezek minden rendszer nélkül kerüllek együvé a puszta 
véletlen folytán. így találhat ugyan néha a történettanár érdekes régiségre is 
bennük, kivált görög, római és hazai érmekre, de már az antik vagy közép
kori művészetre alig akadnak mutatványok. Okvetetlen szükséges azért, hogy 
az iskolai múzeumokat szervezzük és mivel eredeti példányokkal meg nem 
rakhatjuk, gipszmásolatokkal pótoljuk a hiányokat. Az iskolai múzeumokban 
mindenekelőtt egy s z a k k ö n y v tá r n a k  volna helye. Itt kellene elhelyezni a 
kútfő kiadásokat, főbb szakmunkákat, történeti és archaeologiai folyóiratokat, 
illnstrált müveket, képes atlaszokat és lehetőleg a régibb hirlappéldányokat. 
Üvegszekrényekben, népek és művelődési korszakok szerint csoportosítva 
lennének itt a mutatványul szolgáló tárgyak eredetiben vagy legalább máso
latokban. Ezek közül a tanár előadásaira magával vinné azokat, melyek az 
illető korszak vagy nép művelődési fokát vagy vallását, köz- és magánéletét 
leginkább jellemzik. Mert hogyan keltsen a tanár mélyebb érdeklődést tanít
ványaiban, pl. a praehistorikus korszakok iránt, midőn seanminö mutatvány
nyal nem tudja documentálni szavait. Lám a természetrajz tanításában még a 
más világrészbeli állatokat is bemutatják a tanulóknak legalább rajzban, a 
mi helyes i s ; de miért hanyagoljuk el épen a történeti tárgyak szemléltetését, 
mely pedig annyira alkalmas a műérzék s a hazafias szellem ápolására, magá
nak a tárgynak megértését pedig nagyon megkönnyíti. Az előadó azt véli. 
hogy legjobb volna magát a ministeriumot kérni fel, állítana össze szakbizott
ságot. mely a nemzeti múzeum tárgyaiból kiválogatná ama jellemző régisé
geket, melyeket gipszbe kellene önteni, s azután a minister ezeket megszerzés 
végett ajánlaná minden középiskolának. A nemzeti múzeum gipszöntője már 
eddig is készített vagy 120-féle imitatiót a hazai leletek egyes darabjairól, 
milyeneket az előadó a szakosztálynak be is mutat. E tárgyak már most is meg
rendelhetők az illetőnél, a ki kívánatra bárkinek küld árjegyzéket, Az előadó 
szerint először a hazai leleteket és a magyar vonatkozású tárgyakat kellene 
gipszbe öntetni, azután kerülne a sor a külföldre, hol már régóta készülnek ilyen 
másolatok. A  mythologiai alakokról és csoportokról legalább fénykép felvéte
lek kellenének, úgyszintén a nagy festő- és építőművészek alkotásairól. Ez a 
műérzék fejlesztésére is jótékonyan hatna. — Államférüainknak, tudósainknak és 
költőinknek legalább nagyobb méretű arezképeit kellene a múzeum számára 
beszerezni, ha már a gipszmintákra nem telik. Sőt nem is kellene ezeket a 
múzeumba zárni, hanem az iskola termeiben kifüggeszteni, sőt még czélsze- 
rűbb — a hol lehet — a folyosókon. A  negyedik osztály termében volna 
azonban helye Arany János, az ötödikben Petőfi, a hatodikban Deák Ferencz 
képének és úgy tovább. Ne legyen az iskola fala puszta, hanem ékesítsék 
oda való képek.

A mi azt a kérdést illeti, hogy. minő úton-módon lennének az isk. 
múzeumok létesíthetők, az előadó a következőket ajánlja: Alapul az eddigi
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iskolai régiséggylijtemények szolgálhatnak : a szakkönyvtárt részint a tanári 
könyvtárból kellene ide áttenni, részint vétel utján gyarapítani. Fel kellene hasz
nálni a tanulók gyű jtő buzgalmát; érdeklődést kelteni a szülőkben is társadalmi 
téren propagandát csinálni az eszmének felolvasások utján. A tanulók e czélra 
rendezhetnének nehány mulatságot belépti díjjal. Az iskolai bevételekből is, 
pl. az ifjúsági könyvtár dotatiójából, lehetne e czélra évenként kisebb össze
get fordítani, sőt beiratáskor e czélra az ifjakat kisebb összeggel külön is 
megadóztatni. A kezdet szükségleteire alkalmasint a ministerium is enge
délyezne bizonj'os összeget. A magy. nemz. múzeum felkérendő volna, hogy 
a többszörösen feles érmekből állítana össze egy-cgy collectiót oly intézetek 
számára, hol még semmi alap nincs. Az intézetek nem csak rendes lajstromot 
vezetnének a gyűjteményről, hanem évi értesítőikben a saját kettős példányai
kat is közölnék, hogy más intézetek azt esetleg csere utján megszerezhessék. 
Végül az előadó arra kéri a szakosztályt, hogy beható tárgyalás után, ha e 
tárgyat érdemesnek ítéli, ajánlja a vidéki körüknek tárgyalás végett, hogy 
azzal a vidéki collegák is foglalkozván, a legközelebbi egyesületi nagygyűlés 
egyik tárgyául előkészíttessék.

Köpesdy S. szerint a kiválogatás alkalmával tekintettel kell lenni 
arra, hogy olyan darabokat válaszszunk. melyeknek nemcsak az alakjuk 
hü, »hanem a melyeken valami sajátságos, az illető kort jellemző díszítés 
is van. Dr. Csengeri J. pedig csak a vidéki intézetek számára tartja 
okvetetlen szükségesnek a múzeumok szervezését; a fővárosban elegendő 
volna egy iskolai mintamúzeum, a hova egy meghatározóit napon a 
szaktanár elvezetné a növendékekét. Dr. Mártii S. helyesli a Csengeri 
tervét, csakhogy ő még e mellett egy kézi múzeumot is óhajt. Kalmár 
E. pártolja Márki véleményét. Bokor J. azonban aggodalmát fejezi ki 
a fölött, hogy vájjon lesz-e a mostani tanárképzésünk mellett eredményük 
az ilyen jól szervezett múzeumoknak ? Hiszen van országszerte múzeum; 
némely helyen nagy fáradsággal összegyűjtött, igen értékes és jól beren
dezett múzeum is van, és mégis azt tapasztaljuk, hogy bizony nem igen 
értékesítik ilyen helyeken sem a tanítás czéljára. Ő tehát óhajtaná, hogy 
már a tanárképzés alkalmával fektessenek a jelöltek ily irányban való 
kiképzésére súlyt. Szerelemhegyi T. is egy véleményben van Bokofral. 
Dr. Berkesei is szükségesnek tartja azt, hogy a jelöltek köteleztessenek 
az archaeologiából is vizsgálatot tenni; de ez értekezésében erre most 
nem akart kiterjeszkedni.

A szakosztály elnöke kijelenti, hogy a dr. Berkesz.i T. felolvasásá
ban foglaltakat a szakosztály magáévá teszi, és hogy további megbeszélés 
végett e tárgyat a köröknek figyelmébe ajánlja.

Ezután dr. Csengeri J. értekezett „A latin írásbeli feladatokról“. 
Előadása főbb vonásaiban a követketkezőket foglalta magában:

A köztapasztalat szerint a latin és a görög nyelvből az utasításokban 
kitűzött czélokat ritkán és kevéssé érjük el. Fő ok : a segédeszközök hiánya; 
a magyarázatos kiadások perhorreskálása., föképen a vidéken ; a classikus 
szövegéhez való szolgai tapadás, tárgyi és formai tekintetben egyaránt. Az 
írásbeli dolgozatok sikertelensége is a .segédeszközök hiányában rejlik. A létező 
fordítási gyakorlatok rosszabbak a semminél. Az utasítások e kifejezését: 
ismerete köréből vett magyar szöveget teljesen tudjon latinra forditani“ úgy 

kell érteni, hogy annak tárgyilag és formailag is ismeretesnek kell lennie. — 
Csak az olyan gyakorló könyv helyén való, mely a tárgyalt class. író szövegét 
eldolgozza fel: de nemcsak a legújabban tanult dolgokat, hanem a régen tanul-
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ta k a t  is  m in d ig  fö le lev en ítve . A kapcsolat formailag nemcsak a megegyezés 
lehet, hanem az ellentét is, pl. egy beszédet, a mely oratio rectában var?, 
oratio obliquává változtatni Ilyen gyakorló könyv eddig csak egy vau : Pirchala 

, stílusgyakorlatai L i v i u s h o z ; de ez csak az V: osztálynak való, másrészről 
pedig nem tervszerű abban a tekintetben, hogy valóságos stílusgyakorlattá 
váljék. Az összetartozó phrasisok nincsenek egybeállítva. Felsőbb fokon már 
jobban eltávozhatik a szövegtől a feladat és többet* felölelhet, de köríilbelii 
egészen a YI. osztályig ihkább csak a class, szöveg tartalmi és alaki feldolgo
zásából állhat. De mindig szem előtt tartandó, hogy nem követelhetjük meg 
egyformán minden tanulótól. A kinél a formaérzék nagyon ki van fejlődve, az 
hamarább tudja reprodukálni; de sok fiú, a ki a latin szöveget jól megéiti és 
correctiil is le tudja fordítani, magyar szöveget latinra fordítani nem képes. 
Nagy dolog a latinból íordíjás is, nagyobb mint hiszik. Megelégedhetnénk: 
ha ez jól menne. A  latin írásbeliből azt akarjuk megtudni, mennyire tudja a 
tanuló a tanultakat ö n á lló a n  reprodukálni. Ha beszéd- vagy Írásbeli képességet 
akarunk elérni, akkor úgy kell tanítani az idegen nyelvet, mint az anyanyel
vet. Ha a fiúhak gondolkodnia kell a főnevek neméről, alakjairól, akkor nem 
lehet szó stilrfsról és akkor mindegy, ha szöveg helyett-csak szavakat adunk 
fel neki ragozásra. E lő b b v a ló  a  szó b e li b e g ya k o rlá s  es c sa k  a z u tá n  jö n  a z  
í rá sb e li. Jegyezzük meg, hogy a fordítás nem is czél, hanem eszköz, az uta
sítások szerint „e szk ö z , m e ly  á l ta l  a  t a n á r  ta n í tá s a  e re d m é n y é rő l s z e re z  m e g 
g y ő ző d é s t, ho g y  id e je k o r á n  a  fo g y a tk o zá so k  p ó t lá s á r ó l  g o n d o sk o d h a ssc k '1. Az 
előadó azonban még nem akar lemondani a sikerről, mig mindent meg nem 
próbáltunk. Eddig nem'volt alkalmunk, hacsak maga a tanár nem dolgozta 
föl a tárgyalt’szöveget. A  pium desiderium tehát egy jó stilistikai kézikönyv 
a gymnasium III. osztályától a VIII-ig. • (

Kalmár E. mindenekelőtt azt a kérdést veti föl, hogy a phrasisok 
összetartozóságát tárgyi vagy formai tekintetben kivánja-e az előadó és 
hogy a régen tanultak felelevenítése a nyelvtan vagy az olvasottak kap
csolatában történjék-e ? О ugyanis az olvasmányt veszi alapul egy-egy 
nyelvtani fejezet tárgyalásánál és e kettőhöz fűzi a gyakorlatot. Szerinte 
is nagy baj .az, hogy mostanában a tanárnak kell minden gyakorlat alkal
mával az olvasott szöveg alapján egyes mondatokat készíteni; de más
részről azt hiszi, hogy a v^zérkönyvek sem segítenének sokat a bajon, 
mert azokat a tanulók csakhamar lefordítanák és évről-évre egymásnak 
adogatnák. — D>\ Csengeri a phrasisok összetartozóságát tárgyi tekin- • 
tetben kívánja; a régen tanultak felelevenítésénél pedig a nyelvtan ragasz
kodjék a szöveghez. — Bokor J. és Szerelemhegyi rl\ Csengeri nézetet 
pártolják: sőt Szerelemhegyi kijelenti, hogy ő már előbb Csengeri eszmé
jét gyakorlatban meg is próbálta, Ő ugyanis 8 órán át olvastat, 3 órát 
azután ugyanazon anyagból Stílusgyakorlatokra szentel a phrasisgyüj- 
tés szempontjából,’ a 12-dk órán pedig u. a.’anyagból extemporalét ad 
és azt tapasztalta, hogy nagyon jó eredményre vezet, — Dr. Pmzsinszky 
<7".-nak zokon esik, hogy Csengeri annyira elitéli a létező fordítási gyakor
latokat, hiszen ő és mások is tanultak azokból és eredményt is tudnak 
felmutatni; aztán a Pirchala könyvének legjobb oldala, hogy egymásután 
fűződnek a phrasisok. Elvárta volna, hogy az előadó megnézte voina előbb, 
hogy mi történt? e tekintetben eddig másutt, tanulmányozta volna 
ez’ értesítőket és meggyőződhetett volna, hogy vannak jó stilusgyakorló- 
könyveink. — Dr. Csengeri felkéri Pruzsinszkyt, hogy a Pirchala-féle 
stilusgyakorló könyvön kívül nevezzen meg még egyet, Pirchala könyVé-

t
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nek különben csak azt a hiányát emelte, ki, hogy a phrasisak nincsenek 
valami szempontból csoportosítva. Hogy pedig mi történt e tekintetben 
eddig másutt, arra csak azt .jegyzi meg, hogy talán vannak vele együtt 
még mások is, a kiknek szerencséjük volt több intézetnél is működni.

A szakosetályi elnök ezután megköszönte Csengerinek nagyérdekű 
előadását.

' i
III. A k ö r ö k .

A zentai kör. Szűcs Lajos, a zentai közs. gymnasium igazgatója, 
decz. hó 1-jére összehívta az orsz. középiskolai tanáregyesület zentai 
tagjait. Mivel a meghívottak mindannyian megjelentek, s megjelenésükkel 
a meghívás értelmében körré alakulásuk szándékát nyíltan kifejezték, az 
összehívb az alakuló értekezletet nemes elhatározásában üdvözölvén, fel
hívta, hogy a szabályszerű megalakulás czéljából korelnököt és körjegyzőt 
válaszszon. Korelnökké Tóth Lajos, körjegyzővé Virág István választatott, 
kik helyüket elfoglalván, a korelnök felkérte az alakuló értekezletet 
egy.behivót, hogy a megalakulás érdekében 1 eddig történteket adja elő. 
Szűcs L. előadja, hogy a jelenlevők közül többeknek megbízására Brózik 
K.. főtitkárhoz fordult, kinek ez ügyben irt levelét bemutatja. Felolvassa 
qzután a tanáregyesület alapszabályainak a körökre vonatkozó fejezetét, 
miből kitűnik, hogy a megalakulás a jelenlevő nyolcz egyesületi taggal 
lehetséges. A körré alakulást részéről melegen ajánlja, még pedig oly 
czélból. hogy 1. fontos tanügyi kérdések megvitatása által a zentai kői' 
ife részt vegyen az egyesületi közps m unkában: 2. tudományos tételek 
kidolgozása és felolvasása, bármely szakbeli jelesebb műnek ismertetése 
által alkalom nyujtassék a kör tagjainak az önképzés hathatósabb esz
közlésére, esetleg irodalmi munkásságra; 3. az egyes .tagok által évek óta 
helyben tartatni szokott felolvasások ezután testületileg eszközöltetvén, 
azoknak testületi jellege az orsz. középisk. tanáregyesületre is vissza
hasson; végre 4. a helyi közönség érdeklődő részvéte mellett'szükséghez 
képest a körön kívül álló tanerők bevonásával különböző szakokból nép
szerű szabad előadások rendeztessenek, felnőttek oktatása ezímén, .a mivel 
egyrészről Zentának a tanügy érdekében hozott szép áldozatai volnának 
viszonozandók, másrészről a népoktatás terjesztésével a közönség még 
fogékonyabbá volna tehető az ily nemes áldozatok gyakorlására. Föltéve 
a tagok buzgóságát. s munkálkodási vágyát, indítványozza, hogy a jelen
levők mondják ki ,a megalakulást, s ily értelemben alkossák meg a kör 
ügyrendjét. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván, a korelnök kimondta 
a határozatot, hogy a zentai kör Czelie Győző, dr. Ferenczy Alajos, 
Klazsik Mókus, Mészáros Lajos, Örvény Iván, Szűcs Lajos, Tóth Lajos 
és Virág István tanáregyesületi tagokkal szabályszerűen megalakúi. El
nökké a korelnök indítványára Szűcs Lajos igazgató, jegyzővé Virág 
István választatott. Az elnök megköszönvén a beléjük helyezett bizalmat. 
Ígéri, hogy a kör ügyeit buzgalommal fogják intézni s vezérelvük az 
lesz^ hogy a kört tettekkel juttassák mielőbb hivatásának magaslatára. 
Az ügyrend mielőbbi elkészítésével az elnök és jegyző bízattak meg.

'
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A főtitkár által közölt tételeket illetőleg határoztatott, hogy az elő
készítő osztály kérdését Mészáros Lajos, az évvégi vizsgálatok ügyét 
dr. Ferenczy Alajos fogják kidolgozni; az önképző körökkel azonban nem 
kiván a kör legalább ezúttal foglalkozni. Havi gyűlés minden hó első 
szombatján tartatik s a januárit Szűcs Lajos fogja megkezdeni „a közép
iskolai tanulók nyári üdülőhelyének“ kidolgozásával. A következő fel
olvasó örvény Iván lesz egy általa választandó tárgygyal.

Deczember 8-án rendkívüli értekezlet volt, melyen az ügyrend el
fogadtatott, a kör nyolcz tagja nyilatkozatot irt alá, hogy a zentai kör
nek tagja kiván lenni s végre az alakuló értekezlet jegyzőkönyve hitele
síttetvén, az elnök megbízatott, hogy az alakulásra vonatkozó ügyiratokat 
a kör engedélyezésének kieszközlése végett terjeszsze föl a budapesti 
választmányhoz. *) Virág István, a kör jegyzője.

A trsztenai kör november 9-iki ülésén Bugala Gyula tanar 
Aristophanes vígjátékiéról szóló értekezésében megismertette az iró életét, 
működésének irányát, a vígjáték eredetét és a „Nőuralom“ czímü vígjáték 
tartalmát.

Dortsák Gyula elnök hivatkozással a Rendtartás 17. §-ára, méh 
szerint „igen óhajtandó, hogy a fegyelmi rendtartás ügyében is lehetőleg 
megegyező paedagogiai meggyőződés alakuljon minden egyes tanártestület 
kebelében“, továbbá reflectálva ugyanezen § 2. pontjára, hogy „külö
nösen az iskolai rendtartást illető pontokban (Rendtartás 16., 18., 31. 
és 32. pontok) igen czélszerü a közös megállapodást rendszabályba fog
lalva kötelező irányadásul elfogadni“, ily czimű értekezést olvasott föl: 
,,A fegyelmezésről s a fenyítési fokozatok alkalmazásáról az osztálykönyvbe 
való beírás és az intőlapok alkalmazása alapján.“

E tétel igen élénk vitára adott alkalmat a miatt, hogy a felolvasás után 
szóba került, hogy a szaktanár az osztálykönyvi bejegyzést fegyelmi eszközül ne 
használja, csak az osztályfő. Egyhangúlag elfogadtatott, hogy a szaktanári 
raegfenyítések is, ha a felmerülő eset be nem jegyzése a fegyelem hátrányára 
történnék, szintén bevezettessenek az osztálykönyvbe, de nem az eseteknek 
puszta bejelentése czéljából, hanem már a szaktanár hatáskörében elintézve. 
Az intőlapokra nézve határoztatott, hogy az intőlap, a mint eddig is volt, 
kétféle legyen továbbra is : külön a viseletre és külön a tanulmányi előmene
telre. A viseleti intőlap az osztályfő aláírásával küldetik a szülőkhöz minden 
oly esetben, amikor a tanuló igazgatói megrovást kapott. Előmeneteli intőlapot 
a szaktanár is intéz a szülőhöz saját aláírásával ellátva, ha a tanuló az ellen
őrző conferentiákon belül egyik vagy másik tantárgyban hanyatlik; különben 
az ellenőrző conferentiák határozatai a múlt évi eljáráshoz hasonlóan továbbra 
is az osztályfő aláírásával adatnak tudomásukra a szülőknek.

A deczember 5-iki ülésben az elnök jelentette, hogy a kör hatá
rozatából november 24-én megtartott hangverseny a 113 frt 70 krnyi 
bevételből 35 frt 9 kr. tiszta jövedelmet eredményezett. Az összeg a 
tápláló intézet czéljaira fordíttatik.

Dortsák Gyula elnök a következő fölolvasást tartotta: „Városi élet 
és a polgári rend az ó-korban.“

*) A legmelegebben üdvözöljük az új kört; a nemes buzgóság, mely 
életre keltette, legjobb biztositéka munkássága várható nagy sikerének.

A szerk.
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Bevezetésül szólt a társadalmak keletkezéséről és fejlődéséről, к városok 

legelső alapjairól s a városi polgárság eredetéről a legrégibb időkben. Fel
olvasása további folyamán kifejti, hogy a városok első alapjai a gyarmatok 
és a karaván-kereskedés megálló helyei voltak. Ismerteti a phoeniciaiak, a 
karthagóiak s a görögök gyarmatait, vázolja a városi lakosság első foglalko
zását s polgári renddé való fejlődését, a gyarmatok befolyását a polgárság s 
a városi élet kifejlesztésére, majd áttér az ókori városi élet és polgári rend 
ismertetésére. Az ó korban főleg Kelet városai, a görög és római városok 
érdemelnek kiválóbb ügyeimet. Jellemzi külön-külön mind a háromnak városi 
életét, intézményeit s polgárságát. Előadja, hogy a városok elterjesztésére az 
ó korban legnagyobb befolyással voltak Nagy .Sándor hadjárata s a rómaiak 
hódításai. Ecseteli, hogy a városokban fejlődött ki először a cultura, s hogy a 
városokban a polgári rend volt a művelődés legeredményesebb terjesztője. 
Értekezését azzal fejezte be, hogy a népvándorlás az ó-kori városokkal s a 
polgári renddel elsöpörte a culturát is, de egyszersmind megadta a lökést az 
új, a modern polgári rend kifejlődésére.

K o tu n o v ic s  G yőző , a kör jegyzője.

A fiumei kör november 28-án tartott ülésében alakult meg. A f. 
egy. évre tisztviselőkké választattak: D r . E r ő d !  B é la  (elnök); F est A la 
d á r  (alel nő k ); dr. G ribovszlcy J e n ő  (jegyző); D a lm a rté llo  A r th u r  (pénz
táros). A kör a folyó egyesületi évrfe kettős irányú munkaprogrammot 
tűzött maga e lé : a közp. választmány által küldött kérdések tárgyalását 
és felolvasó estélyek rendezését. A kérdések közül tárgyalás végett fel
vétetett három. 1. Az évi záró vizsgálatoknak jelenleg fennálló rendszere 
sem a tanárokat, sem a szülőket nem elégíti ki. Előadó d r. E r ö d í  B é la . 
2. A középiskolai tanulók nyári kitelepítésének eszméje üdvös, az eszme 
megvalósítása kívánatos. Előadó M á tis e  J á n o s . 3. A tanárok lakbérének 
szabályozása a helyi viszonyokhoz mérten. Előadó F est A la d á r . A fel
olvasó estélyeket illetőleg határoztatott, hogy a kör deczember hó folya
mában rendez négy estélyt, vasárnapi estéken, felváltva magyar és olasz 
nyelven.

Decz. 12-én a kör rendes havi ülést tartott, mely alkalommal tár
gyalás alá vette e kérdést: „Az évi záró vizsgálatok jelenleg fennálló 
rendszere sem a tanárokat, sem a szülőket ki nem elégíti.“ Dr. Erődi 
Béla szabad előadásban és kimerítően fejtegette a kérdést.

A vizsgálatok mineműségét illetőleg — úgymond — külföldön is 
eltérők a szokások. Franczia-, Angol- és Olaszországban zárt vizsgálatok tar
tatnak a classiücatióhoz megkívántaié eriterium végett. Némely helyeken, mint 
Hannoverában ilyen vizsgálat többször is tartatik évenkint. E vizsgálatokon 
jelen van valamennyi szaktanár. Németországban ellenben nyilvános vizsgálatok 
tartatnak; nem a eriterium megállapítása czéljából, mert az az ismétlések 
alkalmával történik, hanem hogy az intézet közvetetten betekintést engedjen 
a nagy közönségnek a tanügy szervezetébe és az iskola belső életébe. Ezért 
van e vizsgálatoknak iinnepies színezetük. Jellegre és beosztásra nézve e 
vizsgálatok különböznek a mieinktől. Németországban ugyanis a Schulrath, 
vagy az azt helyettesitő igazgató a tanárokkal együtt pár nappal előbb 
kijelöl egy-egy tantárgycsoportot egy osztályra szólólag, — s e  csoportból 
aztán valamennyi szaktanár jelenlétében egy nap alatt történik meg a vizsgá
lat. A tanárnak is időt adnak az előkészületre, mert az ilyen vizsgálatok 
(Schauprüfung) neki is bő alkalmat nyújtanak ügyességének kimutatására. 
A vizsgálatoknak a különféle országokban ilyetén eltérő rendszere eltérő 
nézeteken alapszik. Paedagogia! körökben pártok alakultak pro et contra a
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vizsgálati kérdést illetőleg. A nyilvános vizsgálat ellenei azzal hozakodnak elő, 
hogy a) sok időt foglal e l; b) sok tanár arra használja fel, hogy brillé- 
rozzon; c) a félénk és fiatal tanárokra feszélyező; sőt compromittáló lehet. 
A nyilv. vizsgálatok mellett több jót mint rosszat lehet mondani s tanügyi 
kormányunk csakis ily alapon foglalta törvénybe a nyilv. vizsgálati rendszert. 
Ezért, de egyéni meggyőződésénél fogva is, ő a nyilvános vagyis a most 
fennálló vizsgálati rendszer mellett foglal állást ; mert csakis ez a vizsgálati 
eljárás elégítheti ki a szülőket és praktikus természeténél fogva a tanügyi, 
ilietve a szorosan vett iskolai érdekeknek megfelelőbb ; mert 1. a közönség 
és a szülők érdeklődése az iskola iránt ápoltatik és fentartatik ; 2. ha a 
szülőket kizárjuk a vizsgálatokról, igen könnyen bizalmatlanságot ébresztünk 
önmagunk és az iskola iránt; 3. a nyilv. vizsgálatok igen alkalmasak arra, hogy 
a szertárakat, tanszereket stb. bemutathassuk a szülőknek. Németországban 
változatosság kedvéért az egyes tárgyak között ének és szavalás tartatik ; 
nálunk ezt a záróünnepély pótolja: 4. e vizsgálati rendszer szoktatja a 
tanuló ifjúságot a nyilvánosság előtt való fellépésre ; azért kiváltképen 
a fiúiskolákra nézve czélszerű, hol nyilvános érettségi vizsgálattal feje
ződnek be a középiskolai tanulmányok. Nem a rendszerből találja a 
hibát, hanem a kivitelben Az egyes osztályvizsgálatoknak czélja ugyanis 
a tanuló partialis érettségének kipuhatolása a tantágyakban; részleges érett
ségi vizsgálat az, mely a tanulónak az ismeretek összegező és Ítélő képes
ségét, gondolkozása módját stb. puhatolja. Legyenek azért a kérdések általá
nos jellegűek. A fennálló vizsgálati rendszerrel való elégiiletlenségnek egyik 
fő szülő okát éppen abban találjaj hogy sok tanár apró, az egészszel szervesen 
alig összefüggő kérdéseket ad fel. Tétessék az évi vagy záró classificatio 
a vizsgálattól függővé, minélfogva a classifikáló tanácskozmány a vizsgálatok 
után tartandó meg. Nem fogadja el azt az ellenvetést, hogy sok félénk tanulóra 
nézve ez végzetessé válhatik ; mert az olyan tanulónál, a ki a bevégzett tan
anyagnak ura, ez nem fordulhat elő, — továbbá mert az osztályvizsgálat a 
nyilvános érettségi vizsgálatnak előkészítője; — s ha a tanulóra nézve'sok
kal fontosabb érettségi vizsgálaton az eredményt az adott felelet után Ítéljük 
meg, annál nyugodtabb lelkiismerettel tehetjük azt az egyes osztályvizsgála
tokon. A másik ellenvetés a szülők részéről jöhet, ha fiuk a vizsgálaton 
esetleg jól felelt és'-rossz jegyet kapott; de e tekintetben nagyobb zavarban 
vagyunk, ha a priori adatik a rossz jegy. Egyébiránt a szülők érdeklődésé
nek ébrentartására czélszeríínek tartja a vizsgálati rendet kinyomatva a szü
lőknek megküldeni. A tanárok részéről tapasztalható lanyha hospitálást oly- 
képen lehetne ébreszteni, hogy naponkint két vizsgálat tartassák. Erre nézve 
a tárgyak két csoportra osztandók : nyelvek és reáliák csoportjára. Ily módon 
a homogén tárgyak tanárai ex officio jelen volnának a vizsgálatokon.

Dr. Erődi tartalmas előadását élénk eszmecsere követte. Ez azon
ban az előadottaknak csupán amplificatiója volt, minthogy a kör e kér
dést illetőleg dr. Erődivei egyenlő álláspontot foglal . el.

Dr. G-rihovszky Jenő, a kör jegyzője.
A S Üme gh i  kör deczember 1-én tartotta alakuló gyűlését, a mely

a tanári karban történt változás miatt és mivel az intézet oktatása csak
most tért a rendes mederbe, nem volt korábban megtartható. A korelnök, 
Orbán Lajos igazgató, a gyűlés megnyitása után mély sajnálatát fejezi 
ki a fölött, hogy a körből három tag kilépett, és hogy törekvése vidéki 
tagokat toborzani, nem vezetett a / kívánt eredményre. Egyúttal a kör 
mély elismeréssel emlékszik meg Adám Ivánról, az intézettől elvált igaz
gatóról, ki e kör alapítója és elnöke is volt s kiben a kör legbuz^óbb 
munkása s egyáltalában a tanügy egyik kiváló harezosa távozott. A kör
méltatva volt elnökének a tanügy terén szerzett érdemeit, az iránta táp-
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Iáit mély tiszteletét és elismerését jegyzőkönyvileg fejezi ki. Erre meg- 
ejtetvén a tisztviselők választása, elnök. Orbán Lajos igazgató, jegyző 
pedig Horvát Beeső lett. Ez után a kör azonnal hozzáfogott munkaprogramm- 
jának megállapításához. A kör első sorban a közgyűlés által felvett téte
leket szándékozik tárgyalni és csak -azután fogja az előbbi évekről vissza
maradt tételeket megvitatni. Azonban a közgyűléstől feladott tételek közül 
.„az önképzőkről'1 szólót nem veszi föl program rnjáöa, mivel ilyen intéz
mény hiányában a helybeli tagoknak nincs alkalmuk a közvetettéit tapasz
talás alapján hozzászólni e tárgyhoz. Különben a többi két tételről, még 
pedig „az előkészítő osztály behozataláról“ dr. Kellemen Károly, a „vizs
gálati rendszer reformjáról“ Orbán Laps fognak értekezni, a mely téte
lek behatóbb méltatása szempontjából a kör az illető előadóknak a későbbi 
hónapokra tűzi ki a határidőt. Egyelőre jaíiuár hóban Horvát Kezsö fog 
értekezni „az aesthetiká tanításáról a középiskolában“.

Horvát Beeső, a kör jegyzője.
A csurgói kör decz. 8-án tartott ülésén Vida Károly dr. olvasta 

fel értekezését: „Az előkészítő osztályról“. Nézeteit a következőkben 
foglalja össze:

„Ha középoktatási ügyünk szervezésénél kellő tanulmány tárgyává 
tették volna a meglevő magyar középiskolák szervezetét s ha nem nézték 
volna le kicsinylőieg a magyar nemzet testével történelmileg összetört nagy
nevű középiskolák szervezetét, ma hydrafej ként nem ütné fel magát évről-évre a 
panasz, hogy a középiskola nem tud boldogulni, mert a belépő ifjak elö- 
késziiltsége oly hiányos, hogy kiegészíteni már alig lehet s így nincs biztos 
alkp, melyre eredménynyel építhessen. A régi középiskola nálunk — s ez ma 
is, mint kipróbált dolog, sok helyen érvényben van — a saját elemi iskolájára 
támaszkodott, abban készítette elő az ifjakat a maga czéljainak megfelelően, 
úgy hogy a hol e rendszer uralkodott, a legnagyobb ritkaságként lépett oly 
tanuló a középiskola fákkor még csak gymnasium) első osztályába, ki ne a 
gymnasiummal kapcsolatos elemiben végzett volna ; mintegy megszokta azt a 
városi és vidéki közönség egyaránt, itt végeztette az elemi osztályokat. S 
hogy ez csak jó hatással lehetett úgy tanulmányi mint magaviseleti szem
pontból, kétséget sem szenvedhet; az egységes vezetés, a rendszeresen 
keresztül vitt tanterv, a jobb felszerelés, mind olyan tényezők, melyek szerint 
a gymnasiumok alapját képező elemi iskolák sokszorosan felülmúlták s 
bizonyára felülmúlják ma is ott, a hol vannak, a vidéki elemi iskolákat s az 
ezek légkörében felnőtt elemi iskolások mintegy belenőttek a gymnasiumba 
s nem kellett azt még megszokniok, mint ez manapság van, midőn az első 
osztály 30—40 tanulója majdnem ugyanannyi intézetből verődik össze. Ki ne 
látná be, hogy nagyon is jogosult a középiskola ama panasza, hogy az ily 
tanulóknak csak megszoktatásával az évnek majdnem fele telik el, haladni 
alig lehet velők, mert az időnek nagy része ismereteik összeszedésére, hogy 
úgy mondjam, a rendes mederbe terefésére fordíttatik. Mindezek alapján, ha 
a kérdést gyökeresen és helyesen akarnék megoldani, s itt főként a vidék 
veendő figyelembe, minden középiskola alá oda kellene építeni a maga elemi 
iskoláját. Jól tudom azonban, hogy ennek igen sok nehézség, első sorban a 
nervus rerum gerendarum állja útját s azért ezt javaslatba sem merem hozni, 
hanem azt a módozatot, a mi ezt némileg pótolhatja, az előkészítő osztály 
felállítását melegen ajánlom körünk figyelmébe és pártfogásába. Ha lesz egy 
ilyen előkészítő osztály, mely nézetem szerint megfelelne a IV. elemi osztály
nak s egészben véve egyeznék annak tantervével, de a sajátos czélnak meg
felelően rendeztetnék be. úgy hiszem a mai, többé-kevéshbé jogos panaszok
nak elejét vehetné a középiskola; több lenne ebből a haszon mindenesetre,
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mint a kár, mi az egységes elemi tanterven az által iittetnék, hogy ez az 
előkészítő elemi osztály tanterve a sajátos czélnak megfelelőleg készíttetnék 
el. Ez által nem lenne oly nagy űr, a mi ma tényleg megvan, az elemi és 
középiskola között lenne egy kis üdvös átmenet, a mi felette megkönnyítené 
az ifjak haladását a középiskolában. Igaz, hogy ez a taníttató szülőkre nézve 
újabb teher lenne, a mennyiben egy évvel tovább kellene fiukért költeni, de 
ezen veszteséggel fölérne azon reménybeli nyereség, hogy kevesebb perczent 
utasíttatnék vissza jövőben s még kevesebb perczent lenne olyan, ki a közép
iskolai tanulmányokkal egyáltalán nem tudna megbirkózni.“

Kulcsár E. nézete szerint külön előkészítő osztály felállítására nincs 
szükség, minthogy a gymnasiumi I. osztály tananyagának java része csak a
1У. elemi osztályénak ismétlése. Sőt tapasztalatára hivatkozva annyira leszállítja 
kívánalmait, hogy hajlandó megelégedni helyesen Írni, olvasni tudó s a szám
tani négy alapműveletet értő növendékekkel, annyival is inkább, mivel azt 
veszi észre, hogy a szülők már-már bevárják gyermekeik 11—12. évét s úgy 
küldve a középiskolákra értelmesebb és munkabíróbb ifjakat állítanak elénk. 
E nézethez csatlakozik Bodola L. is. Úgy látja, hogy az előkészítő osztály 
csak ott kívánatos, hol az I. osztály nagyon népes és nem fordítható kellő 
gond mindegyik növendékre, e miatt aztán úgy tűnik föl a dolog, mintha az 
előkészítő osztály hiánya okozná a tanítás sikertelenségét. Bátori L. abban 
a nézetben van, hogy ha hiányos előképzettségről lehet szó, akkor csak a 
népiskolai vizsgálatok hiányosságára lehet panasz, a mennyiben a kevésbbé 
lelkiismeretes tanító átbocsáthat olyanokat is, kiknek ismeretei nem elégségesek. 
Óhajtja tehát, hogy inkább népiskolai vizsgáló bizottságok szerveztessenek. 
Endrei A. szerint az előkészítő osztályt legsürgetőbben a vegyes ajkú vidékek 
intézetei kívánják. Ezek részére a magyar nyelvben való jártasság elősegítésére 
felette szükségesnek tartja.

Még több tagtársnak az előzőkhöz hasonló értelmű hozzászólása 
után a kör kimondja, hogy az előkészítő osztályt a vegyes ajkú vidékek 
középiskoláinak kivételével nem tartja szükségesnek*; ajánlja különben, 
hogy a gymnasiumok alatt népiskolák állíttassanak, melyek velük kapcso
latban lennének a kellő előképzésre való tekintettel.

Ezután a pliil. múzeum kérdésének tárgyalására Lázár I. vállal
kozott, Endrei A. tagtárs pedig ajánlkozott, hogy e kérdést, fogja a leg
közelebbi összejövetelén fejtegetni: „Hogyan tanítsuk a német nyelvet?“

Kulcsár Endre, a kör jegyzője.
A zsolnai kör decz. 12-én megtartott ülésén dr. Vas Antal Euri- 

pidesről szóló tanulmányát olvasta föl. Ismertette életrajzát és müveit, 
s ez utóbbiak alapján kifejtette vallási és bölcseleti nézeteit.

Balugyánszky Béla, a kör jegyzője.

KÖZÉPISKOLAI ( 'ASPISTI KA.

A kecskeméti reáliskolai latin nyelv-oktatásról.
Közlönyünk folyó évi 162. lapja kevesli a heti 3 órát az 1887/8. 

tanév folytán végzett tananyaggal szemben és igaza van, mert az ered
mény és idő közt való viszony szokatlan. Kedvező körülmények össze
találkozása azonban számításon túl szökő sikert is hozhat, létre, miért
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remélhetőleg szívesen vesznek felvilágosításokat ez ügyben, mely a tan
ügyi casuistika mezején nem gyakran felötlő jelenség, a reáliskolai latin 
nyelvet kezelő tanártársak. Az aránytalan nagy siker tényezői idő, erő 
és módszer voltak.

A mi az időt illeti, oly módon nyert az teljes kihasználást, hogy 
ha valamely tanóra bármi alapos oknál fogva elmaradt, egyetlen egy 
esetben sem veszett pótolatlanúl. Erre szolgáltak a naptár vörös betűs 
keletei, a karácsoni és húsvéti szünetek napjai, melyek többet hoztak ki 
a II. tanfolyamban normativum gyanánt szabályszerűen fölvett heti 3 
óra számnál ; és ezek megtartását egyenesen a két tanuló kérte, kik a 
cursus tagjai voltak, mert latin nyelvi tanulásukból okvetetlenül eredményt 
kívántak fölmutatni. Annál is több bizalommal kérhették az elmaradt 
órák pótlását, mert a tanfolyam kezdettől fogva a mai napig díjmentes 
lévén (csak a jelen tanévben van a kezelő tanár heti elfoglaltságába be
számítva), erre a tanártól fölhatalmazást nyertek.

A másik tényező, az erő, rugalmas és kitartó volt. A két VII. 
osztálybeli tehetséges, szorgalmas és a latin nyelvet teljes ambitióval 
tanuló ifjú megvont inkább magától nem egyszer szórakozást, csakhogy 
emez önként vállalt kötelezettségének emberül felelhessen meg, mit 
megkönnyíteti részökre az, hogy véletlenül mindkettőjüknek szerencsés 
a nyelvérzéke, a mellett fegyelmezett a gondolkodásuk módja. Hogy pedig 
a III-ik tanév végén, 1888. júniusban a latinból érettségire mehesse
nek, még a legközelebb múlt nagy szünidőben is minden áldott napon, 
mintegy 8-nak kivételével, midőn távol voltam, megjelentek délútánon- 
kint, hogy számot adjanak arról, a mivel délelőtt foglalkoztak: úgy hogy 
Cicero 4 beszédét in Catilinam fordíthatták le ez idő leforgása alatt és 
elég mélyen bele mentek Vergilius Aeneise 11-ik énekébe.

Legdöntőbb volt azonban az eredmény létrehozásában, mely gyor
sabb haladást tett lehetővé, az a módszer, melyet tanulásukban követtek 
és követnek. Ez abban áll. hogy magoknak tűzik ki a föladat terjedel
mét mindig, külön készülnek el vele és csak azután ülnek össze kölcsö
nös felvilágosítás végett. Ezt természetesen csak 2-—3 tanuló képes meg
cselekedni, a kik körülbelül egyenlő tehetségüek s egymást versenyezve 
buzdító kitartásúak. Ez a módszer a tanárra nézve rendkívül könnyű 
helyzetet teremtett, mert a fordításoknál csak ellenőri szerepe jutott 
osztályul; vájjon helyes volt-e az átértése a szövegnek, arról elemzés 
útján győződött meg. Ilyenkor nyílt alkalom arclmeologiai, mythologiai 
fejtegetésekre.

Voltak esetek, midőn a latin mesterkélt szórendet világosság ked
véért szükséges volt részökre természetesen folyó mederbe vezetni; de 
az alig került elő, hogy valamely szónak jelentését kellett volna meg
mondani, ki voltak a szavak keresve pontosan és emlékbe szedve. Csak 
megszilárdításuk vált szükségessé a synonymák és derivaták előszedésé- 
vel. Pl. sorba jött a facio igénél a tío, factum, factio, facinus, facies, 
facilis, facilitas, facultas, difficilis, difirultas stb. értelmezése a szóbőség 
gazdagítása végett.
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Mint a Közoktatás VI. évf. 15. számában (1887. apr. 10.) jelez
tem. volt reáliskolai latin tanfolyamom már az 1877—-1882. években a 
IV— VII. osztályból. A jelentkezett 13 tanulóból csak a IV. osztályos 
végezhette el teljesen, mert kiváltak a többiek középiskolai tanfolyamuk 
bevégzésével előbb, vagy átléptek időközben a helybeli ref. főgymnasiumba, 
számra hárman. A’ ki ellenben 5 éven át heti 2 órán tanult,’ tehetett 
volna bízvást érettségi vizsgálatot a helyi kath. főgymnasiumban latin 
nyelvi ismereteiből, de fázott a vele járó költségtől, az azonban meg
esett vele, hogy mint műegyetemi hallgató Budapesten latin nyelvtaní
tásból tartotta fönn magát.

Eme régibb tanfolyamban bizonyult be gyakorlatinak a módszer, 
melyet föntebb jeleztem s a mely mellett váratlanul nagy anyag volt föl
dolgozható, de természetesen, mint újra hangsúlyozom, egyenletes képes
ségű és szorgalmú, kevés számú tanulósággal. Jó anyagot kezelni 
hálás dolog. Hanusz István.

VEGYESEK.

Hogyan gyarapitsuk a tanári segélyző-alapot ? Dr. Demkó Kálmánnak a 
Közlöny múlt Számában közölt meleghangú felszólításához bátorkodom néhány 
észrevétellel járulni. Mindenek előtt ideje már, hogy valahára e kérdés is napi
rendre került, mert azon az alapon, a melylyel az országos tanáregyesület 
rendelkezik, már rajta van a tehetetlenség bélyege, és azok a morzsák, melyekkel 
végszükségletükben egyes névtelen kartársaink segíttetnek, legkevésbbé sem 
emelik a szükölködők önérzetét, mert ily alakban ez nem segélyezés, inkább 
alamizsna. Eléggé ismeretes, hogy a hatvanas és hetvenes éveknek tanárai 
miképen hozták létre a tanulói segítő-egyesületeket ; hangversenyek, felolva
sások, vagy tánczvigalmak rendezése által a jövő szegénysorsu nemzedék föl
segélyezésére oly alap jött létre az egyes' középiskoláknál, hogy itt-ott már 
kevesebb az Ínséges mint a kiosztandó pénzösszeg. A tanártestületek alig 
számolhatnának hasonló áldozókészségre, mert elvégre is az ifjúságé a jövő, 
s az ifjúság jövője előmozdításáért a szülő, tehát a közönség minden áldozatra 
kész. Segítő-egyesületi alapunk egészen idáig végképen kiesett a reglementből; 
most pedig, ha még országos nevét is hangoztatjuk, azt látjuk, hogy az leg
szegényebb az összes egyesületi alapok között; némely vidéki agarász-egyesü- 
letnok vagyona nagyobb, és én attól tartok, hogy még akkor is, ha dr. Demkó 
Kálmán áldozókészsége általánosan is elfogadtatnék — a miben kételkedem, 
pedig nem vagyok tandíjszedő — egyesületünk hathatós működését, a nyo
morral küzdő egyes özvegyek és árvák segélyezését, azok önérzetének meg 
nem sértésével, majdan valahogy a jövő században csak megkezdheti. És azután 
nekem á fentebb említett áldozókészség úgy tetszik, mintha magunk a koldus 
tarisznyájával akarnók az alapot emelni. Tudom én, hogy nem vagyunk és 
nem is leszünk oly hamar abban a helyzetben, mint a hadsereg tisztjei, kik-
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nek az őket megillető nyugdíjon kívül rendelkezésükre állanak milliókat felül
múló alapok, mint a Ferencz József-, .Rudolf-, Albrecht-alap, pedig ezek is 
részben a közönség áldozókészsége által jöttek létre: más részről, ha itt-ott 
voltak is, vannak is maecenások,. azoknak — úgy látszik — segítő-egyesüle
tünkről vagy nem volt vagy nincs is tudomásuk. Sokszor egyes embernek, 
és így egyes tanárnak szegénysége nem válik szégyenére, inkább dicséretére 
— paupertas olim nil, nisi clara viri — ezt azonban egy országos sogitő-egye- 
siijpt magáról nem mondhatja, az szegénységével nem hivalkodhatik ; az által 
pedig, Hogy egyes névtelen szükölködőket fölsegít, csak részben teljesíti azt 
a ezélt, melyet maga elé tűzött. Ügy hiszem, helyén volna és ideje is már, 
hogy az egyesület főbbjei forduljanak az országnak egyházi és világi hangadó 
közvéleményéhez és appelláljanak a közönségre, akár vezessen ez czélhoz akár 
nem, s akkor másodsorban maguknak a tanártestületeknek kellene hangver
senyek. felolvasások által az egyesületi alap gyarapításában közreműködni. Ha 
az államilag kezelt középiskolák tanárai alig 25 év alatt képesek voltak mint
egy 180000 frtnyi tanulói segítő-alapot létrehozni, akkor — és ez szent meg
győződésem — a közönség nem marad részvétlen, ha az országos tanáregye
sület segítő-alapjáról lesz szó. Okányi Pál.

Trefort-emlékünnep. A székelyudvarhelyi áll. főreáliskola gyászünnepet 
rendezett az elhúnyt vall. és közokt. minister emlékére. A város azzal adott 
kifejezést részvétének, hogy egész intelligentiája megjelent az ünnepen, 
mely a városház nagy termében folyt le. A terem közepén volt az elhúnyt 
mellszobra fölállítva; balra a tanárkar, jobbra az ifjúsági zene- és énekkar 
foglalt helyet. Kezdetül az ifjúsági zenekar dr. Vajda Emil tanár vezetése 
mellett nagy hatással adta elő a Tannhäuser örökszép bevezetését, melj7 után 
az ifjúsági énekkar meghatóan énekelte Zsaskovszky „Gyászhangját“. Dr. 
Solymosi Lajos ig. helyettes tartalmas rövid alkalmi beszéde után Hóim Adolf 
tanár olvasta föl szép emlékbeszédét. Az ünnepet az ifjúsági ének- és zenekar 
által együtt előadott „Hymnus“ fejezte be.

Kinevezések. A király ö felsége Hanusz István kecskeméti áll. főreál
iskolai helyettes igazgatót eddigi állomására rendes igazgatóvá nevezte ki. — 
A vall. és közokt. minister dr. Pákozdi Károly egyetemes orvosdoctort és 
képesített egészségtani tanárt a budapesti kegyesrendi főgymnasiumhoz egye
lőre tiszteletbeli minőségben iskolai orvossá és egészségtani tanárrá, Békey Imre 
ministeri osztálytanácsost és fővárosi tanfelügyelőt pedig az orsz közoktatási 
tanács váltakozó tagjává nevezte ki.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister Ruby Miroszláv győri áll 
főreáliskolai rendes rajztanárt, Gyulaffy József lőcsei kir. kath. főgymnasiumi 
rendes hittanárt és Dániel György Drassói áll. középkereskedelmi és faipariskolai 
rendes tanárt jelen állásukban végleg megerősítette.

Alapítvány. A nagykárolyi íiu-ipariskola javára Jordán Károly szaniszlói 
róm. kath. plébános és Jordán Ferencz dr. fővárosi orvos 1000 frtos alapít
ványt tettek annak emlékére, hogy atyjuk, Jordán Ferencz a nagykárolyi 
elemi és utóbbi időben az ipariskolánál 40 évig működött és jelenben is mű
ködik mint rajztanár.
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Nyilvánossági jog. A vall. és közokt. minister megadta a nyilvánossági 
jogot a soproni Lcihne-féle tan- és nelöintézetnek mint hatQsztályú gymnasium- 
nak az 1888/9. és 1889/90. iskolai évekre (44170. sz.).

Ministeri intézkedés a Magyar Nyelvtörténeti Szótár megszerzése ügyében.
„A magyar tudományos Akadémia megbízásából Szarvas Gábor és Simonyi 
Zsigmond által szerkesztett, Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereskedé
sében megjelenő „Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékektől a 
nyelvújításig“ czímü munka elkészülvén, ennek első füzete most került ki a 
sajtó alól. A mü a bemutatott prospectus szerint rendesen öt-hat heti időkö
zükben 10—12 íves és számra nézve körülbelül 30 füzetben fog megjelenni s 
egy-egy füzet ára 1 frt lesz. Minthogy e munka a magyar nyelv törvényeinek, 
fejlődésének és szellemének tanulmányozásához nélkülözhetetlen segédeszköz 
s ennélfogva a magyar nyelv és irodalom tanárainak és tanítóinak mind 
önművelésük mind a tanítás szempontjából üdvös segédforrásul szolgál, a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1888. évi 40,560. sz. a. kelt kör
rendeletével az iránt intézkedett, hogy a közvetetten rendelkezése és vezetése 
alatt álló középiskolák, tanító- és tanítónőképezdék, középkereskedelmi és 
felsőbb leányiskolák igazgatói föltétlenül, a felső nép- és polgári iskolák 
igazgatói a lehetőség szerint a „Magyar nyelvtörténeti szótárt“ iskolájuk 
tanári könyvtára számára rendeljék meg.“

A Magyar Nyelvőr deczemberi füzetével befejezte XVII. kötetét. Mikor 
1872-ben néhány lelkes társától támogatva Szarvas Gábor kiadta az első füze
tet, senki sem jósolt e folyóiratnak oly hosszú életet és oly kiváló nagy hatást. 
Irodalmunkat akkor annyira bilincseiben tartotta a minden nyelvtudományi 
készület, minden nyelvbeli alap nélkül kezdett és pusztán kinek-kinek szemé
lyes önkényétől függő nyelvújítás, hogy elsőrangú költőink is alig mertek 
hamisítatlan magyar nyelven Írni, olyannyira elrontotta volt a tudományos 
irodalom és a napi sajtó az olvasó közönség magyar nyelvérzékét. Hosszas és 
heves küzdelembe került, míg a Magyar Nyelvőr kivívta, hogy a helytelen 
nyelvújítás romboló munkája megszakadjon és a helyes nyelvművelés foglalja 
el helyét irodalmunkban. Hogy ma a napi sajtó legegyszerűbb közleménye is 
jobb magyarsággal van Írva mint tizenhét esztendővel ezelőtt sok nagyralátó 
irodalmi mű és hogy ma már tizedrangú Íróink is oly szép magyarosan Írnak 
mint akkor irodalmunk fejedelmei, az tagadhatatlanul igen nagy részben a 
Magyar Nyelvőr érdeme. E mellett megbecsülhetetlen anyagot szolgáltatott a 
magyar nyelvtudománynak nyelvünk minden oldalú és alapos ismeretére. De 
nem csupán nyelvészeknek és a magyar nyelv szaktanárainak van szánva, 
hanem fölötte becses tanulságot meríthet belőle minden müveit magyar ember 
szakbeli különbség nélkül. A középiskolai tanári könyvtárak számára kiadott 
ministeri könyvjegyzék a Magyar Nyelvőrt az első sorban beszerzendők közé 
iktatja (5. 1.), különösen kiemelve, hogy „megszerzése könyvtáraknak és
egyeseknek egyként ajánltatik“. Ára egész évre 5 frt. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal : Budapest, VI. kér. Bulyovszky-utcza 6. szám.

A Magyar Történeti Életrajzok, melyek már eddigi évfolyamaikkal is 
jelentékeny szolgálatot tettek a magyar történet népszerűsítésének, januáriusi 
füzetükkel megkezdik ötödik évfolyamukat. Eddig küzlütt élptrajzaik beható
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történelmi kutatáson alapulnak s a mellett a nagy közönségnek érthető és 
élvezhető olvasmányt nyújtanak. Önálló és szövegbe nyomott képeik, melyek
nek száma már meghaladja a 700-at, magyarázzák a szöveget és a régi idők 
emlékeit az olvasó szeme elé varázsolják. Ismételve melegen ajánljuk meg
szerzésüket nem csak a tanári, hanem az ifjúsági könyvtárak számára is. Egy 
évfolyam (5 füzet) ára 8 frt. Megrendelhető Méhner Vilmos könyvkiadónál 
Budapesten.

Holub Afrikai utazásai magyar kiadását indította meg Ráth Mór. Az első 
füzet nem csak arról tanúskodik, hogy e mű nagyszámú, a helyszínén fölvett 
eredeti rajzok után készült kitűnő fametszeteivel igen díszes lesz, hanem arról 
is, hogy rendkívül érdekfeszítő és fölötte tanulságos olvasmányt fog nyújtani. 
A híres utazónak e legújabb müvét, melynek megszerzését a csekély ár (egy 
füzet 30 kr.) és a füzetes megjelenés igen megkönnyíti, bizonyára a közönség 
minden körében szívesen fogadják.

Irodalmi Kalauz kiadását indították meg a magyar kiadók, melynek 
mutatványszámát a Révai testvérek könyvkereskedése küldte be hozzánk. E 
folyóirat, mely Szana Tamás Irodalmi Értesítője helyébe lép, ezentúl havonkint 
fog megjelenni és az irodalomkedvelőknek, kik erre megkeresik, a nevezett 
könyvkereskedés ingyen küldi meg. A gondosan összeállított havi értesítő a 
hazai irodalom összes újabb jelenségeit sorolja fel és minden könyvről^ —4 sor
ban tájékoztatja az érdeklődőt. Az összes kiadók hozzájárulásával meginduló 
vállalat czélja a hazai irodalom ismertetése és népszerűsítése. A Révai test
vérek könyvkereskedése bárkinek, a ki levelező lapon fordül hozzá, a most 
megjelent számot azonnal, a folytatást pedig rendesen havonkint megküldi.

ifjúsági irodalom. Ezúttal három ifjúsági művet küldtek be hozzánk. Az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadásából érkezett: „Idegen népek közt 
messze földön. Útirajzok és életképek. Kiváló utazók leírásaiból összeválogatta 
dr. Simonyi Jenő“. Lampel Róbert kiadásából a következő kettőt kapták : 
„Rubinson Crusoe élete és kalandjai. Defoe D. angol eredetije után a magyar 
ifjúság számára átdolgozta dr. Radó Antal“ és „Kolumbus Kristóf. Amerika 
fölfedezése. Az ifjúság számára szerkesztette dr. Brózik Károly“. Mind e 
müvek amaz örvendetes jelenségnek szolgálnak bizonyságául, hogy kiadóink 
gondot kezdenek fordítani az ifjúságnak szánt kiadványaikra. Mióta nem adnak 
ki akármit, hanem telhetőleg jót iparkodnak nyújtani, ifjúsági irodalmunk szép 
haladásnak indult Ezt készséggel elismerve, mégis egy dologra kell figyelmez
tetnünk mind Íróinkat mind kiadóinkat. Ifjúsági irodalmunknak még annyi a 
hézaga, annyi a pótolnivalója, hogy kár fáradságukat és költségüket oly művek 
Írására és kiadására fordítaniok, a milyenek nem okvetetlenül kellenek, mivel 
olyanok, ha csak türhetők is, már vannak. Érdemesebb dolog olyan szükséges 
munkákat adni, a milyenek még egyáltalában nincsenek. Ne vegyék az 
„Eduard und Kunigunde, Kunigunde und Eduardf német nótát példájukul ; 
nekik is hasznosabb, az ügynek, az ifjúságnak is jobb.

A Mária Dorottya-egyesület kisdednevelési kiállítása ügyében még november 
11-én a nagy bizottság Hampelné-Pulszky Polyxena úrasszony elnöklete alatt 
ülést tartott. Jelen voltak a különböző szakosztályok elnökei és jegyzői és 
még sokan a mindkét nembeli egyesületi tagok közűi, kik az új városház
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társalgó termének minden ülését elfoglalták. A kiállítás ügyében György 
Aladár, dr. Faragó Gyula és Gelléri Mór referáltak. A jelentések alapján a 
nagy bizottság elhatározta, hogy a technológiai múzeum mostani helyiségében 
kiállítást fog rendezni, melyen a kisdednevelés és kisdedápolás eszközeit, úgy 
a hazaiakat mint a külföldieket, fogják bemutatni. A kiállítás 1889. évi 
augusztus hó l-től október 15-ig lesz nyitva. A kiállítás eszméje iránt mal
most is mutatkozik külföldön nagy érdeklődés, mint êzt a beérkezett és az 
ülésen bemutatott levelek egész sora mutatja; még Helsingforsból is jött érte
sítés, hogy Jalava Antal egyetemi tanár már most is gyűjt kiállítási anyagot. 
Végül felemlítjük még, hogy a szintén tervben volt csecsemő-kiállítás elmarad. 
A kisdednevelési kiállítás nagy bizottságának orvosi szakosztálya külön kör
levélben kereste meg az összes nevezetesebb külföldi gyermekházak igazgató
ságait, hogy az intézeteik berendezését s vezetését feltüntetendő adatokat, 
rajzokat s táblázatokat a Mária-Dorottya-egyesület 1889. évi kisdednevelési 
kiállításán bemutassák.

Beérkezett művek. Utolsó kimutatásunk óta (múlt fűz. 275.1.) a következő 
könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :

P a e d a g o g i a ,  i s к о 1 a ü g у, va l l á s .
A vallás- és közoktatásügyi m. tír. ministernek a közoktatás állapotáról 

szóló és az országgyűlés elé terjesztett tizenhetedik jelentése. I. kötet. A köz
oktatási tanács 1887/8. évi működéséről, s a népoktatás 1886/7. évi állapotáról. 
II. kötet. A középiskolákról. A felsőbb tanintézetekről. A szakiskolákról és 
szaktanfolyamokról. Az emberbaráti és közművelődési intézetekről. Budapesten, 
nyomatott a magy. kir. egyetémí könyvnvomdában. 1888. 4. г. I. köt. 292 1. 
II. köt. -438 1.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek az országos tanítói 
nyugdíj- és gyámalap 1887. évi állapotáról szóló jelentése. Budapesten, nyomatott 
a magy. kir. egyetemi könyvnyomdában. 1888. 4. r. 46 1.

Nase realke prema srednjim skolam u obce a poimence prema realkam 
austrijékim, ugarskim, íraneuzkim i njemackim. Na osnovi reorganizacije 
francuzke realne obuke napisao Pravomil Krbek. .Zagreb 1888. 4. r. 66 1.

Emléklapok a dévai m. kir. állami főreáliskola új épületének 1888. évi 
október hó l én megtartott felavató ünnepéről. Kiadja Téglás Gábor igazgató. 
Nyomatott Hirsch Adolfnál Déván, 1888. 8r. 29 1.

Elmélkedések az emberi képességek felett. Irta Léderer Á. Külön lenyomat 
a „Népnevelők Lapjából“. Budapest, Ruanyánszky A. könyvnyomdájából. 1888. 
N8r. 20,1. ( . «

Evangyéliomi-keresztyén vallástan polgáriskolák, algytímasiumok, reálta
nodák és a conürmatiói oktatás számára. Irta Sztehlo András. Hatodik 
kiadás. Budapest—Pozsony, 1889. Stampfel Károly kiadása. K8r. 47. 1. Ara 20 kr.

M a g y a r  n y e l v  és  i r o d a l o m .
Petőfi válogatott költeményei. Magyarázta dr. Badics Ferencz. Budapest. 

Az Athenaeum r. társ. kiadása. 1888. I. rész. Lyrai költemények. 8r. VII 
és 180 к II. rész. Elbeszélő költemények. 8r. 138 1. Ára mindenik rész
nek 90 kr. i

Tanulók olvasótara. IX. Irene Szomorújáték öt felvonásban. Irta Kisfaludy 
Károly. Budapest, 1888. Lampel Róbert. 16r. 88 1. Ára 20 kr.

Tréfás szaválmángok gyűjteménye. Szavalni szerető ifjak és más kor- 
beliek hasznos mulattatására összegyűjtő Orbók Mór. (Hasznos mulatságok. V.) 
Budapest—Pozsony. 1889. Kiadja Drodtleff Rudolf. K8r. 80 1. Ára fűzve 50 kr.
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M á t r a y  L a j o s : F a z e k a s  M ih á ly  élete és m u n k á i  fölfedezett ismeretlen 
verseivel. Debreczen, a „Debreczeni Ellenőr“ könyvnyomdája. 1888. K8r. 180 
1. Ára 1 frt.

M a g y a r  N y e lv tö r té n e t i  S z ó tá r  a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújí
tásig. A m. t. Akadémia megbízásából szerkesztették S za r v a s  G ábor  és 
S im o n y i  Z s ig m o n d . 1. köt. 3. fűz. Budapest, 1889. Kiadja Horuyánszky Viktor 
akadémiai könyvkereskedése. Egy tüzet 1 frt.

T ö r t é n e t ,  f ö l d r a j z .
M a g y a r  T ö r té n e ti  É le tr a jz o k .  A magy. tud. Akadémia történelmi 

bizottságának segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti 
S z i lá g y i  S á n d o r . IV. évf. 5. fűz. Budapest, Méhner Vilmos kiadása. A jelen 
füzetben befejezi Pór Antal Trencsényi Csák Máté történetét. Az egész 
évfolyam (6 fűz.) ára a Magy. Tört. Társ. tagjainak 5 frt, nem tagoknak 8 frt.

H a d tö r té n e lm i  K ö z le m é n ye k . Egyetemes folyóirat a magyar hadi törté
netírás fejlesztésére. A magyar tudományos Akadémia hadtudományi bizott
ságának megbízásából szerkeszti R ó n a i  H o r v á th  Jen ő . Budapest, 1888. I. évf. 
1—4. szám.

A z  o s z tr á k -m a g y a r  m o n a rc h ia  Írásban és képben. 73. (Felső-Ausztria és 
Salzburg 13.). 74. (Magyarország II. köt. 3.) fűz. Budapest. Kiadja a magy. kir. 
államnyomda. Eévai testvérek bizománya. Ara egy-egy füzetnek 30 kr.

D r  H o lu b  E m i l  a f r i k a i  u ta z á s a i .  A Fokvárostól a masakulumbék 
országába 1883—1887. Jogosított kiadás. Körülbelül 180 eredeti fametszettel 
és 2 térképpel. 1. füzet. Budapest, 1889. Kiadja Ráth Mór. Egy füzet 30 kr.

T er m é s zet r a j z.
E r d é ly  e d é n y e s  f ló r á já n a k  h e ly e s b íte tt  fo g la la ta . A kir. magyar termé

szettudományi társulat megbízásából irta d r. S im o n k a i  L a jo s .  Enumeratio 
florae Transsilvanicae vesculosae critica. Ex mandato societatis scientiarum 
naturalium regiae Hungarieae scripsit dr. Ludovicus Simonkai. Budapest. 
Kiadja a kir. magyar természettudományi társulat. 1886. N8r. XLIX és 
678 1. Ára?

A  m a g y a r o r s z á g i  C la d o cerá k  m a g á n r a jz a . A kir. magyar természettudo
mányi társulat megbízásából irta deési d r . D a d a y  J en ő . Négy tábla rajzzal. 
Crustacea Cladocera faunae Hungarieae. E commissione regiae societatis Hun- 
garicae scientiarum naturalium elaboravit dr. Eugenius Daday de Deés. Cum 
4 tabulis. Budapest. Kiadja a kir. magyar természettudományi társulat. 1888. 
N4r Vili és 128 1. Ára?

P h y s i k a .

A  te r m é sze tta n  a lapelem ei. Irta S c h u b er t K á ro ly . Pótfüzet: Természet- 
tani földrajz. Összeállította H e lle r  Á g o s t. Budapest, 1889. Lampel Róbert Ki
adása. 8r. 28 1. Ára 20 kr.

M a t h e m a t i k  a.
E lo is k o la  a  d e te rm in á n s o k  e lm életéhez. A mennyiségtant kedvelő közép- 

tanodai itjuság számára összeállította F e r e n c z i  J ó zse f . Vácz, 1880. Nyomatott 
Serédy G. siketn. iparint. könyvnyomdájában. 8r. 64 1. Ára 60 kr.

A  d e te rm in á n s o k  a lk a lm a zá sa . G. Dostor Eléments de la théorie des 
déterminants avec application á l’algébre, la trigonométrie et la géométrie 
analytique dans le plan et dans l’espas czímű munkája nyomán. Á mennyiség
tant kedvelő ifjúság magánhasználatára összeállította F e r e n c z i  J ó zse f. Vácz, 
1885. Nyomatott Mayer Sándor könyvnyomdájában. Budapesten kapható 
Kilián Fr. könyvkereskedéséban. 8r. 187 1. Ára 2 frt.

E lo is k o la  a  H a m ilto n - fé le  q u a te r n ió k  elm életéhez. A mennyiségtant ked
velő középtanodai ifjúság számára dr. Odströil J„ Kelland P. és Tait P. G. 
müvei nyomán szerkesztette í 'e r e n c z i  J ó z se f . Nyitrán nyom. Schempek Ede 
és Huszár István 1887. Budapesten kapható Kilián Fr. könyvkereskedésében. 
8r. 55 1. Ára 60 kr.
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I f j ú s á g i  i r a t o k .
Id e g en  népele leözt m essze  fö ld ö n . Útirajzok és életképek. Kiváló utazók 

leírásaiból összeválogatta dr. S im o n y i  J en ő . Számos fametszetű ábrával. Buda
pest, 1888. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 8r. 264 1: Ára 
képes borítékba kötve 2 irt.

K o lu m b u s  K r i s tó f .  Amerika fölfedezése. Az ifjúság számára szerkesz
tette dr. B r ó z ik  K á r o ly .  Budapest, Lampel Bóbert kiadása. N8r. 330 1. Ára 
2 frt 40 kr.

R o b in so n  C rusoe  élete és kalandjai. D e fo e  D . angol eredetije után a 
magyar ifjúság számára átdolgozta ,R a d ó  A n ta l .  Számos képpel. Budapest, 
Lampel Róbert kiadása. 8r. 232 1. Ára 1 frt 60 kr.

M a g y a r  I f jú s á g .  Képes közlöny a serdültebb ifjúság számára. Szerkeszti 
d r . R a d ó  A n ta l .  VI. évf. 7. fűz Megjelenik minden második vasárnapon. Ára 
egész évre 6 frt. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. Károly-körút 
15. szám.

Ve g y e s e k .
K ö lte m é n y e k . Irta V e r sé n y i  G y ö rg y . Budapest, 1888. Nádor Kálmán 

könyvkiadása. K8r. 123 1. Ára i frt.
T á r g y m u ta tó  a Budapesti Tanáregylet Közlönye egyetlen és az Orszá

gos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny I—XX. évfolyamához. Az Orsz. 
Középisk. Tanáregyesület választmánya megbízásából összeállította S ze re lem -  
h e g y i T iv a d a r  egyesületi titkár. Budapest, 1888. Hornyánszky Viktor könyv
nyomdája. 8r. 143 1. Ara 1 frt.

Á tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület évkönyve. Az 1888-80 
évre. Szerkesztette K le k  L a jo s  egyesületi jegyző. Kilenczedik évfolyam. 
Deoreczen, nyomatott a város könyvnyomdájában. 1888. 8r. 210 1.

K ö n y v je g yz é k e k .
D o b r o w szk y  Á g o s t  ódon munkák tárának 14. 15. sz. jegyzéke : Újabb be

szerzések az irodalom minden szakából.
I r o d a lm i  K a la u z . Havi értesítő az olvasó közönség s az irodalom- 

kedvelők számára. Szerkeszti B e n k ő  G y u la , kiadja a magyar könyvkereske
dők egyesülete. I. évf. Mutatványszám. Kívánatra minden könyvkereskedés 
ingyen küldi vevőinek.

PÁLYÁZAT.
A selmeczbányai ágost. hitv. ev. kerül, államilag segélyezett lyceumban, 

mint főgymnasiumban egy német nyelv s irodalmi tanszék betöltendő. Évi 
fizetés 1000 frt, 5-öd évi 50 frtnyi pótlékkal és lakáspénzül 150 frt., A ki
nevezés joga a kerül. isk. tanács és kerületi elnökség felteijesztésére a nmélt. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumot illeti. Az állomást elnyerni 
óhajtók, kik a m. kormánynyal kötött szerződésnél fogva csak ágost. ev. hit- 
vallásúak lehetnek, kérvényüket és bizonyítványaikat végzett tanulmányaikról, 
képesítésükről és eddigi alkalmaztatásukról 1889. január 20-ikáig az evang. 
lyceumi igazgatósághoz Selmeczbáuyára küldjék.

Selmeczbányán, 1888. decz, 15-én.
Farbaky István,

evang. lyceumi felügyelő.



RUDOLF trónörökös, f
Szül. 1858. aug. 2t-én. — Meghalt 1889. jan. 30.

Döbbenet fogja el szivünket; homály rémíti gon
dolkodásunkat: kizökkentünk rendes munkánk sorá
ból: Rudolf trónörökös, felséges királyunk egyetlen 
fia, meghalt.

Országos vésznek éreztük a csapás első hírét; 
azóta a vész árja nőttön nőtt; bizalmunkat megrendí
tette, reményeinket csökkentette, nyugalmunkat fel
dúlta: a trón örököse maga vetett véget életének.

A szörnyű rejtvény nézésébe belefárad szemünk; 
gondolkodásunk erejét vesztve megzsibbad; egy nagy 
erkölcsi földindulás ijedtségét érezzük: zaklatott szív
ből tör elő szeretetünk mély gyásza.

Mindnyájan ki vagyunk ragadva önzésünk, hiva
tásunk, sajátosságunk elszigeteltségéből. A sírásban 
egyesültünk, a nagy veszteség érzetében minden kü
lönbség megszűnt közöttünk. Siratjuk az elhunytat; 
szivünket összeszorítja királyunk, királynénk fájdalma: 
aggódva tekintünk a jövő sötétségébe.

Az elhunyt királyfi szerette nemzetünket, nyel
vünket, földünket. Megismert bennünket. Büszkén 
vallőttük magunkénak, mert valója nemes és igaz 
volt. Oly igaz, mint a természet, melyet szenvedélyes 
szeretettel felkeresett, megfigyelt és leirt. Arany tollal 
irta le azokat a tiszta, egyszerű gondolatokat, melyek 
erős lelkében oly gyorsan s idomzatosan keletkeztek. 
S a természet szeretető megtanította az ember szere- 
tetére, az ember szeretete ideális magaslaton mutatta



meg neki jövendő hivatását. Mekkora gonddal s erő
vel készült e hivatására! Ez a gond fakasztotta lel
kében ama nagy mü eszméjét, mely értelmi s erkölcsi 
erejének maradandó emléke. Királyi eszme volt. me
lyet tudós gondolata, hazafién lelkesedése és uralkodói 
magas tekintete megtermékenyített és megérlelt. E 
munka niég közelebb hozta népünk leikéhez. Lelke
sedéssel és egy nagy iró biztos tollával szólt hazánk
ról e müvében. Ha egy nemes lélek benső nyilatko
zatával akarjuk megismertetni ifjúságunkat, e ragyogó 
dolgozatokat fogjuk felolvasni előtte. Mennyi remé
nyünket fűzhettük e fenkölt egyéniséghez! Mily biz
tató kilátás nyílt meg előttünk a jövőben! Nemzeti 
s kultúrái fejlődésünk folytonosságát az ő személye 
látszott biztosítani. Egy megfoghatatlan pisztolylövés 
szétrobbantotta minden reményünket és mély sebet 
ejtett rajtunk is.

A nemzeti gyász nagy összhangja támad e ko
porsó előtt. Nemcsak a sors kegyetlenségét siratjuk, 
hanem mindnyájunknak, a hazának veszteségét. Erős
beknek. jobbaknak, kitartóbbaknak kell lennünk, hogy 
a csapás súlyát csökkenthessük és elviselhessük.



TREFORT ÁGOSTON EMLÉKEZETE.

AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISK OLAI TANÁREGYESÜLET ÁLTAL  
ELHÚNYT TISZT. TAGJA EMLÉKÉRE 

В  m l a p e s t e n ,  1888 . é v i  d c c z c m b e r  h ó  8 -á n  d . e .  11 ó r a k o r
a magy. tud. Akadém ia d íszterm ében tartott

GYÁSZÜNNEP.

Jelen voltak : Dr. Berzeviczy Albert államtitkár, dr. Markusovszky 
Lajos min. tanácsos, dr. Klamarik János, Leövey Sándor, Szalay Imre 
és Széchenyi Jenő osztálytanácsosok a vall. és küzokt. ministeriumból; 
dr. StoczeJc József másodelnök és dr. Fraknói Vilmos főtitkár a magy. 
tud. Akadémia részéről; dr. Heinrich Gusztáv bölcsészetkari dékán és 
dr. Ihanhoffer Lajos a budapesti tudományegyetemből; az egyesület 
tisztviselői, választmánya és számos tagja; az összes helybeli középiskolák 
ifjúsági küldöttei; sok vendég, kiváltkép igen szép számmal hölgyek.

Berecz Antal egy. elnök elfoglalva az elnöki széket a következő 
beszéddel nyitotta meg az ünnepet:

Mélyen tisztelt gyülekezet!
Tisztelt tagtársak !

Szomorú nap volt ránk nézve az a végzetes augusztus 22-ike, 
melyen a kérlelhetetlen halál Trefort Ágoston tiszteletbeli tagunktól 
örökre megfosztott! Mély gyászt hozott e nap az egész országra! 
De kiválóképen reánk tanárokra, kiket a legnemesebb érdekek 
közössége fűzött 0 hozzá s kik vele, épen ezért bensőbb, majdnem 
családias viszonyban állottunk! Szikrázó szelleme minket sarkalt 
legjobban, minket lelkesített s buzdított a munkára! Atyai szeretettel 
minket intett, feddett oly annyiszor, s éreztette velünk feladatunk 
magasztosságát; de minket árasztott is el legtöbbször szeretetének 
egész melegével! A magaslatról, melyen állott, átkarolta hazánk 
egész culturáját, érezte hazánk minden baját és szükségletét; de 
ezen magaslatról sem került el bennünket, a középiskola szerény 
munkásait, erős kormányzói tekintete s nem feledkezett meg rólunk 
bokros munkássága közepette sem. A magyar középiskola fejlesz-

A



II

tésére volt irányítva nagy része munkásságának ! s ennek köszön
hetjük, hogy új elvek, új irányok jutottak érvényre, hogy munkánk 
becse annyira emelkedett, mint ezelőtt soha !

Sok volt tehát Ő nekünk s elvesztvén Ot, végtelen sokat 
veszítettünk ! De élvezzük és élvezni fogja a gondjainkra bízott 
sarjadék alkotásainak gyümölcsét! Örökös hálával tartozunk mind
ezért örökre elköltözött vezérünknek ! S e hálánknak némi kifejezést 
adunk ma, midőn Trefort Ágoston emlékét megünnepelni össze 
sereglettünk !

E gyászünnep legyen tanúja azon határtalan tiszteletnek és 
ragaszkodásnak, melylyel Trefort Ágostonon csliggöttünk s hogy az 
eszmék, melyeket elhintett, lelkűnkben élnek s hogy azok meg
valósítására a magyar középiskolai tanárok nem csak törekedni fognak, 
hanem hogy e törekvésükben őket Trefort szelleme fogja lelkesíteni!

Ily érzelmektől volt az országos középiskolai tanáregyesület 
választmánya áthatva, midőn Trefort Ágoston emlékére a mai gyász
ünnep rendezését elhatározta s ily érzelmektől áthatva nyitom meg 
ez ünnepet, mély tisztelettel üdvözölve ama nagyérdemű vendégeket, 
kik alázatos meghívásunkra, az ünnep díszét emelendők, szerény 
körünkben megjelenni kegyesek voltak!

Lebegjen köztünk Trefort szelleme! S áldott legyen emléke!

Az elnök megnyitója után dr. Fcrenczy József vál. tag a feketével 
beterített fölolvasó asztalhoz lépett és fölolvasta következő emlékbeszédét:

Boldog az az ember, kinek a gondviselés nagy tehetséget ju t
tatott, mert a nagy tehetség áldásos működésének eredményeit 
ezeren és ezeren élvezik; kétszeresen boldog az, ki abban a sze
rencsében részesült, hogy nagy tehetsége érvényesítésére megfelelő 
munkakör és hosszú élet jutott osztályrészéül. Nagy halottunk, 
Trefort Ágoston, kinek emlékezetét ünnepeljük ez órában, kétsze
resen kegyeltje volt a gondviselésnek, mert a nagy tehetségen kivtil, 
részesült abban a szerencsében is, hogy az egész nemzet életére 
kiható munkakörben foglalkozhatott hosszú időn keresztül, az emberi 
élet azon koráig, a mely rendszerint már a pihenni térés korszaka 
szokott lenni.

Kis nemzetek életében különösen megrendítő hatást szokott 
tenni a közélet terén kiváló szereplésü férfiak elvesztése, mert 
annál nagyobb a veszteség érzete, minél érezhetőbb a veszteség 
által okozott hiány pótolhatásának tudata. Trefort Ágoston elvesz
tésekor mindnyájan éreztük a veszteség nagyságát, mindnyájan 
tudtuk, hogy az ő helyének pótlására egy ember nem elég. Mert 
valósággal Trefort nem egy ember tevékenysége körét töltötte be, 
a mikéut életének átélt idejére is azt mondhatnók, hogy nem egy, 
hanem emlékezetre örökké érdemes két életet élt.

Mindakettőben eljutott oda, a hova eljuthatni az igazán nagyra 
hivatott, kiváló tehetségnek is dicsőség és büszkeségét képezheti.
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Élete derekán eljutott az államtitkárságig, még pedig oly tevékeny
ség emlékei után, a melyek magukban is elégségesek lettek volna 
rá, hogy nevét a nemzet kiváló férfiainak névsorába iktassuk. Pedig 
áldásos tevékenységének termékenyebb és emlékezetesebb korszaka 
csak azután következett, a melyben 16 évi ministersége alatt kifej
tett munkássága által nemzete kegyeletes háláját minden időkre 
biztosította magának, a melyben a haza legnagyobb fiai közé küz
dötte fel magát.

Valóban két életre is elég sikert és dicsőséget aratott, pedig 
egyszer sem halt meg, — mert Trefort halhatatlan. Halhatatlanná 
teszik alkotásai, melyekkel nemzete szellemi és anyagi jóvoltának 
előmozdítására törekedett, halhatatlanná teszik eszméi, melyek élni 
és hatni fognak a késő unokáknál is, a kiket hazaszeretetre s 
nemes cselekedetek gyakorlására fognak buzdítani. Ha majdan 
századok múltával romhalmazokká lesznek azok az épületek, melye
ket ő a tudományok és művészetek szentelt csarnokaivá emelt és 
avatott, azok a romok is hirdetni fogják Trefort alkotó keze mun
káját, a leomló falak kövei s szerte hulló porszemei is hirdetni 
fogják, hogy élt és alkotott.

Mindig leverő a bánat és a gyász, mely a nemzetet valamely 
nagy fia elhuuytával éri, de a legnagyobb veszteségben is vigaszt 
kell keresnünk. Meghalt Petőfi, a nagy magyar költő, ifjan, még 
mielőtt élte delét elérte volna, s a nemzet megdöbbenve fordult 
jeltelen sírja felé, mély fájdalommal sóhajtott föl: hogy mivé lett 
volna még e tüneményseerü lángész, ki már ifjú korában a világ leg
kitűnőbb szellemei sorába emelkedett; de vigaszt nyújtott az az 
örökség, melyet gazdag szelleme alkotásaiban reánk hagyott. A leg
nagyobb várakozást keltő alakja politikai életünknek hunyt el csak
nem pályája kezdetén, ifjan, gróf Dessewffy Aurélban, a negyvenes 
évek kezdetén megindult nagyszabású politikai küzdelem egyik 
kiváló harczosában, s a nemzet könnyezve állta körül ravatalát, 
siratva temette el az elhunyttal együtt — a hozzá kötött nagy remé
nyeket is. Mindkét veszteség mélyen meghatotta a haza minden igaz 
fiát, de a nemzet nem érezte, mert nem is tudhatta vesztesége 
egész nagyságát. Mi mindannyian tudjuk, mit vesztettünk Trefort 
Ágostonban. Azért olyan nagy a mi gyászunk, azért oly őszinte és 
igaz a mi kesergéstink.

Nyitott könyvként áll előttünk az ő egész élete-pályája, az 
okulás mohó vágyával lapozunk benne, s nincs lap e bölcs tanok
kal és gyakorlati útmutatásokkal telt nagy könyvben, melyet újra 
meg újra örömmel ne tennénk elmélkedésünk tárgyává.

Megtanuljuk Trefort életéből, miként kell a hazája sorsát 
igazán szívén viselő férfiúnak törhetetlen hűséggel és kitartással 
fáradozni hazája javának előmozdításán, megtanuljuk életéből a 
közügyek iránti lelkesülést, melynek még válságos pillanatokban 
sem szabad lohadnia. Életpályája mindig szemeink előtt lebegő pél-
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(lakép lesz arra, mit tehet a szilárd elhatározás, a csüggedni nem 
tudó erős akarat, a fáradhatatlan munka és tevékenység. Az ő pél
dája megmutatja nekünk, hogy a nagy szellemek müveivel való 
foglalkozás nem elvesztegetett idő, az ő sokfelé elágazó, mégis egé
szen betöltött munkaköre intő példánk a soha nem szünetelő mun
kásságra. Trefortnak küzdelmei egy a cultura terén sok tekintetben 
elmaradt nemzetnek küzdelmei az elismerés pálmájáért, melyet a 
világ müveit nemzeteitől kellett kivívni, s hogy kivívtuk és a meny
nyiben kivívtuk, abban Trefortnak legnagyobb érdemei vannak. Az 
ő sikerei a magyar nemzetnek dicsősége, s a sikerek kivívása érde
kében tanásított buzgalma és fáradozásai a nemzet kegyeletének 
drága emlékei. Az ő eszméi nekünk, az utána következő nemzedék
nek programm egy egész életre, az ő jelszavai útmutatónk nekünk 
nyilvános működésűnk és pályánk egész folyamára.

Mint hazafi és polgár, mint tudós és államférfiú, mint ember 
és családapa oly kiváló tulajdonokkal rendelkezett, oly erények 
voltak díszítői, melyek a köznapi élet körén messze felül emelték. 
A ki látta, miként tépelődött magányában, ha nemzete culturalis 
elmaradottságán elmélkedett, a ki tanúja volt annak a lelkesültség- 
nek, melyet egész lénye visszatükrözött, ha valamely nagyhatású 
üdvös intézkedése testet öltött, s viszont mikép panaszkodott, ha 
legyőzhetetlen akadályra talált valamely eszméje megvalósításában 
a mi által nemzetét a culturának magasabb fokára hitte emelhetni; 
— az elmondhatta ró la: ilyennek képzeli az igaz hazafit. A ki 
közelebbről ismerte azt a felfogást és gondolkodásmódot, mely 
sajátjává lett a franczia szabad gondolkodó nagy elmék müveinek 
hatása alatt, a ki ismerte nemes, democraticus világnézletét, a ki 
tudomást vett — s ugyan ki nem vett volna tudomást — arról a 
lelkesült szózatról, melybeu a szellemi szabadságot dicsőítette; — 
az elmondhatta : ilyennek képzeli az igazi szabadelvű polgárt. A ki 
könyvesszobájában találta, a hol együtt voltak a világirodalom leg
kiválóbb jogi, philosophiai, államtudományi, történelmi munkái, vagy 
a ki ágyát körülrakva találta a legkomolyabb tudományos művek
kel, melyekkel igen sokszor az éj nagyobb részét átvirasztotta, s a ki 
meggyőződést szerezhetett arról, hogy akármikor valamely kitűnő 
munka megjelent a külföld irodalmában s mikor annak hozzánk 
még csak hire jutott el, ő már nemcsak a megjelenésről vett tudo
mást, hanem igen gyakran már olvasta is ; — az elmondhatta, hogy 
Trefort oly széleskörű olvasottsággal rendelkező tudós, a minővel csak 
a legnagyobb irók és tudósok rendelkeztek. A ki figyelemmel kisérte 
hosszú közpályája nevezetesebb mozzanatait, a közügy üdvében 
tett fáradozásait, az a legnagyabb sikerrel működő államférfiak sorába 
helyezi őt. Gróf Széchenyi Istvánt kivéve senki sincs államférfiaink 
között, ki a nemzet értelmi színvonalának emelése mellett több 
gyakorlati eszmét hozott volna felszínre, mint ő, nincs senki, a ki 
meggyőzőbben hirdette volna fajunkban a közgazdasági érzék feléb-
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résztélének szükségét, mint ő, nincs senki, a ki mélyebben érezte 
volna, bogy fajunk suprematiája biztosításának egyik legfőbb esz
köze anyagi jóvoltunk emelkedése, vagyonosodásunk.

A ki ismerte nemes humanismusát, emberszerető szívét, mely
ről lényének alapos ismerője, Szász Károly, oly megható sorokat 
írt, az Trefortot a legjobb emberek közé helyezte. Hát még mint 
családapa mily fenkölt szellemű volt. Nagy és súlyos veszteségek 
érték mint családapát, e veszteségek képezték élete legkeményebb 
megpróbáltatásait, de temperamentuma, nagy lelkének emelkedett 
felfogása legyőzték búskomorsága tartósságát, hanem a veszteségek 
által okozott erős fájdalmat azért soha meg nem semmisíthették. 
Fel felújult lelkében a bánat érzése, mint mikor a komor felhők 
el-elfödik az éltető nap derűjét, de az együttmaradt családtagok 
enyhítették bánatát. A ki azt a zavartalan családi békét és össze
tartozást látta, mely házánál otthonos volt, a ki ismeri azon levelek 
gyengéd hangját, a melyen Trefort gyermekeivel beszélt, a ki tudja 
mennyi élvezettel időzött gyermekei körében, az a legjobb családapát 
látta benne. Nem hiába mondja maga Guizot felett tartott emlék
beszédében : „Kétségen kívül álló igazság az, hogy a ki családját 
nem képes szeretni, s az iránt kötelességét nem tudja teljesíteni, 
az nem képes hazáját szeretni s hazafiúi kötelességeinek eleget 
tenni.“

Nekem alkalmam volt tüzetesebben foglalkozhatni régebbi 
publicistái tevékenységével, rám közvetetlenebb benyomást tett az 
a hév és lelkesedés, mely őt arra tüzelte, hogy nemzetét Európa 
műveltebb gondolkodásáhbz szoktassa. Figyelmemet jobban lekötötte 
a felületes áttekintésnél alaposabb, részletezőbb megismerése publi
cistái pályájának. Bámultam már akkor nyilvánult politikai tapin
tatát, mély belátásit bölcseségét. Később kedvezett a szerencse, hogy 
közelebb juthattam hozzá, s ennek életem legbecsesebb emlékeit 
köszönöm.

Én láttam hazafias érzésének közvetlenebb uyilvánulásait is, 
nemcsak mint a miként a nagy világ előtt szokott jelentkezni, hal
lottam hazafias bankóriásának a nyilvánosság elé nem került nyi 
latkozatait, tanúja voltam nem hirdetett örömeinek, részese jelleme, 
meggyőződése olynemű kifejezésre jutásának, a mely hívebben tük
rözte vissza egyéniségét, mint sok oly czélzatossággal készült jellem- 
rajz, a melyekben alig lehetett az igazi Trefortra ráismerni. Rám 
mind e tapasztalatok azt a hatást tették, hogy Trefort korunk egyik 
legkiválóbb szelleme, kiben a legnemesebb szív kitűnő, nagy elmével 
párosul, kiben a széleskörű elméleti ismeretek mellett ritka nagy 
mértékben van meg az a gyakorlati érzék, mely egy nemzet physikai 
erejét képes mozgásba hozni.

Mindezen emlékeket elrejtve tartogatom, s most csak azért 
hordom elő, hogy mentegetődzésre használhassam fel, ha talán az 
látszanék beszédemből, hogy csak panegyricus magasztalással tudok
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róla szólni. Tudom, hogy az ő élete pályájának is megvoltak árny- 
és fényoldalai, hogy hibák, tévedések és fogyatkozások benne is 
voltak. Bizonyára voltak, mert ember volt. A napban is vannak 
foltok, noha az emberek millióinál mint a tisztaság tökélye a leg
főbb imádás tárgya. De valamint a nap foltjait a tisztán látó emberi 
szem is alig veheti észre, akként fog Trefort alakja is az utókor 
előtt csak tündökölve ragyogni. Előttem e pillanatban az ő életéből 
és működéséből csak azok a mozzanatok tűnnek fel, melyek az ő 
nevét s munkássága emlékét örökéletűvé tették.

Kimerítő rajzát adni e munkásságnak érdekes és szép feladat 
volna, de egy rövid megemlékezés keretében lehetetlen. Hanem 
egy egy visszapillantást vetni azon idők állapotaira, a mikor Trefort 
ifjúsága folyt le, kiválóan tanulságos. Érdekes, hogy Trefort, a ki 
oly gok külföldi művet és folyóiratot olvasott, oly időben született, 
a mikor Magyarországból a külföldi könyvek ki voltak tiltva, a 
vámhivatalok a legéberebb ellenőrzést fejtették ki, hogy a külföldi 
könyvek behozatalát meggátolják. Trefort, a szellemi szabadság 
hirdetője, a legszigorúbb censura korszakában született, ő, a ki éle
tében oly sok külföldi utat tett. s utazásaiból oly sok új eszmét, 
tapasztalatot hozott, abból az időből vette származását, a mikor 
senki sem juthatott külföldre, mert megtagadták az útlevelet, fel
tartóztatták az utazni kívánót, nehogy országháborító tanokat, állam
felforgató eszméket hozzon be magával.

Mily gondolatok és érzések között merenghetett el születése, 
s első gyermeksége idején az alkotmányos életet élő szabad nemzet 
minisztere, kinek első emlékei az önkényuralom sötét korszakából 
származtak 1 Mennyire ösztönözhették őt a felvilágosodás és az európai 
eszmék terjesztésére, az emberi jogok fejlesztésére gyermekkori 
tapasztalatainak szomorú emlékei! És ő, a zsarnokság korának 
szülötte a szabadságnak lett apostola, a békókba vert cultura korá
nak szülötte a civilisatiónak lett fáklyavivője.

Születésétől, 1817-től 1831-ig, tehát 14 éves koráig keveset 
tudunk feljegyezve róla. Az első emlékezetes feljegyzés, mely éle
tére vonatkozik, egy gyászos emlék: szüleinek elhunyta. A sors 
korán hozzá szoktatta a nagy fájdalmakhoz, mintha el akarta volna 
készíteni az őt később ért veszteségek fájdalmainak elviselésére. 
Az árvát gróf Csáky Petronella vette anyai gondjaiba, kinek jóakaró, 
gondos felügyelete alatt nyugodtan folytatta s fejezte be tanulmá
nyait. Még nem volt 20 éves, midőn első külföldi útjára indult, még 
pedig nem utánzott útiterv szerint, hanem mint kezdeményező talen
tuma már ekkor sugallta, Oroszországba indult, mely ekkorig még 
nagyon ismeretlen föld volt nálunk. Tanulmányútja nagy hatást tett 
tudásvágytól heviilő lelkére, s előszeretete az utazás iránt megma
radt mindig. Utazásai alatt, fogékony lelke minden iránt érdeklőd
vén, temérdek sok anyagot gyűjtött, miket nagy tervei létesítéséhez 
szokott felhasználni, lnstructiv és gyakorlati jelentőségű tapasztalatai
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új meg új eszmét szültek agyában, üdvösnél iidvösebb tervek készí
tésére bírták.

Receptív talentumánál fogva mindent könnyen elsajátított, 
nem is volt sóba a nehéz theoriák és bonyolult problémák embere. 
A hol valami czélszerű alkotást, helyes intézményt látott, hamar 
készen volt létesítése iránti elhatározásával. Nem sokáig habozott, 
mert gyakorlati érzéke mindent fogható oldaláról ismert fel. Ezért 
volt oly rendkívül sok intézménynek kezdeményezője. Mindent a 
maga helyén keresett és talált meg. Angliában technikai ismereteket 
gyűjtött, Párisban fejlesztette Ízlését, Olaszországban műérzékét. 
Legkevesebb rokonszenv volt benne a németek egyoldalú, szőrszál
hasogató rendszere iránt, noha sohasem kicsinyelte Németország 
nagy előrehaladottságát.

Hibásan ítélték meg azok. kik némely intézkedése nyomán a 
németek utánzójának nevezték. Ezzel egész lénye ellentétben volt. 
Nem volt egy lélektani vonás jellemében, a mely germán sajátság 
lett volna. Trefort minden izében franczia szellem volt, származá
sának minden eredetiségével. Franczia irólc voltak legkedvesebb 
olvasmányai, Thiers, Guizot, Mignet, Duruy, Laboulaye, Montesquieu, 
Tocqueville művei. Irodalmi művei is legnagyobb részt franczia irók 
s munkáik és eszméik ismertetéséből állanak. De mint teljesen önálló, 
szabad és elfogulatlan szellem nem zárkózott el a müveit világ más 
nemzeteinek nagy elméi elől sem. Emlékbeszéddel ünnepelte a nagy 
angol történetírót Macaulayt, s a német tudóst Fallmerayert, érte
kezést írt az angol alkotmány történetének kifejlődéséről és ismertette 
Riehl társadalom-tudományi munkáit. Ismerte a világirodalom leg
jelesebb műveit s tanulmányozta az egész művelt világ közügyéit. 
Azonban egyetemes műveltségének s a külföld állapotaiban való 
alapos jártasságának daczára is távol volt mindig minden világpolgári 
érzülettől. Magyar hazafias érzése, melyet minden ostentatio nélkül kife
jezésre juttatott mindig, vetekedik azokéval, a kik az ezer év előtti 
kaczagányos ősök egyenes utódainak vallják magukat.

Első mint minden későbbi utazásaiból visszatért minden gallo- 
vagy anglománia nélkül, de csaknem mindannyiszor azzal a fáj
dalmas érzéssel, melyet a hazája közügyében észlelhető hátrama- 
radottság kebelében keltett. Nyilvános szereplésének már legelső 
momentumai is arra irányultak, hogy a keleti népek patriarchális 
szokásaihoz és felfogásához még mindig sokban ragaszkodó nem
zetét, a nyugati népek gondolkozásmódjához szoktassa, —- és e 
törekvés megmaradt benne életének legutolsó korszakáig. A magy. 
tud. akadémia közgyűlését megnyitó utolsó beszédében, valamint 
legutolsó műve előszavában is még mindig azt hirdette, hogy „nekünk 
mindig a nyugat felé kell gravitálnunk“.

Szerette nemzetét az igaz hazafi lángoló lelkesedésével, de nem 
elfogultan, nem hunyva szemet hibái és fogyatkozásai előtt, melye
ket néha nagyon is szigorúan rótt meg. De e szigorúságot leiké-
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nek erősebb felbuzdulása sugallta, mert fogékony lelke — miként 
a szépet, magasztosai és üdvösét hamarább felfogta, akként a fo
gyatkozást is a sajnálat élénkebb fájdalmával érezte. Ha párhuza
mot vont a nyugati nagy nemzetek, és saját hazája műveltségi 
állapotai között, oly élénken érezte a különbséget, oly fájdalmasan 
esett neki látni a sok pótolni valót, hogy könnyen megérthetjük 
lobbanékony természete kitöréseit. Hanem azért kíméletlenség, sze- 
retethiány soha sem volt ítéletében.

Egy fél évszázadot töltött a civilisatió előbbre vitelének nagy 
munkájában, a magyar cultura fejlesztésében, és egy félszázad 
után is ugyanazon eszmék cultusának hódol mint nyilvános pályája 
kezdetén. Életének utolsó idejében hallottuk ajkairól a panaszt a 
nálunk uralkodóvá lett rongyluxus miatt, mely megvetve a hazai 
ipar és művészet termékeit, a külföldről szerzi be szükségleteit, és 
éppen félszázaddal előbb ő volt a művészeti egyesület alakításának 
indítványozója. Kevéssel elhunyta előtt is fájdalommal emlegette a 
magyar irodalom komoly termékeinek népszerűtlenségét s egy fél 
évszázad előtt is ott volt a komoly irodalmat népszerűsítő vállala
tok, az első magyar jogtudományi folyóirat: a Themis s az első ma
gyar revue: a Budapesti Szemle munkatársai között. Sőt a magyar 
cultura történetében halhatatlan emlékű báró Eötvös Józseffel egye
sülten egy irodalmi közlöny, a Testi Havi Irat, kiadására is elő
készületeket tett. Hosszú félszázadon keresztül szakadatlanul mun
kált a nemzet évszázados tespedtségbe sülyedt indolentiája megtö
résén, és a küzdelembe nem fáradt bele soha, mert tudta, mert 
érezte, hogy nem elég néhány évre terjedő buzdítás és igyekezet 
az évszázadokra visszanyúló mulasztás pótlására.

Nagy Széchenyink szózatának, melylyel ő a nemzetet közönyé
ből felrázni iparkodott, annak a szózatnak, hogy „Magyarország 
nem volt, hanem leszu, melyről a költő énekelte:

„Még jöni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán“ —

e szózatnak megvalósítására, e „jobb kor“ beálltának biztosítására 
alig van, a ki többet tett volna Trefortnál. Báró Eötvös Józsefnek 
jelszavát, hogy: „Magyarország léte a cultura kérdése11, senki sem 
fogta fel oly mélyen és igazán mint Trefort. О érezte nagy elődjé
vel, a jelszó hirdetőjével együtt, mint érezzük és valljuk mi is igen 
sokan, hogy ennek az országnak jövője biztosítására, fajunk állami 
szereplésének megtartására nem a szuronyokra támaszkodó hadse
reg van hivatva, hanem az a hadsereg, mely az alkotmányos Ma
gyarország közoktatásügyi ministerében látja fővezérét.

A történelem fel fogja jegyezni, hogy Trefort életének épen 
culturális alkotásokban leggazdagabb korszaka azokra az időkre 
esett, a mikor nagj'obb előszeretettel építették a kaszárnyákat mint 
az iskolákat, a mikor több pénzt költöttek embergyilkolás előkészí-
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tésére mint embernemesítésre, de fel fogja jegyezni azt is, hogy a 
XlX-ik században, a nyers erőnek e jelzett hatalmi korszakában, 
Magyarországnak legtöbb iskolája keletkezett, Trefortnak közokta
tásügyi ministersége idején.

Az utánunk következő nemzedékek elfogulatlan ítélete meg
fogja állapítani és méltányolni azon intelmek nagy jelentőségét, a 
melyekkel Trefort nemzetét legvitálisabb érdekei felismerésére buz
dította. Utódaink emlegetni fogják Trefort azon mondásait, melye
ket rájok czélozva közöttünk oly sokszor átérzett óhajképen han
goztatott, mondván : legyenek ok műveltebbek mint mi. vagyonosabbak 
mint mi, egészségesebbek mint mi. Unokáink elmélkedni fognak a 
népesedési mozgalomra vonatkozólag említett számadatain, melyek az 
élet és egészség pazarlásának káros voltára intenek s arra a követ
keztetésre juttatnak, a mit már hangoztatott Széchenyi is, a ki még 
az apagyilkosnak is megkegyelmezett volna, — mert olyan kevesen 
vagyunk. Az életnek és az egészségnek e nagy mértékben való 
megbecsülésében kell talán magyarázatát keresni annak, hogy az 
orvosi tudományok fejlesztésére Trefort oly végtelen sokat tett.

Mi, a polgári középosztályoknak, a nemzet értelmi nagy töme
gének nevelői, oktatói, a kik kegyeletünk adójának áldozunk ez 
órában feledhetetlen ministerünk emlékének, mi drága hagyomá
nyokként tekintjük Trefort intelmeit s átplántáljuk őket a gond
jainkra bízott nemzedék leikébe, s megtanítjuk őket Trefort esz 
méinek cultusára, a mely eszmék szerint iparkodott ő nagygyá. 
hatalmassá tenni a magyart.

Ez az eszme, ez a gondolat átkísérte őt az egész életen, irá
nyozta minden tettét, intézkedését, buzdította, lelkesítette mint ifjút 
s mint el nem öregedett férfiút.

Huszonnégy éves volt, mikor mint publicista működni kezdett 
a Kossuth által alapított Pesti Hírlap-ban s néhány év múlva a 
legtekintélyesebb publicisták közé tartozott. Tagja volt a doctrinaire 
centralista tábornak, mely a népképviselet alapján nyugvó alkot
mányosságért küzdött, s első hirdetői közé tartozott azoknak az 
eszméknek, a melyek Magyarország állami és politikai nagy átala
kulását előkészítették. Szalay, Eötvös, Trefort volt az a triumvira
tus, mely a legtöbb tanultsággal, noha nem a legnagyobb hírlapírói 
routinnel terjesztette először nálunk az új eszméket, azokat, a melyeken 
nyugat Európa művelt nagy nemzeteinek alkotmányos élete nyu
godott. Szalay volt a pártnak szorosabb értelemben vett publicistája 
és jogtudósa, Eötvös politikusa, Trefort a nemzetgazdasági eszmék 
képviselője. Mint hírlapíró sorra vette mindazokat az intézménye
ket, melyek főleg közgazdasági állapotaink hátramaradottságát 
tanúsították, s kiváló gyakorlati érzékkel fejtegette őket. Szólt a 
közlekedési állapotokról: a vasutak- és a megyei országutakról, a 
hitelintézet megalakításának szükségéről, a közmunkák megszün
tetéséről vagy a nemességre is kiterjesztéséről, fejtegette álla-
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műnk demokratikus átalakításának halaszthatatlanságát, a nép- 
képviseleti alapon szervezendő törvényhozást, a municipium sza
bályozását, az adó- és vámviszonyokat, a közteherviselés behozata
lát, az örökösödési jog rendezését, az iparüzlet szabadságát a 
czéhrendszer megszüntetését, a vizek szabályozásának és az ország- 
ház építésének szükségét.

Kimondta bátran, hogy törvényhozásunk nem képviseli a nem
zetet, hogy tőle haladás és reform nem várható, hogy a kiviteli 
czikkek termesztése nincs arányban a behozatallal, hogy választási 
rendszerünk elavult, melyet a censusra kell fektetni. Elítélte taní
tásunk rendszerét s az egésznek reformját követelte. Sürgősen javí
tandónak mondta a tanítók fizetését, a tanintézetek felszerelését, a 
tantárgyak helyes megválasztását és tárgyalását, megjelölvén még 
a forrást is, a tanulmányi alapot, melyből a költségek egy része 
fedezhető volna.

íme az elsorolt tárgyak sokfélesége is mily meggyőzően tanús
kodik tanultsága széles köréről, szelleme élénkségéről. És ez őt kivá
lóan jellemző vonás egész életén át megvolt benne. Szelleme épen 
oly élénk volt és üde, mint a mily mozgékony volt testileg. Sem 
gondolkodásában, sem mozdulataiban nem volt soha semmi lassúság, 
semmi vontatottság. Felfogása és ítélete rendkívüli gyors lévén, 
ritkán volt helye nála a fáradságba kerülő meggyőzésnek. Minden
kinek előterjesztésével, kérelmével rögtön tisztában volt, soha sen
kinek sem okozott nehézséget vele valamit megértetni. Egy pár 
szóból megértett mindent s azonnal készen volt elhatározásával. 
Élénk gondolatmenete könnyen kiegészítette a hézagos előadásokat, 
s a mindennek lényegét kutató fő a szóvirágokból is könnyűséggel 
ragadta ki a tartalmat, melyről rögtönözve képes volt véleményt 
formálni, ítéletet mondani. A szóáradatot egyáltalában nem kedvelte, 
ő maga mindig kerülte beszélgetésben is, szónoklataiban is. Pedig 
társalgásai is élénk, szónoklatai is folyékony menetűek voltak, 
nyelve szóban és Írásban változatos, fordulatokban bővelkedő és 
mindig szellemes volt. Elmondhatni róla, hogy soha sem ragaszko
dott a chablonokhoz. Minden szónoklatában vagy nyilvánosságra 
szánt nyilatkozatában mindig volt valami új, vagy legalább meglepő 
gondolat, eszme, vagy a gondolatoknak csoportosítása, egymásra 
vonatkoztatása, — eltérő a mindennapi, megszokott formától. Ezért 
minden, a mit mondott vagy irt, általános figyelmet keltett. Meg
hallgatta vagy elolvasta mindenki, mert előre tudta, hogy találni 
fog benne legalább egy odavetett nem mindennapi gondolatot, mely 
tanulságot rejt. Előadásának módja is érdekes, sőt élvezetes volt.

Gondolkodásmódjának egyik legszebb vonását képezte az az 
igazi szabadelvűség, melynek szavaiban úgy, mint tetteiben hirdetője 
volt. Mint a felvilágosultságnak és szabad vélemény-nyilvánítás
nak barátja, ellenzett minden fanatismust, minden türelmetlenséget 
vagy elfogultságot. Mindenben a haladás embere lévén, ellenszen-
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vet érzett a reactió és minden forradalmi felforgatás ellen Hanem 
maga az eszmék birodalmában valóságos forradalmár volt, ellensége 
minden conservativ csökönyösségnek, s bátor és elszánt harczos 
minden retrográd követelés ellenében.

Emelkedett gondolkodásmódjával megegyező volt nemes szí
vének lmmanismusa. Valódi örömet szerzett neki a pártfogásra 
szorulók ügyének védelme. Jóakaró támogatását, pártfogását nem 
is tagadta meg senkitől, a ki csak hozzá fordult, pedig mennyien 
vették igénybe jó szívének védelmét. Humanus érzületéből folyt, 
hogy nem volt benne semmi gőg. Sohasem lehetett annyira elfog
lalt, hogy valamely jelentkezőt el ne fogadjon, s nem jelentkezhe- %
tett nála oly alacsonysorsú, a kivel szóba állani méltóságán alulinak 
tartotta volna. E democratikus érzület, ez igazán emberies felfogás 
egyik legszebb vonása volt lelkének. A kinek alkalma volt tapasz
talni azt a türelmességet, sőt előzékeny magatartást, melyet sok
szor még a tolakodó kérelmezők iránt is tanúsított, az valóban csak 
a legnagyobb elismeréssel emlékezhetik meg nemes lelkű létéről, 
melyben árnyéka sem volt meg az apró kényurak dölyfének.

Publicistái működésével tekintélylyé lett a nemzetgazdaság 
terén s hogy tehetségét és munkaerejét hazája javára minél nagyobb 
mértékben használhassa fel, 1848-ban az első független felelős 
magyar ministeriumba mint a földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi tárcza államtitkára lépett be. De a sors nem sokáig kedvezett 
a nagy nemzeti vívmányok kihasználásának. Háború zaja zavarta 
meg a vártnál hamarább bekövetkezett új idők lázas munkásságát, 
melylyel a kormányféríiak a politikai sikerek biztosításán fáradoz
tak s megakasztotta azon férfiak hazafias igyekezetét, a kik tehet- 
ségök egész erejével iparkodtak áldásossá tenni a nagy nemzeti 
vívmányokat. Külföldre vonultak a béke apostolai, az alkotásra 
született férfiak, míg itthon a romboló harcz pusztitott. S midőn 
lecsillapodott a vihar és derülni kezdett a politikai láthatár, vissza
tértek a beteg haza sebeit gyógyítani.

Trefort is a menekülők között volt s viszont ott volt azok 
között, a kik az újra építés munkáját élűiről kezdték Egyideig 
családi birtokára vonult vissza, gazdálkodásra és tanulásra fordít 
ván idejét, de lassan lassan mindegyre nagyobb tért foglalt el újra 
a közpályán is.

Mikor mint maga mondja — „megindult a szabadabb s 
reményeket gerjesztő politikai élet“ elvállalta Békés vármegye első 
alispánságát s a municipium administratiójának rendezésére fordí
totta buzgalmát és erejét. Majd követnek jött fel Budapestre az 
1861 diki országgyűlésre, melyet Deák Ferencz hires felirati javas
lata tett emlékezetessé. Az országgyűlési küzdelemben maga is részt 
vett azzal a nevezetes beszédével, melyben megjósolta az olasz és 
német egység létrejöttét, Magyarország parlamentaris alkotmányá
nak eszméjét pedig a dualistikus monarchia keretében hatásosan 
védelmezte.
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A politikai szereplésen kivül azonban fontos az, a mit a köz
gazdaság terén tett. Ez irányú működésének iegbeesesebb eredménye 
az alföld-fiumei vasútnak létesítése, mely csaknem kizárólag az 
ő szívós kitartásának, fáradhatatlan buzgalmának müve. Kiváló 
része volt a Kőrös és Berettyó szabályozásában, a békésmegyei 
gazdasági egyesület szervezésében, mely utóbbinak közvetítése útján 
egy sereg egészséges közgazdasági eszmét hozott forgalomba.

Irodalmi munkásságának egyik termékét is itt olvasta fel, a 
Klauzál Gábor felett tartott emlékbeszédet, melyben volt főnökéről, az 
1848-diki ministerről, kegyelet és a hazafias érdem iránti elismerés 
meleg hangján szólt. Nem adta benne barátja és pályatársa életé
nek és működésének részletes rajzát, hanem érdekes és tanulságos 
visszaemlékezéseket közölt, mint ezt egyéb későbbi akadémiai beszé
deiben is tenni szokta. Kortársai közül Lukács Móricz és Lónyay 
Menyhért emlékezetét is ő ünnepelte az Akadémiában, valamint 
több külföldi államférfiú és tudós emlékezetét is, kik közül kivá
lóan kedvelte Mignet-t, Thiers t és Guizot t.

E beszédekben kevés a szónoki forma, sőt azon irodalmi sza
bályok tekintetbe vétele is, melyek valamely műfaj sajátos köve
telményeit megállapítják, de annál több érdekes és tanulságos rész
leteket tartalmaznak. A Lukács felett tartott beszédében jellemzően 
szólt néhány rövid megjegyzésben a régi Magyarország állapotairól, 
a Lónyay feletti beszédben találó észrevételt tett a tanítás régebbi 
rendszere felől, s érdekesen mondta el a kiegyezés történetének 
főbb mozzanatait. A nagy franczia történetírók felőli megemléke
zéseiben pedig mint e nagy tudósok müveinek alapos ismerője s 
világos és értelmes ismertetőjeként mutatkozik.

Mint iró nem tartozott az elsőrangúak táborába. Sem mint 
gondolkodó, sem mint stilista nem tudott elmélyedni tárgyába, 
formaérzéke is elnéző volt, mely megtűrte a kifejezések idegenszerű
ségeit, a szokatlan inversiókat, sőt még a grammatikátlanságot is, 
de a mit irt, abba meggyőződését belelebellte, színtelen soha sem 
volt. Írói lényét praetensió nélküli őszinteség jellemezte. Soha sem 
akart másnak látszani, mint a mi volt, nem ambitionálta a nagy 
irók tulajdonait, nem kérkedett műveinek irodalmi értékével.

Szónoki szereplése felől hasonlóan szerény nézettel volt, mint 
a ki magát szónoknak soha nem is vallotta. Sem pathosa, sem 
eloquentiája nem volt, de vérmérséklete is ellenkezett különösen a 
parlamenti szónok felindulás nélküli higgadtságával.

Mint iró megelégedett azzal, ha mások eszméinek ügyes és 
értelmes ismertetője, magyarázó lehetett, szónoki sikerével teljesen 
meg volt elégedve, ha hallgatóit valamely elméleti vagy gyakorlati 
igazság felől meggyőzte.

Mint politikus teljesen a modern haladás és reform embere 
volt, ki irtózott a dogmáktól, de az el nem érhető illusioktól is tá
vol volt. Nem szerette sem a vakmerő kísérleteket, sem a kétes
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eredményű kalandokat. Körültekintő számítás, a körülmények kellő 
mérlegelése és politikai eszély vezették politikai magatartásában, 
de azért volt benne bizonyos energia, mely követelő is tudott lenni. 
Gondolkodásmódját egyébként legjobban jellemzi ő maga, midőn 
így szól: „Hosszú élet, sok tanulmány s tapasztalás után abstra 
háltam magamnak azon három nagy igazságot, hogy a forradalom 
cultusával szakítani kell, ha egészséges fejlődést óhajtunk ; hogy az 
alkotmányosságot az absolut hatalommal szemben erősen kell vé
deni, végre, hogy az állami alakulásoknál a vallás és egyház moz
zanatait a számításból nem szabad kihagyni.“

Ezt a három igazságot sokszor emlegette s erősen hangoz
tatta, különösen ministersége idején, a mikor jelentőségüket kivá
lóan érezte.

Mint minister tizenhat éven keresztül állt élén a vallási és 
közoktatási ügyeknek s ez idő alatt érdemei folyton nagyobbodtak, 
dicsősége állandóan növekedett. Ministeri működése alatt figyelme 
és gondja kiterjedt a nemzet egyetemes közművelődésének minden 
ágára és minden mozzanatára, de a leggondosabb ápolásban a felső 
oktatás ügyét részesítette mindig, a mint a tárczája első költség- 
vetésének tárgyalása alkalmával tartott ministeri programmbeszé- 
dében is leginkább domborult ki a felső oktatás terén szükséges 
teendők elsorolása. Volt érzéke a műveltség legalsó fokán levő nép 
nevelése iránt, sokat foglalkozott a közép- és szakoktatás kérdé
seivel is, de mintha legjobban érezte volna a nemzet intelligens 
elemének fogyatkozásait, a szaktudósokban és vezető férfiakban 
való hiányt.

Ministeri első beszédében, melyben közoktatásunk teendőiről 
beszélt, a tanintézetek sorába ez egyetemeket helyezte előtérbe, a 
tudományokban való elmaradásunkat fájlalta, külföldi szaktudósok 
és tanárok meghívását sürgette, a seminariumi oktatást hangsú
lyozta, s az oktatás szabályozására szolgáló törvényhozási intézke
désül a felső oktatásra vonatkozó törvényjavaslatot helyezte kilá 
tásba. Taniigypolitikájának alapelve volt a nagy angol bölcsész azon 
mondása, hogy: a tudomány hatalom ; — és e hatalom biztosítását 
az igazi tudományos műveltség fejlesztésében kereste. Pedig — em
lítettük — nem volt a „szürke“ theoriák embere, a bonyolult problé
mák kutatója, mert praktikus esze még a legelvontabb elméle
tekben is a gyakorlati jelentőséget kereste, hisz egyik akadémiai 
beszédében épen ő rótta meg tudományos működésünk nagyon is 
akadémikus jellegét, mely nem akarja számba venni a gyakorlati 
élet követelményeit, cothurnust ölt s félve kerüli a népszerűséget.

Ha számba veszszük azt az eredményt, a melyet az utóbbi két 
évtized alatt a tudomány és művészet terén szellemi tevékenysé
günk felmutatott, valóban nincs okunk szégyenkezésre Európa müveit 
nemzetei előtt. Irodalmi és tudományos társulataink egy művelt 
nemzet igenyeiuek megfelelő tevékenységet fejtenek ki. Ország-
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szerte alakultak társulatok a régi emlékek felkutatására és meg
őrzésére, a művelt társas élet és közszellem fejlesztésére; tudomá 
nyos könyvek, hírlapok, folyóiratok keletkeztek, melyek tartalom 
és forma, belső érték és külső csin tekintetében versenyeznek a 
culturális múlttal biró nemzetek hasonló termékeivel. Igényeink 
minden tekintetben megnövekedtek s magasan meghaladják egy a 
műveltség kezdő fokán álló nemzet igényeit. Szóval ez az örökös 
hadakozásban élt és saját nyelvéről és irodalmáról megfeledkezett, 
állami és magánéletében középkori eszméknek, brutális kedvte
lésnek hódoló nemzet egy-két évtized alatt civilizált európai állammá, 
nemzetté fejlődött, a hol a tudomány művészettel, az emberi jogok 
tisztelete jóizléssel párosulva otthont talált, eljutott arra a művelt
ségi színvonalra, a melyről egykor Trefort álmodozott, a hová el
juttatni ő maga is oly fáradhatatlanul segített.

Nem Trefortnak közvetlen érdeme a rajzolt örvendetes álla
potok bekövetkezése, de kiváló része van benne, mert az ő esz
méje és útmutatása szerint működő nemzedék hozta létre, Trefort 
közművelődési intézkedései segítették elő. ü vetette el a magot, 
vagy ápolta a virágokat, melyeknek részben gyümölcseit élvezzük 
már, részben virágaiban gyönyörködünk csak s az utánunk jövők 
fogják gyümölcseit élvezni, — és ők is dicsőíteni fogják nevét, ők 
is áldani fogják munkássága emlékét.

A történelem lesz hivatva részletezni munkássága egész körét, 
kritikai tárgyává tenni alkotásait; nekünk arra, hogy kegyeletünk
nek átérzett kifejezést adhassunk, elég egy futólagos pillantást vet
nünk az örökké dolgozó, de azért soha ki nem merült szellem mun
kásságára. Kiterjedt e munkásság tanügyünk egész körére, a kisde
dek nevelő oktatásától kezdve a tudományos szakoktatás legmagasabb 
fokáig. Szaporította a kisdedóvó intézeteket, rendezte és fejlesztette 
a népoktatást szabályrendeletileg és törvényhozásilag. Nem elége- 
gedett meg csak a tanköteles gyermekek iskolába járatásával, ha
nem a nép felnőttéinek művelésére is tett intézkedéseket. Hányszor 
fakadt panaszra a betyárromantika térfoglalása miatt, mily sokszor 
emlegette fájdalmasan a nép egészséges eszejárásának a káros ol
vasmányok által való elforgatását. Mennyi kidolgozásra való thémát 
kaptam tőle a nép számára, mely apró olvasmányokat ö maga is 
javítgatott, módosított. Javította a néptanítók anyagi helyzetét s 
tanitóképezdék és póttanfolyamok szervezésével gondoskodott szá
muk és ismereteik, főleg magyar nyelvbeli jártasságuk gyarapítá 
sáról. Első alapját vetette meg elhanyagolt leánynevelésünknek, 
kezdeményezte az ipari és gazdasági szakoktatást. Középiskolai 
tanításunkat ő rendezte s fejlődésüket törvénynyel biztosította. Vé
delmére kelt a gymnasiumok ó-classikus irányú nevelésének és 
pártolta a reáliskolákat, a modern műveltség és technikai képzés 
e nagy jövőjű intézeteit, Rendeletéi- s intézkedéseivel középiskoláin
kat eljuttatta arra a színvonalra, hogy ezek az összehasonlítást
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kiállják más müveit nemzetek hasonló intézeteivel is. Gondosko
dott az egyetemi oktatás színvonalának emeléséről, eredményessé
gének biztosításáról. Áldozatot nem kímélő építkezések és felszerelés 
által budapesti tudomány- és műegyetemünket a külföldi első rangú 
egyetemek sorába emelte. Hajlékot adott ezenkívül az egyetemi 
könyvtárnak, a zeneakadémiának, az iparművészeti és technológiai 
múzeumoknak, az orsz. közoktatási tanácsnak és tanárképezdének, 
a középiskolának, a férfi- és nőtanítóképezdének, a történelmi 
arczképcsarnoknak, az orsz. mintarajziskolának, a festészeti mester- 
iskolának, stb. stb., melyek mind a fővárosban vannak és díszére 
szolgálnak szépen fejlődő fővárosunknak. Ha ezekhez hozzáveszszük a 
vidéken, az ország különböző helyein általa emelt intézeteket egész 
város telnék ki belőlök középületekkel, templomokkal, iskolákkal. 
Ő építtette újra Vajda-Hunyad várát, a Mátyás-templomot, a kas
sai dómot stb., az ő felügyelete alatt nyert lendületet hazánk leg
szebb müépítményének a budapest lipótvárosi basilikának építése.

Ennyi látható, maradandó emlék hirdeti Trefort alkotásra hiva
tott lelkének munkásságát.

És az a város, melyet ő épített, nem üres termekből áll, fel is
szerelte ő ezen épületeket, be is népesítette tanító és tanuló nép
séggel. Megsokasította a tanulók számát a tankötelesek iskolába 
kényszerítésével, és ötezerre növelte csak a néptanítók számát. Álta
lában minden téren nagy volt az előhaladás hosszú ministersége 
alatt, terjedt a műveltség, szaporodott az iskolázott emberek száma. 
Valóban büszkeséggel tekinthetett végig Trefort az uj Magyaror 
szágon, mely az ő atyai gondoskodása szerint nyerte kiké- 
peztetését.

Ő hozta haza nekünk a „hangok nagy tanárát“ Liszt Ferenczet, 
a sziliek mesterét Benczúrt, ő küldte messze országokba ifjú tudó
sainkat tudományos búvárlatokra, utaztatta, neveltette külföldön szá
mos munkását közművelődésünknek, behozta hozzánk nem egy tudo
mányszaknak kiváló képviselőjét mesterül.

Közoktatásügyi szabályrendeleteivel s a törvényhozás által 
létesített intézkedéseivel, a melyek mint a haladás eszközei és bizto
sítékai, nemcsak culturális tekintetben javította állapotainkat, hanem 
politikai szempontból is nagy vívmányt képeznek azok, közoktatá
sunk általuk lett nemzetivé, magyarrá, s egyszersmind — hiszszük — 
kezdeményezései a majdan létesítendő állami közoktatásnak, a mi 
nélkülözhetetlen követelménye az igazán szabadelvű tudományos ha
ladásnak. E nagy eszmének, a mint azt az 1848-iki XX. törvényczikk 
csak megjelöli, keresztül vitelére Trefort elszánásra kész, elfogulat
lan nagy szelleme lett volna hivatva, mert neki Skanderbég kardjához 
megvolt Skanderbég karja.

A közoktatásügyi állapotok fejlesztése mellett, mely e sok 
nyelvű hazában politikai küzdelmekkel jár ónehézségeket bőven tá
masztott, mint vallásügyi minister is rendezettebb viszonyokat léte-
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sített. Szervezte a vallás és tanulmányi alap felügyelő bizottságát, 
visszaszerezte a zalavári, szt.-gotthárdi és telkii apátságok javait. 
Előmozdította a kath. papnövendékek tanrendszerének javítását, 
rendezte az izraeliták anyakönyvének vezetését s megszüntette pap
jaik képzésének középkori elmaradottságát. Napi rendre hozta a 
kath. papság congruaügyét, a papi seminariumok reformját, az 
egyházi javak kezelésének ellenőrzését. Mindezen intézkedéseiben 
erélyt és tapintatot tanúsított s így érvényt szerzett az állami fel
ügyelet és ellenőrzés kétségbevonhatatlan jogának.

Védője volt a lelkiismereti szabadságnak és a positiv vallás
nak, mely utóbbiban az államrend fentartásának egyik fontos esz
közét látta, de ellenezte a felekezetnélküliséget, melyben a felfor
gató eszmék melegágyát tekintette. Az állam és a felekezetek 
autonómiája közti bonyolult kérdésekben elfoglalt álláspontja volt: 
szigorúan ragaszkodni az állam jogaihoz. „A vezéreszme — így 
szólt — melyet én követek még confessionális dolgokban is mindig a 
magyar államság s annak keretében a magyar cultura.“

Tiltakozott azon felfogás ellen, hogy az egyház azonos a taní
tással, és óvást emelt azon tan ellenében, mely azt követelte, hogy 
az állam ne törődjék a népoktatással. Politikai eljárásában az oppor
tunisták sokszor merevséget láttak, de a szigorú törvényszerű intéz
kedések hívei elismeréssel szóltak határozott magatartásáról, mely 
még a kivételes esetekben sem igen tudott megbarátkozni a meg
alkuvás politikájával. Mint minister, mint kormányférfiu hatása 
körében teljesítette az állam kötelességeit, de ragaszkodott az állam 
jogaihoz s ebben példával ment elől. E feladatnak teljesítése ha
zánk sajátságos felekezeti és nemzetiségi viszonyai között mindig 
nehéz kérdés volt, és sokáig nehéz kérdés lesz, de Trefort embere 
volt a nehéz kérdések megoldásának is, melyeknek még fenyegető 
viharai elől sem hátrált meg. Fényesen megvédelmezte az£állam 
jogait a középiskolai törvény tárgyalásakor a felekezeti túlkapások 
ellenében, s nem rettent meg a magyar nyelv kötelező tanításáf'el- 
rendelő törvény tárgyalása alkalmával hangoztatott nemzetiségi 
fenyegetésektől.

Elve volt nem bolygatni az egyházak autonom jogait s nem 
provokálni a nemzetiségek kitöréseit, hanem annyit kereken kimon
dott, „mert — így szólt Zala-Egerszegen 1881. aug. 14 én tartott 
beszédében — imbecillitás volna ki nem mondani, hogy Magyaror
szágon az állam csak magyar lehet; a polyglott status utáni aspi- 
ratiók politikai otrombaságok, melyekkel rövid processust kell csinálni“.

A középiskolai törvény megalkotása legfényesebb érdemei közé 
tartozik. Ha vannak is hézagai a törvénynek azt el kell mindenki
nek ismernie, hogy nagy mértékben előre vitte már eddig is közép
iskolai oktatásunk ügyét. Az a tájékozottság pedig, melyet e tör 
vény érdekében tartott beszédeiben tanúsított, valóban bámulatos. 
Még a legapróbb részletekben is készültséget bizonyított felszólaló 
saiban, a didaktikai és administrativ kérdéseket is alaposan fejte
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gette, szóval igazi szakférfiúi tájékozottsággal vett részt e kiváló 
törvényhozási alkotás tanácskozásaiban.

Kiváló érzéke volt a közel múlt története iránt, melynek iro
dalmi feldolgozását szorgalmazta. Az első vasút történetének meg
írását sürgette. Megrótta a nemzet pazarló, urizáló hajlamát, mely 
érzéketlen a nemzeti közvagyon szaporítása iránt, megveti a munkát 
és lenézi a tisztességes mesterembert. Buzdított az ipar, főleg-а textil 
ipar fejlesztésére, törekedett a szellemi proletariátus számának kor
látozására, hangoztatta a kézi munka megbecsülésének szükséges
ségét. Valóságos izgatást vitt véghez az ipar meghonosítása érdeké
ben, ipar által akart igazi polgári elemet teremteni.

Társulatot szervezett az iparművészet fejlesztésére s körleve
lekben buzdított a műipar termékeinek pártolására. Pártolta a képző
művészetet, ebben is megtalálta magasabb politikai eszméit, mert 
érezte nevelő hatását, közgazdasági jelentését. Elére állt az egész
ségügyi társulatnak, mert szívén feküdt a nemzet közegészségügye, 
mert fájlalta, hogy a rossz víz, a rossz levegő, a rossz lakás, a rossz 
táplálkozás, a tisztátlanság, az iszákosság pusztítják a népességet.

* #
Ily sokat tett Trefort, ily sok gondolat érlelődött meg agyá

ban, ennyi magasztos, bölcs eszmét hirdetett és szórt szét közöt
tünk ; — és ő, mielőtt sírjába tért, csak azért sóhajtozott, vajha két 
évig élhetne még, — mert oly sok tenni valója van még.

Az ókor nagy hódító hőse, mikor ifjúkorában uralkodó atyja 
és előde folytonos hódításait látta, felsóhajtott, hogy neki nem marad 
semmi tenni valója ; Trefort egy hosszú élet örökös alkotásai után a 
sir szélén nyugtalanul sóhajt fel, hogy csak két évig élhetne még, 
mert oly sok még a tenni valója.

Pihenj nyugodtan elköltözött vezérünk, utódaink hirdetni fog
ják : hogy Trefort Ágoston mjnistersége idején Magyarország a cul
tura fejlődésének aranykorát élte.

Befejezésül de. Csengeri János vál. tag szavalta el következő alkalmi 
ódáját, melyet emlékül nyomtatásban is kapott a közönség:

Trefort Ágoston emlékezete.

Meghalt Trefort? nem ! csak nyugodni téré:
Pihenhet az, ki mindig dolgozott 

Nincs is talán egyéb-más munkabére,
Egyebet mindent másnak áldozott.

Magának csak nyugalmat érdemelt ki,
Szelíden alvást könnyű hant alatt,

Hol őt többé meg nem zavarja senki . . .
Őrizi álmát boldog öntudat.

В



Az öntudat, hogy mindent teljesített,
Mit hivatása vállaira rótt:

Legjobbjainkkal vállvetve segített 
Vezérleni az ingatag hajót.

Nagyoknak lépett díszes örökébe,
De parlagon volt még sok ős ugar ;

О hozzá látott, hullt bő verítéke,
S hol ő munkált, az ég se volt fukar.

És mindenütt tömérdek munka várta,
És mindenütt tett lankadás nekül;

Hogy szebb jövőnek rózsás hajnalára 
Derüljön a hon, küzdött emberül.

Figyelmét nem volt, a mi elkerülje, 
Kicsinyt-nagyot az egyként áthatott,

És két szemének jóságos derűje
Mint mély kedélye napja ragyogott.

Melyik perez látta csüggedni Trefortot ? 
Mit mulasztott el áldott szelleme ?

Hú gondja éjét, napot egybe toldott,
A földbe magvat két kézzel vete.

A munkát senki nem becsülte jobban, 
Munkára szebb tért senkisem nyitott ;

Mit elmulasztának sok századokban:
Elmét s kezet versenyre szólított.

Tanításunknak szent ügyét vezette,
Hogy műveltté tehesse nemzetét,

S míg tornyosodnak fellegek felette, 
Tudományával állja meg helyét.

És elhat századokra alkotása,
Nem néniül el a t ö r v é n y  szózata,

Hogy a magyart immár senki ne bántsa, 
Mert e hazában ő az úr maga.

Nagy alkotása kőnél is szilárdabb,
De nagyságát a kő is hirdeti:

A Múzsáknak emelt sok büszke várat,
A szellemet mely szárnyra keltheti.



Драг, művészet egyesült erővel 
Előre indulának általa,

És nem lohadt a lankadó idővel 
Ifjú hevének ösztönző szava.

Ő is, mint Titus, elveszettnek hitte 
A jó tettekben meddőn telt napot;

Mint Cincinnatus, oly magasra vitte,
S jutalmul ép úgy semmit sem kapott.

Tocqueville élt újra pezsgő szellemében . . 
Oh élni, tenni vágyott még nagyon !

És ellensége egy volt szintúgy épen,
Mint Palmerstonnak: a rest nyugalom.

Pihenj dicsőült nyugton már a sírba’,
Ki életedben annyit szenvedői.

Egy ország gyásza kísért oda sírva, 
Tenger-virág volt méltó szemfödél.

Nagy szellemeddel ám maradj közöttünk, 
Borús napokban vigasztalj, segíts,

■S ha dús termést ad bévetetted földünk 
Örülj velünk s tovább is lelkesíts!

Ezzel a gyászünnep véget ért
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ÉRTEKEZÉSEK.

Katonai iskoláink összehasonlító és kritikai szempontból.

Miután egy megelőző czikkben (Tanáregyes. Közi. 1887/s. 
decz.) katonai iskoláink szervezetét főbb vonásaiban ismertettem, 
ez alkalommal feladatomnak egy másik, fontosabb részét igyekszem 
megoldani: megbízható adatok és hosszabb személyes tapasztalat 
alapján elfogultság nélkül kifejteni nézeteimet és levonni a tanul
ságokat. Mindenekelőtt néhány általános és tárgyammal összefüggő 
neveléstudományi kérdést fogok röviden érinteni, azután részlete
sebben felsorolom a katonai iskolák jó tulajdonságait és bajait, 
utalva ez utóbbiak forrására és a szükséges reformokra, s végül 
eredményképen az összehasonlításból folyó és polgári iskoláinknál 
alkalmazandó újításokat foglalom össze.

A katonai nevelést a polgáritól erőszakkal elkülöníteni nem 
czélszerú, s mindkét párton elfogultságról tanúskodik. Meggyőző
désem, hogy a jövő nevelése, mely után mindnyájunk sóvárgunk, 
csakis e két irány harmonikus egyesítése által érhető el. A katonai 
nevelésnek kettős feladata van: egyrészt a reá bízott ifjúságot az 
általános műveltség azon fokára emelni, melynek elérését a legjobb 
iskolák s nevelőintézetek tűzték ki feladatokul; másrészt a növen
dékeket azon testi s jellembeli tulajdonságokkal ellátni, melyekre 
katonai hivatásuk teljes gyakorlásában szükségük lesz. E czél 
elérésére és a hivatásbeli érzület felébresztésére és fejlesztésére az 
internatus — legalább korunkban — elkerülhetetlen. E tulajdonság 
azonban nem képezhet válaszfalat a két nembeli intézet közt; 
vannak polgári internatusok is, és ha a jelek nem csalnak, ezekre 
állami felügyelet alatt nagy jövő vár. „I ly a des choses que tout lo 
monde redit parce qu’elles ont été elites une fois“. Ezt alkalmaz
hatnék a katonai intézetek ellen irányuló előítéletekre, mikor tény, 
hogy ez intézetek jelen szervezetükben annyit s azt vették át a 
nyilvános iskoláktól, a mennyire és a mire szükségük volt. Felesleg 
gyanánt talán egy kis szellemi túlterhelést is. Immár a polgári 
intézeteken a sor azokat az elemeket kölcsön venni, melyekre égető

25T an á reg y esü le t!  K özlöny. XXII.
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szükségük van. Minél több elem megy át az egyik irányból a 
másikba, annál inkább kiegyenlődnek az ellentétek. A pártoló és 
józan nézetek a katonai nevelésről újabban mind szélesebb elter
jedést nyernek. Nem szándékom a számos adatot, mely rendelke
zésemre áll, e helyen részletesen felsorolni, csupán egy kis füzetre 
utalok (Dr. W. Lange: Militär und Schule. Hamburg 1877), melynek 
szerzője egy lépéssel tovább megy: „Ha a kaszárnya még szegény, 
de tehetséges egyének tudományos továbbképzéséről közvetetleniil 
gondoskodnék, azzá válnék, a mi most még csak részben: kitűnő 
népnevelő-intézetté, mely megérdemelné mindama nagy áldozatokat, 
melyeket különben is okvetetlenűl megkövetel. A kaszárnya köze
lednék az iskolához és viszont, úgy hogy idővel egy egységes és 
áldásos közművelődési intézmény jönne létre“.

Ama vitás pontok egyike, melyeknek megoldása a legnagyobb 
véleményeltéréseket mutatta fel, az internatus intézménye és meg
kezdésének időpontja. Bár napjainkban internatust, polgárit és 
katonait, minden nemzetnél találunk, az elvnek elméletileg vannak 
absolut hívei és ellenei. E két párt vegyülékét képezik azok, kik 
az internatust feltételesen, tehát bizonyos korig, vagy bizonyos 
kortól kezdve, elfogadhatónak vélik. így Aimé Martin (L’éducation 
du caractére. Paris 1887) legújabb müvében, mely gazdag tárháza 
az észszerű paedagogiai elveknek, miután részletesen ismertette az 
internatus feladatát s jelen állapotát Angol-, Franczia- és Német
országban, a modern franczia internatus ellen a leghevesebben 
kikel, míg az angolt nem győzi dicsérni. Szerzőnk egyetért Mme 
Neekerrel, az Education Progressive hírneves szerzőjével, midőn a 
családi nevelést a 10—12-ik életévig véli megengedhetőnek; azontúl 
amannak egyhangúsága, lágysága s fegyelmetlensége már nem 
elégíthet ki, az energia s önállóság minden nyilvánulása elfojtatik, 
s ideje, hogy a gyermek az élettel s ennek súrlódásaival mégis 
merkedjék. A mi katonai intézeteinknél a vélemények abban térnek 
el, mit és mennyit kell tanítani s mily korban a katonai nevelést 
megkezdeni. El van ismerve, hogy a számos változás közt a jelen 
szervezet általánosságban leginkább igyekszik megfelelni a kor s 
hivatás követelményeinek. Igen érdekes constatálni, hogy egy katonai 
szaktekintély, Pechmann, már említett figyelemreméltó művében a 
családi s katonai nevelés viszonylagos időpontjáúl a 15. életévet 
jelöli ki, a minek helyességét Haymerle tb., véleményem szerint, 
eredmény nélkül iparkodik megczáfolni („Unsere Iufanterie-Cade- 
tenscbulen“. Streffleur’s östr. mii. Zeitschrift, 1884, I. köt. 205—52.
1.). Ellenvetéseit azzal motiválja, hogy az egészen fiatal fiú a 
fogékony jellemmel könnyebben alkalmazkodik egy új helyzet 
sajátságaihoz, mint az érettebb fiú. Szerintem a jellem — ha ugyan 
10—15 éves korban erről egyáltalában szó lehet — az érettségtől 
még igen távol van, a 15 éves tehát lényegben nem különbözbetik 
a 10 évestől. De még ellenkező esetben is világos, hogy a külső 
körülményeknek mindkét korban egyaránt bekövetkező változása a



365

10 évesnél aránytalanul több veszélylyel jár, mint 5 évvel később. 
A mi pedig a lényeget, az egyéni akarat alárendelését illeti, joggal 
feltehető, hogy az öntudatosan csak előrehaladottabb korban jöhet 
létre. Míg tehát a 10 éves gyermek gépiesen és szokásból fogad 
szót, a 15 éves tiú tudatosan s meggyőződésből képes engedel
meskedni. Ezen és számos más oknál fogva, melyek közül a 
felügyelő altiszteknek hiányos képzettségét sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, mi is az internatus későbbi megkezdése mellett sza
vazunk. A katonai főreáliskola és a Ludovica Academia tényleges 
állományú tisztképző tanfolyamának (1. az 1. czikket) létjoga tehát 
szigorúan paedagogiai szempontból is elvitázhatatlan. Nyilvános 
iskoláinkban társadalmilag felnevelt ifjak, kik erre a nevelésre 
helyezik a katonait, a legtöbb esetben jobban fognak fejlődni, 
mint ha kezdettől fogva élvezték volna a katonai nevelést; a 
megfordított sorrendről nem is akarok szólni. Ha középiskoláink 
felső osztályai katonai szervezettel bíró internatusokká volnának 
átalakíthatok, ez újítást a nemzet értelmes része csak örömmel 
üdvözölhetné. Korunk jelszava a munkafelosztás, vagy mint mondani 
szokás: a pap neveléséhez maga a pap ért legjobban; de mi nem 
is személyekről, hanem elvekről szólunk, s meg vagyunk győződve, 
hogy a jövőben minden értelmi mozgalom alapját egy a munkafel
osztásból fejlődő egészséges és rationális munkaegyesítés fogja 
képezni. Mivel valamennyi internatus közül leginkább a katonai 
bizonyul életrevalónak, a mennyiben a el nem kerülhető bajokat a 
lehetséges minimumra szorítja, kívánatos, hogy a különleges katonai 
oktatás lehetőleg a felsőbb évfolyamokban, tehát később kezdődjék, 
hogy így az ideális czél: általános előkészítés mind katonai, mind 
polgári pályákra, lehetőleg valósuljon oly értelemben, mint például 
Németországban, hol a Cadetten-Corps újjáalkotásánál már 1844-ben 
az az elv volt irányadó, hogy „ott az állam szolgáinak fiai oly 
oktatásban részesüljenek, mely őket határozottan minden állásra 
előkészítse“. S ezt viszont középiskoláinkra is kívánnám alkalmazni. 
Téves az a nézet, mintha jó katonát csupán katonai iskolában 
lehetne nevelni; megczáfolta ezt nem egy volt egyéves önkéntes, 
ki tehetségével és szorgalmával a vezérkarba jutott. A „Militär- 
Statistisches Jahrbuch für die Jahre 1883 und 1884“ (1. Theil, Wien 
1885) alapján pedig kiszámítható, hogy az 1884. év végével létező 
közel 20,000 tiszt közül 7600 katonai nevelő-intézetekből, 5000 
hadapródiskolákból és 8000 nyilvános (polgári) iskolákból került 
ki; ez utóbbiak azonkívül még 7155 tartalékos tisztet is szolgáltattak. 
A katonai nevelésben részesült tisztek számaránya tehát a többiekhez, 
a tartalékosok kizárásával 12.600: 8000, vagyis közel 3: 2.

A katonai iskolák jó tulajdonságai. A katonai intézetekbe, 
hadapród-iskolákba, de főleg a katonai alreáliskolákba pályázók 
évról-évre növekedő száma eléggé bizonyítja a katonai pálya iránti 
előszeretet folytonos növekedését. Ez azonban, ismerjük el, nem
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egészen önzetlen s a következő okokban leli magyarázatát: a) 
túlproductió a polgári hivatalokra, tehát a jövő megalapításának 
bizonytalansága s nehézsége, Ъ) kedvező anyagi feltételek kez
detben, c) biztos, rövid idő alatt elérhető czél és kiképzés állam- 
költségen, végre d) képzeleti s külső okok: fényes és kellemes pálya.

Hogy a katonai növendékeknél a hivatásérzet és szeretet 
mennyire ki vannak fejlődve, arról annak idején igen egyszerű 
módon győződtem meg M. Gréard példáját követtem, ki több ezer 
párisi család gyermekeinek, kik záróvizsgálatra jelentkeztek, e tétel 
írásbeli kidolgozását adta fel: „Az életpálya fejlődése, melyet a 
növendék iskolázásának befejezése után választani szándékozik.“ 
Az eredmény meglepő volt; egyhangúlag a kát. pálya mellett 
nyilatkoztak, az elérendő czél s fegyvernem tekintetében természe
tesen nagy volt a változatosság. Ajánlom e kísérletet, mely gyakran 
érdekes lélektani felvilágosítást nyújt egyes elzárkózott növendékről.

A szellemi túlterhelést a következő rendszabályok enyhítik:
a) a test és szellem működésének czélszerű egymásutánja é§ 
hygienikus felváltása; h) a házi feladatok helyettesítése iskolai 
dolgozatok által, minthogy amazok a növendékek folytonos együttléte 
következtében amúgy sem lehetnének döntők, az iskolai dolgozatok 
ellenben a tanár és altiszt szigorú felügyelete alatt készülnek s 
pontosan javíttatnak; c) a már említett megrostáló módszer, mely 
a magasabb intézetbe való átlépést csupán a tehetségesebbek és 
szorgalmasabbak számára teszi lehetővé. Ennek következtében a 
tanulmányi eredmények is folyton javulnak felfelé, a mit a következő 
táblázat érdekesen és minden kétséget kizárólag bizonyít:
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jut % szerint kifejezve

I

6Í! ‘50 : -C
Katonai alreáliskolák СО

ak
ad а-ф

1 > Ah1 ‘5$ 
! ffŐc

е в

w K
ős

ze
g

3
в

S3со K
is-

M
ar

to
n

K
as

sa

a)
AhSO

О

св
1соОО
“

ÜSffw1OQ
jeles....................................... — — 1-2 0-8 1-6 2 '5 0-4 3 • 6

igen jó ............................... ia-7 10-5 22-5 14 5 15-6 20-5 22-7 20 ■ .'i

jő ........................................... 4 1 0 42-5 41-4 51 1 46-8 67-2 65'5 67-8.

elégséges............................. 31 6 38-0 33-7

óсо 30'tí 8'1 5-9 6'5

elégtelen............................... 8-7 9 0 1-2 2-3 4-9 0-7 4 3 1-8

beosztás nélkül maradt. . . — - 0-8 0-5 0-9 1-2 —

Az analog viszonyok nyilvános iskoláink két neménél távolról 
sem ily kedvezők. (L. a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister- 
nek a közoktatás állapotáról szóló jelentéseit és Tanáregyesületi 
Közlöny 1887/8. jún. 634—35. ].):
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Az időt illetőleg-, ;i tapasztalat bizopyítja, bogy azt a katonai 
intézetekben jobban aknázzák ki. mint a többi nyilv. iskolákban. 
Pecbmann szerint a kiképzésre a következő időmennyiség áll ren
delkezésre :

t f } 'intézetben
naponta

10
9

katonai 
polgár
A különbség évenként 
nemcsak a nyilvános iskolákkal

legalább

hetenkint nz isk. év tartama összesen 
60 óra 46 bét 2760 óra
55 „ 42 „ 2268 „

492, hetenként 11 óra, úgy hogy 
közös tárgyak taníthatók nagyobb

terjedelemben, hanem a különleges katonai kiképzésre is jut idő.
„A test .és szellem fejlesztése mellett, hasson a katonai nevelés 

egyszersmind az akaratra, hogy ezáltal önuralom, engedelmesség 
és egyúttal cselekvő erő is éressék el.“ Az akarat fékezése a szük
séges lelki elhatározás csorbítása nélkül, a katonai (és polgári) 
nevelés egyik legnehezebb feladata. A katona folyton nevel s 
neveltetik. Igaz, hogy e czél elérésére gyakran a paedagogia által 
még nem szentesített ..erélymomentumok“ alkalmaztatnak, melyeket 
az ismeretes „aufpulvern“ kifejezés eléggé jellemez. Sehol sem 
tanulja meg a növendék az engedelmességnek és parancsnak, a megtérés
nek és együttélésnek a létért való küzdelemben annyira fontos gyakor
latát, mint a helyesen vezetett katonai internátusbán. „La condition 
indispensable pour réussir dans la vie, c’est d'etre un bon animal.“ 
Másrészt a nagy sokaság és számos különböző egyéniség egyiittléte, 
a pajtásság, az -önállóság s függés váltakozása, a súrlódások, 
stb. stb. oly sajátságos,, változatos és sokféle viszonyokat s befolyá
sokat eredményeznek, hogy egészséges fegyelmet s elfogulatlan 
vezetést feltétteleire, a némileg ('málló egyének jellemének és egyéni
ségének fejlesztésére kedvezőbb gyakorlati eszközlőt alig képzel
hetünk.

A katonai intézményeknek ama sajátsága, mely mindenkit 
saját hatáskörében teljes felelősséggel ruház fel, a tanításra s tanu
lásra a legjobb hatással van. A tanárokat az a meggyőződés hatja 
át, hogy nem csupán tanítani, haném tauultatni is kell, minek 
folytán tanító s tanuló között egy bizonyos eléggé meg nem becsül
hető solidaritás fejlődik. A közös ismétlések felügyelet mellett, a 
gyengébbek támogatása az előrehaladottabbak részéről, továbbá az 
egészségre, takarékosságra, rendszeretetre és czélszerüségre irányuló 
számtalan intézkedések ndnd oly intézmények, melyeket externatus- 
ban hiába keresünk. Azért az olyan növendék, ki katonai intézet
ben nem felel meg, nyilvános iskolában ritkán boldogul, ha fcsak 
nem határozott ellenszenv s rosszakarat voltak indító okai.

A szolgálati viszony élesen megkülönböztetendő a szolgálaton 
kívülitől, mely séták és kirándulások alkalmával barátságos és fesz
telen. Az alreáliskolában minden tiszt köteles kéthetenként legalább 
egy órán keresztül a növendékekkel társasán (beszélgetés, séta, 
játékrendezés) foglalkozni, sőt erről minden egyes alkalommal szol

é
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gálati úton jelentést tenni. A főreáliskola saját kaszinóval bir, 
melyet az egyes évfolyamok esténként tisztek jelenlétében felváltva 
látogatnak. A társadalmi képzést elméletileg is élvezik a reáliskolák
ban „Dienstvorschriften und Anstandslehre“, az akadémiákban 
„Vorträge Uber den gesellschaftlichen Verkehr“ czím alatt.

A növendékek jellemzésére általánosságban a következő kifeje
zések szolgálhatnak: nagy szorgalom s vetélkedés tekintettel az 
osztályrangra, a kitüntetés jeleire, a morális és jövőbeli haszonra. 
Hajlamaik inkább a gépies foglalkozások és ügyességek felé vonz
zák, melyekre nagy súlyt fektet a tanítás rendszere is, míg az 
önálló gondolkodás kissé nehezükre válik. Szeretnek rajzolni, írni, 
térképeket s tabellákat készíteni. Fellépésük öntudatos, mihez 
őszinteség járul, úgy hogy vétségek alkalmával a bűnös rendszerint 
maga jelentkezik, a mi a morális bátorságot sejteti. A német 
nyelvet, mely a szolgálat és társalgás eszköze, a birodalom minden 
tájából belépő idegen ajkú ifjak könnyű szerrel s rövid idő alatt 
tanulják meg, úgy hogy nem ritkán helyesírásban s nyelvtanban 
német ajkú pajtásaikon túltesznek. A szabályzat követelte eljárások
ban, tankönyvek, módszer, stb. tekintetében egyöntetűség uralkodik ; 
az átlépés hasonló rangú intézetbe tehát nehézségekkel nem jár, a 
mí a polgári iskolákkal szemben sajnos nem épen mondható, mert 
csak felvételi vizsgálat alapján történhetik.

A katonai intézeteknek imént vázolt jó tulajdonságai minő 
alapon nyugszanak ? Nézetem szerint a tényezők, melyeknek köszön
hetik, a következők: 1. A nagy anyagi áldozatok, melyekre a 
katonai állam a polgárival szemben képes. Mily tanulságos volna 
itt a katonai és polgári közoktatásügy budgetjének egybeállítása. 
Pechmann a régi olcsóbb rendszer szerint egy-egy növendék tisztté 
képzését 5000 írtra becsüli. 2. Az iskolák csekély száma, melynél 
fogva minden egyes nagyobb anyagi támogatásban részesül s jobb 
ellenőrzésben részesülhet. 3. Az előre megállapított pálya, a miért 
is a qualificationális törvény, mely többi iskoláinknak átka, nem 
hat zavarólag. 4. A biztos, kedvező kezdetű jövő, melyet a növen
déknek tanulmányai befejezése után, sőt részben már előbb is, 
biztosít, s melyhez hasonlót a többi nyilvános iskola nem képes 
nyújtani. 5. A személyzet solidaritása, a szabályzat kötelező hatalma, 
a nevelés és oktatás egyesítése. „Alle Mitglieder des Lehr- und 
Erziehungs-Personales sind verpflichtet, nicht nur im Lehramte zu 
wirken, sondern auch an der Erziehung der Zöglinge tlieilzunehmen“.

A katonai intézetek fogyatkozásai. Ezeknek megbeszélésénél 
kettős czélt tartunk szem előtt: ráutalni a katonai intézetek hiá
nyaira különösen, s ennek kapcsán az internatus gyengéit általá
nosságban felismerni. Kezdem a legfontosabb tényezőkkel, a tanító 
és felügyelő személyzettel.

Az intézetek élén álló személy, nem igazgató, hanem parancs
nok, a legnagyobb felelősséggel és a legszélesebb hatáskörrel van
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felruházva g minden közvető közeg nélktil a hadügyministernek, 
illetve a VI. min. ügyosztálynak van alárendelve. Ha meggondoljuk, 
hogy ily állásban a kellő tulajdonságokkal rendelkező ember mennyi 
jót létesíthet, de ellenkező esetben mennyi bajt és kárt okozhat, 
akkor kétségek támadhatnak, melyeket a gyér s többé-kevésbbé 
kérdéses látogatások s ellenőrző szemlék sem képesek szétoszlatni. 
Míg a vizsgálatokra a szükségesnél több idő fordíttatik, az ellen
őrzést a es. és kir. katonai iskoláknál nem tarthatjuk kielégítőnek. 
Jól tudta Pechmann, mit mond, midőn így kiált fel: „ Unerwartete 
Inspizirungen !“ Talán Herderre gondolt, ki így nyilatkozik : „Ohne 
Examen und Visitationen entschläft jede öffentliche Anstalt und 
athmet zuletzt, wie nach der Legende der heilige Johannes thun 
soll, sanft und unwirksam im Grabe“. (Ges. Schulreden).

Elméletileg sok szép és ritka tulajdonságot követelünk a tiszt- 
tanártól, de elfelejtjük, hogy ezek gyakorlati elsajátítására alkalom 
adva nincs. A régi jó időkben, 1852-ben Bécs-Ujhelyben virágzott 
az ú. n. „Militär-Lehr-Institut“, melynek egy éves tanfolyama arány
lag jó eredményeket volt képes felmutatni. A katonai nevelésügynek 
1868-iki újjáalakítása alkalmából ez intézet is kimúlt, a helyett 
hogy a fejlettebb követelményeknek megfelelően átalakították volna. 
E fontos hivatalokra a legtöbb biztosítékot nyújtó csapattisztek, 
majd, midőn úgy látszik kétségek támadtak s hiányok mutatkoztak, 
képesített tartalékos tisztek hivattak meg. A szellemi felsőbbség, a 
jellemszilárdság, a személyiség hatalma, az őszinte érdeklődés a 
növendékek legkülönbözőbb szükségei iránt, oly tulajdonságok, melyek 
a mindinkább elharapódzó „állomás élet“ mellett mind ritkábban 
találhatók. A mi a csapat-tisztnek még megengedhető, mert hivatá
sával nem ellenkezik, az a tiszt-tanár működésére már árnyékot 
vethet, sőt azt béníthatja is. A gondolatműködésnek vannak oly 
egyoldalú, elfogult kinövései, melyek a parasitákhoz hasonlóan az 
egészséges fejlődést lehetetlenné teszik. Pedig ha valaki nem nél
külözheti a továbbképzést, bizonyára a tanár a z ; különben elhalvá
nyulnak az oly ismeretei is, melyekkel pályájának kezdetén birt, 
és bekövetkezik az a szomorú állapot, melyet egy e téren tapasz
talt férfi így jellemez : „Die meisten Lehrer werden Empiriker mit 
einigem Erfolge, die in ihrer Empirie beharren und den geänderten 
Verhältnissen keine Rechnung tragen“.

Nézetem szerint a czélirányos, szakszerű előkészítés, nagyobb 
nehézségek s tetemes anyagi áldozatok nélkül az egyetem s mű
egyetem elméleti s gyakorlati tanfolyamainak látogatása által volna 
elérhető. Ha a „gyógykovácsok“ az állatgyógyintézetet látogatják, 
miért ne volna ez is lehetséges ? S miért ne léphetne a tiszt-tanár 
polgári collégájával bensőbb, szellemi viszonyba ? A hivatás, a czél 
egy; mire való tehát az elszigetelés, a kölcsönös féltékenység! 
Franczia- és Németországban e tekintetben nagy s fokozott köve
telményekkel lépnek fel, a mi mint alább látni fogjuk, igen helye-
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sen a felügyelő altisztekre is kiterjed; nálunk 1871) óta megvan a 
szabad verseny haszna, de kára is. Ilyen a tanerők gyakori vál
toztatása, mely tanulmányi s nevelési szempontból egyaránt káros, 
s nagyobbára a katonai jellegű viszonyokban: a csapatszellem épség
ben tartásában, a csapatszolgálattól való elidegeniilés megakadályo
zásában stb. leli magyarázatát. Kiszámítottam, hogy a kőszegi alreál- 
iskolán 12 év alatt, 187%—188%-ig 51 tiszt volt mint tanár 
alkalmazva, 1 évig 15, 2 évig 11, s i. t. 12 évig csak 3. Az 51 közül 
a tanári szolgálattól felmentetett 20, más intézetekbe áthelyeztetett 15. 
A főreáliskolában egy ideig évente atlag 30% új tanerő volt. Szí
vesen elismerem, hogy a kedvezőtlen viszonyok újabban határo
zottan javulnak.

Hogy mily káros hatással van a tisztek tanári működésére az 
„ügyeleti szolgálat“, arról csak az illetők bírnak tudomással. Az 
ügyeletes tiszt, kit a kimerítő szolgálat éjjel-nappal elfoglalva tart, 
egyidejűleg képtelen a nevelés ezen terhes munkája mellett az ered
ményes tanítás követelményeinek teljes frisseséggel eleget tenni. 
Nem volna-e lehetséges egy czélszerű módosítás által a szolgálat s 
oktatás emez összeütköző érdekeit kiegyenlíteni ?

Eljutottam ahhoz a bajhoz, mely minden internatusnak örök
lött hibája, melyben sajnos, katonai iskoláink is sínylenek: ez a 
hiányos felügyelet s az ennek teljesítésére hivatott személyek kép
telensége. Nem lehet czélom e helyen részletesen e kérdés tárgya
lásába bocsátkoznom, minthogy azonban a felügyelői intézmény 
tökéletlen volta meglehetősen általánosan észlelt jelenség, mely mint 
emlékezünk a közel múltban egész Francziaország középiskolai ügyét 
élére állította és csaknem egyedül okozta a napjainkban beállott 
krisist s reactiót az internatusok ellen, szükségesnek tartom legalább 
a fontosabb szempontok felsorolását. A szabályzat az osztályfőket 
nevezi a tulajdonképeni nevelőknek s felemlíti, hogy ezenkívül a 
növendékek altisztek felügyelete alatt állanak, kik a növendékek 
hálótermeiben vannak elhelyezve s az évfolyamhoz tartozó szolgá
kat s éjjeli őröket ellenőrizni tartoznak. Ámde ez alig nyújthat 
helyes képet a dolgok valódi állásáról, mert lényeges a különbség 
a tiszt óraadása s az altiszt együttélése közt; ennek jut az intézet 
belső életében talán a legfontosabb szerep s a legnagyobb osztály
rész az ifjak nevelésében. S voltaképen mily személyeket alkalmaz
nak e fontos szolgálatra? Többen a bécs-újhelyi torna- és vívó
tanfolyamot végezték, ezek a jobbak, de a túlnyomó része közve 
tétlenül a csapattól kerül az intézetekbe elég furcsa módon. A 
ministerium utasítja a hadtest-parancsnokságokat, ezek az ezredeket, 
zászlóaljakat s végre a századot. Az illető százados igen természe
tesen nem hajlandó a használható erőkön túladni, hanem egy katonai
lag és szolgálatiig gyengébb altisztet fog kiszemelni, vagy hamar
jában egy őrvezetőt czímzetes tizedessé előléptetni s útnak indítani. 
Notabene az ily á la minute paedagogust, ki századának nem épen



d ísz é re  v á lt —  tis z te k  n e v e lé s é re  r e n d e lik  ! A k ire n d e lé s n e k  ez i g a 
z o lh a ta tla n  m ó d ja  és a  h iá n y o s  e lő k é p z é s  m e llé  so ra k o z ik  az  a l t i s z 
te k  m e g e rő lte tő  s z o lg á la ta  az  e lég te le n  lé tsz ám  fo ly tá n , a  c se k é ly  
e rk ö lc s i tá m o g a tá s  a z  e lö ljá ró k  és f e le b b v a ló k  ré sz é rő l és a  c s e k é ly  
n y u g d íj ,  m in t n em  ép e n  k e c se g te tő  k i lá tá s  a  jö v ő re . H o g y a n  te l je 
s í ts é k  az  ily e n  k é te s  e le m e k  a  k a to n a i  n e v e lé s  m a g a sz to s  fe l
a d a tá t ,  m e ly  a  je l le m fe jle s z té s t  első  so rb a  h e ly ez i!  A n ö v e n d é k e k  
h e ly e s  é rz é sé n e k  s é les  ta p in ta tá n a k  nem  e g y  a lk a lo m  k ín á lk o z ik , 
h o g y  e g y e n g é k e t  fe lism erv e , el n e  fe le jtsé k , ső t v is s z a é lje n e k  
v e lü k . A  n ö v e n d é k  jó l  tu d ja ,  h o g y  az a ltisz t n y ű g e  aló l e lébb - 
u tó b b  fe ls z a b a d u l, h o g y  b izonyos sz ám ú  év  le fo ly á sa  u tá n  o ly  
á l lá s ra  te sz  sz e rt, m e ly e t a m a z  so h a sem  é rh e t  §1. E  v is s z á s sá g n a k  
m e g  k e ll sz ű n n ie , m e rt m á r  is m e g b o ssz u lta  m a g á t az  a  té v e s  n éz e t, 
h o g y  fe lü g y e lő n e k  b á rk i jó , h o g y  ah h o z  tu d o m á n y  és  e lő k ész íté s  
n é lk ü l is m in d e n k i é r t .  N a g y  sz e re n c se  a  n e v e lé s re , .hogy  v a la m in t 
az  o rv o s nem  s e g íth e t  a  te rm é sz e t k ö z re m ű k ö d é s e  n é lk ü l, h a so n ló an , 
dp  e llen k e ző  é r te le m b e n  a  p a e d a g o g u s  té v e s  r e n d s z a b á ly a i  e té n y e z ő  
á l ta l  g y e n g í t te tn e k .  S em  a  té r , sem  h a jla m o m  n em  e n g e d ik  m eg , 
h o g y  e s ö té t  p o n tta l to v á b b  fo g la lk o z z a m , k i-k i h a so n ló t o lv a sh a t 
R o c h a rd  e lk e s e re d e t t  c z ik k é b e n  v a g y  P e c h m a n n  k ö n y v é b e n . A ltis z t
je in k ,  k ik  b iz o n y á ra  m a g u k  sem  v o lta k  m in ta n ö v e n d é k e k , a  re n d  
s sz em é ly ü k  i r á n t  tá m a s z to t t  tú lz ó  s u l t r a p e d á n s  k ö v e te lm é n y e ik k e l 
m e s te rsé g e se n  te n y é s z tik  a  b ü n te t é s e k e t ; ez a z  e lem , m e ly b e n  é ln e k  
s m e ly tő l b o ld o g u lá s t r e m é ln e k . D ie s te n v e g  e m o n d á s á t :  W e r  g a r  
k e in e n  d u m m e n  S tre ic h  m a ch t, d e r  m a c h t a u c h  n ic h t v iel g u te ,  ú g y  
lá tsz ik  c sa k  m a g u k ra  a lk a lm a z z á k , n em  p e d ig  a  sz eg é n y  f iú k ra .

9 i
Az e re d m é n y e k e t  ö ssz e fo g la lv a  a z t  lá t ju k ,  h o g y  m íg  a  fe l

ü g y e le t  e lv ile g  a  b ü n te té s e k  e lh á r í tá s á t  czé lo zza  s é r te lm e s  k ez e lé s  
m e lle tt  ez t el is é rh e ti,  a  g y a k o r la tb a n  n á lu n k  a z o k n a k  e g y ik  fő fo r 
r á s á v á  v á lik . H o g y  e h iá n y o k  m e g s z ü n te té s é re  m ily  m ó d o k  á l la n a k  
re n d e lk e z é s ü n k re ,  a z t az  ille tő  h e ly e n  ré sz le te se n  k ife j te t te m , i t t  c s a k  
is m e r te tn i  v o lt czélom . N e h o g y  a z o n b a n  v a la k i a z t b ig y je , h o g y  
h o lm i k é p z e l t  b e te g sé g g e l fo g la lk o z ta m , m ég  P e c h m a n n  e s z a v a ira  
e m lé k e z te te m  : „ D ie  A u fs ich ts -U n te ro ff iz ie re  b ild e n  in  M il i tä r - In s ti
tu te n  ein  Gebrechen, d a s  in  P r iv a t- In s t i tu te n ,  w o  z u r  B e a u fs ic h ti
g u n g  n u r  p ä d a g o g isc h  g e b ild e te  L e u te  d ie n e n , n ic h t v o rk o m m t“ .

N em  a k a ro m  fo ly ta tn i, b á r  tá rg y a m  e ré sz é t sem  m e rí te tte m  
k i eg é sz e n  s n em  e g y  k r i t ik a i  m e g je g y z é sse l k is é rh e tn é m  a  t a n k ö n y 
v ek , a  m ó d sze r, az  a n v a n y e lv , v a la m in t  a  fö ld ra jz  é s  tö r té n e le m  
ta n í tá s á n a k  k é rd é s é t ,  s ' a z  e rk ö lc s i ro m lo tts á g  e g y  f a já t ,  m e ly n e k  
r i tk a  in te r n a tu s  á ll e llen , d e  m e ly e t ’s o k a n , k iilö n ö se n  a  k a to n a i 
in té z e te k b e n  v é ln e k  fe lta lá ln i. I n k á b b  v is s z a p illa n to k  a  m o n d o tta k ra  
s m é g  e g y s z e r  t i l ta k o z o m  a m a  fe lfo g á s  e llen , m e ly  a  n e v e lé s t is 
k a to n a i  s z o lg á la tn a k  (D ie n s t)  te k in ti.  H o g y  e lé n y e g e s  k ü lö n b sé g e t 
a  k a to n a i  o k ta tá s t  in té z ő  és  g y a k o r ló  s z e m é ly e k  m a g u k  is b e lá s sá k , 
r e n e lte s s e n e k  id ő s z a k o n k é n t,  h a  rö v id e b b  id ő ta r ta m r a  is, e g y e se k
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a polgári mintaintézetekbe előadások meghallgatására, látókörük bőví
tésére, új módszerek elsajátítására. Nyujtassék alkalom irodalmi 
tevékenységre, ha nem egyebütt, az évi Értesítőben. De ilyen eddig- 
elé csak egy jelent meg, ez az 1884-iki „Erster Jahresbericht“, mely 
valamennyi cs és kir. katonai intézetet felöli. A nyilvánosság mel
lőzésének látszata is káros, az egészséges kritikának, mely 
pedig mindennemű haladás feltétele, biztos alapot kell nyújtani.

A ki hivatva volt e körben működni, az igen számos becses 
tapasztalat mellett egy feltűnő jelenséget is constatálhatott: a részt
vevő katonai körök mély előítéleteit, vagy mondjuk ki, rossz véle
ményét a katonai iskolákról. Ez azonban nem igazolt, mondhatnám 
optikai csalódás, melyet a túlságos közeli szemlélés okoz, avagy 
egyoldalúság, mely a kát. iskolák elfogult megítélésén s az általános 
összehasonlító szempont mellőzésén alapszik. Oly kor, mely a nyil
vános iskolák állapotával teljes összhangzásban állt volna, még nem 
létezett s nehezen is képzelhető. A katonai nevelésügyről szóló 
vélemények is folyton változnak, innen a különböző rendszerek, 
melyek Kinsky, Kuhn, Pechmann, Wurmb neveihez fűződnek. Saját
ságos és folyton ismétlődő jelenség a paedagogia fejlődésében, mondja 
Wiese, hogy a ki nem elégített jelen reményeit mindig a serdülő 
nemzedékbe helyezte. Hogy mindezen fogyatkozások mellett is, 
valamint a múltban s jelenben, úgy a jövőben is lesznek a nemze
teknek nagy férfiaik, hogy minden korszak katonai intézete oly 
kiváló növendékek egész sorozatát mutatják fel, kik nagy érdeme
ket s magas állást vívtak ki maguknak, e körülmény mondom oly 
örvendetes jelenség, mely bizonyítja, hogy az anyatermészet helyre- 
ttti az emberi kezek kisebb-nagyobb vétségeit.

(Brassó.) Kemény Ferencs.

Az évi záró vizsgálatokról.*)

Az évi záró vizsgálatok kérdése már sokszorosan foglalkoz
tatta a szakköröket. A Tanáregyesületi Közlöny régebben maga is 
többször tárgyalta e kérdést. A panasz vizsgálataink állítólagos 
sikertelenségéről tehát megvolt s megvan ma is. Éppen az orsz. 
középiskolai tanáregyesület legutóbbi közgyűlése is kimondotta, 
hogy az évi záró vizsgálatoknak jelenleg fennálló rendszere sem 
a tanárokat, sem a szülőket nem elégíti ki. A választmány e hatá
rozat értelmében gondoskodni kíván módokról, a melyekkel az évi 
záró vizsgálatok rendszere a középiskolai törvény keretén belül 
megjavítható volna, s e tekintetben a javaslatokat első sorban 
a köröktől várja.

A mi az évi záró vizsgálatok rendszerének a középiskolai 
törvény keretén belül való megjavítását illeti, e tekintetben az emlí-

*)■ A trsztenai kör okt. 18-iki ülésében tárgyalt fölolvasás. A szerk.
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tett törvényre csak annyiban reflectálhatunk, hogy utalunk annak
21. §-ára, mely rendeli, hogy „a középiskolákban minden tanév 
végén nyilvános osztály vizsgálatok tartatnak“. Az évi záró vizsgá
latokra nézve más egyéb intézkedést a középiskolai törvény nem 
foglal magában. így hát a vizsgálati rendszer javításának kérdé
sében nem tehetünk egyebet, mint hogy szorosan alkalmazkodunk 
a Rendtartás 49. §-ához s az Utasítások 20. szakaszában foglalt 
elvekhez, s egyrészről az eddigi gyakorlatban bebizonyult előnyök 
általánosítását, a hiányok pótlását s a helytelenségek kiküszöbölését 
kell eszközölnünk, másrészről oly módozatokat megállapítanunk, 
melyek mellett a vizsgálatok, mind a tanárokat kielégítsék, tehát 
a tanügyi érdeknek megfeleljenek mind pedig a szülők és tanügy- 
barátok érdeklődését az iskola iránt felköltsék, és bizalmukat bizto
sítsák.

Hogy a rendszer javításának helyes módozatait megállapít
hassuk, * első sorban is kutatnunk kell az okokat, melyek miatt 
a jelenleg fennálló vizsgálati rendszert ki nem elégítőnek, sőt a lelki- 
ismeretes és ambitiosus tanárra nézve aggályosnak tekintik. Ma
napság — írják és mondják — legbuzgóbb tanárainkkal is megesik, 
hogy tanítványai, kikkel pedig a tanultakat év közben jól megér
tette s noha az ismeretek állandósítására mindent elkövetett, gyenge 
feleletet adnak vagy sokszor éppen eredménytelenséget mutatnak. 
Pedig majdnem anomáliának tűnik fel, hogy ez így van. A tanítás 
mai rendszere mellett, mikor a tanár egész órán át, egész évben 
az egész osztály foglalkoztatásával, a tanulóknak a tanításba való 
belévonásával oktatva tanít; folytonosan utalgat a tanultakra; 
az átvett ismereteket sokszorosan feleleveníti; manapság, mikor 
főtörekvésünket az általános haladás lehető elérésére és biztosítására 
fordítjuk; mikor a dolgot a tanulóval nem csak jól megértetjük, 
hanem már az iskolában félig-meddig meg is tanultatjuk : szinte lehe
tetlennek látszik, hogy az eredménytelenség oly nagy s általános 
legyen. És ha igaz is, hogy a baj részben megvan, az sem tagad
ható, hogy a mai rendszer mellett is képesek egyesek kiváló ered
ményt felmutatni. Csakhogy nagy erőltetéssel, valódi vergődéssel. 
Napirenden van ugyanis, hogy egész napi testet-lelket foglalkoztató 
s a tanárt teljesen megerőltető tanítás után már másnap nincs 
kívánatos eredmény, úgy hogy ha a tanár minden áron boldogulni 
akar, ismét és ismét magyarázgatnia kell s a maga rátermettsé
gével, szorgalmával és fáradozásával elérni azt, hogy mégis legyen 
eredmény.

Éppen azért én azt hiszem, hogy itt most nem csak az évi 
záró vizsgálatok rendszerének javításáról legyen szó. Azt vélem, 
hogy az évi záró vizsgálatok kérdése mélyen összefügg a tanítás 
rendszerével, az ellenőrző és osztályozó tanácskozások hydrájával : 
a perczentrendszerrel, a tanulók érdemsorozatával, szóval a vizs
gálatok kérdése érinti a mai középiskola benső tanügyi állapotának 
egész szervezetét.
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Vilióban, a/, évi «áró vizsgálatokon csak azt, annyit és úgy 
követelhetünk, a mit, a mennyit s a hogyan év közben tanítottunk. 
A ki tehát a mai középiskolai tanítás alapelveivel nem ismerős 
(szülő, gyám, stb.), az ne lehessen bírálója a vizsgálati eredmény
nek, vagy ha azzá teszik törvény, nsus vagy a szabályzatok, akkor 
a, vizsgálati rendszer olyan legyen, hogy az iskola és az abban 
fáradozó, sokszor önfeláldozóan fáradozó tanárok a tanulók hibája 
miatt compromittálva ne legyenek. — Senki sem kívánhatja, hogy 
az oly tanuló, ki eredményt nem volt képes felmutatni, ne 
legyen „elégtelen“ osztályzatú. Viszont senki sem várhatja, hogy 
az elégtelen osztályzatnak vagy a gyenge tanulók ép oly szabatos 
feleleteket adjanak, mint a „jó“ vagy „jeles“ tanjegygyel kitün
tetettek, a kiktől ismét szülő és tanár megköveteli, hogy ugyan
csak kitegyenek magukért. Ez az osztályozás alapja és czélja. De 
hát mikor itt a „perczentrendszer“, melynél fogva sok középiskolá
ban nem mind azok elégtelenek, kik e tanjegyet érdemlik meg; hanem 
csak annyian, a mennyi n,em sok ahhoz, hogy az osztály általános 
haladása rossz, vagy ki nem elégítő ne legyen. Pedig itt az érem
nek két igen komoly oldala van. Az egyik az, hogy fegyelmezésünk 
mai rendszerében csak a szigorú osztályozás az, a mivel a növen
dékek szorgalmának hatályosabbá tételére komolyan ráutalhatunk; 
a másik, hogy maguk a tanulók jövő haladása érdekében szük
séges, hogy a mértéket meg nem ütő tanulók leszoríttassanak; 
mert másképen jó  osztályt teremteni nem lehet. Főleg az alsó osz
tályokban s a nyelveknél van ez így, a mely körülmények között 
a kellő alappal nem rendelkező tanuló nyűge nem csak önmagának, 
hanem a tanárnak s az egész osztálynak is, és igen-igen sok időt 
rabol el a többitől. Igaz, — mondják — hogy a tanár úgy tanítson, 
hogy lehetőleg már az iskolában sajátíttassa el a tanulókkal az 

.ismereteket. Nem tagadom, hogy minden tanárnak érdekében all, 
hogy növendékei mennél nagyobb eredményt muttassanak fel. S bizony 
erre törekszünk is. A leglelkiismer’etesebb eljárás mellett is azonban 
lesznek mindig, kik meg nem ütik a mértéket. Ehhez járul, hogy 
nem mindén évben s nem minden osztály emberanyaga egyforma. 

, Olykor a legszebb eredményt kevesebb fáradsággal lehet produkálni; 
néha minden erőlködés kevés gyümölcsöt terem. Ily esetekben s 
különben is az alsó osztályokban kell az illetőket visszatartani, a 
hol még sem oly nagy baj a tanulóra, ha ismételni kénytelen, vagy 
ha elhagyja az intézetet. De az már — akárhogyan veszszük is — 
mégis csak nagy anomália, ha a felsőbb osztályokban buknak el 
a tanulók nagyobb számban. Akadhatnak s fognak is akadni, 
kiket fertelmes hanyagságuk miatt a legfelsőbb osztályokban is 
elégtelen osztályzattal kell sújtani; de ily eset- a dolgok rendes 
folyamata mellett csak szórványosan és csakis a feltétlenül hanyag 
tanulókkal esketik meg. Oly tanuló, kinek szellemi képessége nem 
bírja meg a felsőbb osztályok tananyagát, ne is juthasson oda fel;

i
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o ly a n n a k  pedig-, a  k i a la p p a l n em  b ír  s a z é r t  n em  tu d  m e g fe le ln i a  
k ö v e te lm é n y e k n e k , fe lső b b  o s z tá ly o k b a  ju tn i  nem  sz ab a d . M ert, 
fö lö tté b b  n a g y  b aj az , h a  a  ta n u ló  a  7. v a g y  8. o s z tá ly b a n  v a g y  
é p p e n  az é re tts é g i v iz sg á la to n  b u k ik  el, s a k k o r  é ri ily  c a la m ita s , 
m ik o r  jö v ő  é le tp á ly á ja  c s a rn o k á n a k  a j t a j á n  k o p o g ta to t t  b e e re sz té s  
v é g e t t  . . .  J ó  lesz e rrő l k ic s it g o n d o lk o z n i. —  H o g y  v é g ü l az év i 
z á ró  v iz s g á la to k  k é rd é se  ö ssz e fü g g  xí érdemsorozattal is. a z t  b iz o n y ít
g a tn i  sem  kell. Д  c a lc u liz á lá s  o ly a n  le g y e n , h o g y  k ik i  a  té n y le g  
f e lm u ta tn i  k é p e s  á l ta lá n o s a b b  h a la d á s  k is e b b -n a g y o b b  fo k o z a tá n a k  
e ls a já tí tá sá h o z  k é p e s t  tu d jo n  a d n i f e le le te t  s é rd e m je g y e  e  tá jé k o z o t t 
s á g  fo k o z a tá n a k  ig az i i l lu s tr á lá s a  le g y e n . M e rt az  u g y a n c s a k  
c o m p ro m ittá ló , h a  a  le g jo b b  o sz tá ly z a tú  n ö v e n d é k e k b ő l  is  m a jd 
nem  h a ra p ó fo g ó v a l k e ll  k ih ú z n i a  fe le le te k e t.

B á r  a z  évi zá ró  v iz s g á la to k  k ü lö n b ö z ő  je l le g ű  ta n in té z e te k n é l 
a  le g k ü lö n b ö z ő b b  m ó d o z a to k  k ö z ö tt tö r té n n e k  i s ;  h a b á r  a  k ö z é p 
is k o lá k n á l  a  je le n le g  d iv ó  v iz sg á la ti  r e n d s z e r  m e rő b e n  e llen k e ző  
a  rég ih e z  k é p e s t  n e m c sa k  az  e l já rá s  m ó d já ra , h a n e m  fő leg  a  v iz sg á la t  
e lé  tű z ö tt czé lra , f e la d a tr a  s a  v iz sg á la to n  f e ltü n te te n d ő  e re d m é n y  
m in ő s é g é re  s k ip u h a to ló  e l já r á s á r a  n é z v e  i s : m ég is  sem  a  
szü lő k , sem  a  s z a k fé r f ia k  k ö z tu d a tá b ó l  k i n em  le h e t i r ta n i  a m a  
m é ly e n  m e g g y ö k e re s e d e t t  fe lfo g ás t, h o g y  m in d  a  t a n á r t  m in d  az 
is k o lá t  a  v iz sg á la to n  f e l tü n te te t t  e re d m é n y  sz e r in t  q u a l ifi к á lj á  к . 
H ja , d e  a k k o r  o ly a n  le g y e n  a  v iz sg á la t  re n d sz e re , h o g y  a  t a n á r 
n a k  módja és ideje le g y e n  fá ra d o z á s á ró l a la p o s a n  b eszá m o ln i. V olt-e 
e r r e  módjok és idejök a  rég i isk o la  e m b e re in e k  ? Ig e n , vo lt. H iszen  
e g y  h ó u ap o n  k e re s z tü l  t a r to t t  a  v iz s g á la to k  id e je . M inden  tá rg y r a  
3 — 4  n ap i e lő k é sz ü le ti id e jö k  v o lt a  n ö v e n d é k e k n e k . E g y s z e r re  
c s a k  egy tá rg y b ó l te t te k  v iz sg á la to t. S  a  m i a  „ m ó d o t“ ille ti, 
re t te n e te s  jó  fe le le te k e t a d tu n k  m é g  c s a k  az  én  ta n u ló k o ro m b a n  is. 
B ízv ás t te h e ttü k . E g é sz  év en  á t  az  e tn léz e sn é l jó fo rm á n  eg y é b  nem  tö r 
té n t. A v iz sg á la to n  fe la d tá k  a  k é rd é s t ,  m e g m o n d o ttá k  a  p a ra g ra p h u s t ,  
s a z tá n  fo ly t a  r e c itá lá s  m e g a k a d á s  n é lk ü l s z ö rn y e n  isz o n y ú a n . 
V eg y ü k  m é g  m in d e z e k h e z , h o g y  a  v iz s g á la ti  fe le le t döntött az é r d e m 
so ro z a t m e g á lla p ítá s á n á l.  T a n u l t  is  a k k o r  az  i f jú s á g  s el n em  a d ta  
k ö n y v e i t  v iz sg á la to k  e lő tt  az  —  a n t iq u a r iu s n a k .

N a p ja in k b a n  a  ta n í tá s s a l  s a  v iz sg á la ti  r e n d s z e r re l  m e rő b e n  
e l le n k e z ő e n  á llu n k . A  m i n ö v e n d é k e in k  nem  re c i tá lh a tn a k  sz ö rn y en - 
isz o n y ú an  (s ez t ne  is sü rg e s s ü k ) ,  m e r t  m a —  h á la  I s te n  —  a 
ta n í tá s  c z é lja  tö b b é  n em  e g y -p g y  ta n k ö n y v  ta r ta lm á n a k  b eem léz  
te té se , h an e m  is m e re tk ö z lé s  a la p já n  fő leg  az  é r te le m  fe jle sz té se  s 
o ly a té n  g y m n a s tiz á lá s a , h o g y  az  i f jú  m a jd a n  a  s z a k p á ly á k o n  a  
fe lső b b  is m e re te k  b e fo g a d á s á ra  s ö n á lló  f e ld o lg o z á s á ra  k é p e s  
le g y e n . C sak  te rm é sz e te s  te h á t,  h o g y  az  év i zá ró  v iz sg á la to k  fe l
a d a ta  is ö rv e n d e te s e n  m e g v á lto z o tt .  A v iz s g á la to k n á l tö b b é  m á r 
n em  czél. h o g y  a  ta n u ló  a  ta n k ö n y v  e g y e s  p a r a g ra p h u s a i t  d e r e k a s a n  
el tu d ja  r e c i t á l n i ; h an e m  ho g y  k é p ^ s  le g y e n  a  v e le  k özö lt, ism e re



36fi

teket különböző szempontok szerint vizsgálhatni, áttekinteni, 
magyarázni, szóval a dolgok érdemét jól felfogni s megérteni. Ma
napság megköveteljük a tanulótól, hogy a tanultakat érint
kező pontjaiknak feltüntetése által egymással szerves összefüggésbe 
tudja hozni. A tanulónak most egyes kisegítő kérdésekre a tan
anyag egyes főbb mozzanatai körében tudnia kell a legkülönbözőbb 
szempontok szerinti csoportosítást és elrendezést eszközölni, szóval 
némi önállóságról tanúbizonyságot tenni. S bizony ha a tanuló ily 
értelemben néhány rövid kérdésre okosan megfelel, ez sokkal többet 
ér, mint ha órák hosszat recitál betanult paragraphusokat, melyeket 
annak módja és rendje szerint gyönyörűségesen el is felejt; ellenben 
a lényeg jó átértése és emlékezetbe vésése mellett s a combinált 
kérdések megfejtésében szerzett ügyesség alapján a tanuló évről- 
évre megmarad ama legfőbb tudnivalók ismeretében, melyek a 
középiskolát végzett ifjútól általános műveltség szempontjából mél
tán megkövetelhetek, s értelme annyira fejlett lesz, hogy az aka
démiai pályák bármelyikének nehézségeit képes lesz leküzdeni. S 
ez a fő, nem a rengetegül beemlézett, de fel nem dolgozott isme
rethalmaz.

Más kérdés, hogy a mai vizsgálati rendszer mellett a növen
dék tanúsítja e azt az általános áttekintést, azt az önállóságot s 
egyáltalán azt a készültséget, melynek nyújtását rendtartásunk s 
az utasítások idézett helyei a tanítás czéljáúl s a vizsgálat tár
gyául megjelölnek ? Tud-e a tanuló szabatosan tájékozódni 
a végzett tananyag különböző részeiben ? Megfejt-e egy-egy com
binált kérdést némi önállósággal? Össze tudja e szedni a tanult s a 
feladott kérdésre vonatkozó ismereteket ? Van-e gyors feltalálása, 
distinguál-e helyesen, alkalmazza e ügyesen az ismereteket, bir-e a 
vitatkozásban némi elmeéllel ?

Nem tartózhatom azok közé, kik talán a mai vizsgálati 
rendszert feltétlenül helyeslik, eredményét teljesen kielégítőnek, sőt 
talán fényesnek hirdetik; de nem osztozom azok véleményében 
sem, kik a mai vizsgálatokat feltétlenül elitélik s eredménytelenek
nek jelentik. Külső, fényes eredményök vizsgálatainknak, igaz, 
hogy nincs. A tanuló napjainkban nem recitál. De lelkiismeretes és 
oktató tanítás mellett, ha a vizsgálati rendszerből a tényleg fenn
álló nehézségek és fogyatkozások eltávolíttatnak annál örvendete- 
sebb eredményt tüntethetünk fel, mert majd többé nem egyes jobb 
tanulók fényes feleleteiről lesz szó, hanem a nagy többség, sőt bizo
nyos tekintetben az egész osztály haladásának constatálásáról. És 
ez — szerény tapasztalatom szerint — ma is megvan kisebb-nagyobb 
mértékben. S ez az eredmény épen nem kicsinylendő.

Elvégre is a tanárvilágnak alkalmazkodnia kell a vizsgálatok
nál a fennálló szabályzatokhoz. E tekintetben a rendtartás 49. §-a 
intézkedik, mely azt mondja, hogy „a vizsgálatoknál főleg oly tételek és 
feladatok tüzendők ki, melyek alkalmat szolgáltassanak arra, hogy



3 6 7

a tanuló nyert ismeretéről nagyobb összefüggésben adhasson szá
mot“. Intézkedik még az utasítás 20. szakasza, mely rendeli, hogy 
„a vizsgálat ne szorítkozzék csupán az ismétlésre, hanem különö
sen oly tételek és feladatok tlizendők ki, melyek megfejtésében a 
növendék ismereteit nagyobb összefüggésben s némi önállósággal 
kénytelen alkalmazni s ösztönzést nyer ismereteinek különböző pon
tokból kiinduló áttekintésére“. Természetes, hogy valaki ily érte
lemben vett vizsgálatot tarthasson, az egész tanév folyamában úgy 
kellett intéznie tanítását, hogy a czélul kitűzött irányban be is gya
korolja a növendékeket ; az ily tanárnak a szó teljes értelmében 
tanítania, „oktatnia“ kell. S a kik ezt emberül megteszik, van e 
vizsgálatuknak eredménye? Sokaknak szeme előtt nincs. Mert még 
mindig sok szakférfiú is meg van szokva ahhoz, hogy csak ott vél 
eredményes tanítást s lát sikert, a hol a tanulók rőfös feleleteket 
adnak. És sokan elfelejtik, hogy a tanulónak némi önállósággal 
megfelelni oly kérdésekre, melyeket ily alakban nem is hal
lott, melyekre nézve önmagának kell azon melegiben összeszednie 
a felelet anyagát s azt némi rendszerességgel megalkotnia és sza
batos előadásban, önállósággal kifejeznie, — hogy az — kemény 
mogyoró! Sokan elfelejtik, hogy a tanulóknak a rendtartás szel
lemében vett kérdésekre a vizsgálatoknál elkészülni bizonyos tekin
tetben nem is lehet! s hogy másrészről annyi tantárgy anyagát a 
nélkül, hogy tárgyanként külöu-kiilön előkészülni való idővel ren
delkeznének, jól emlékezetben tartaui nehéz feladat! . . . .  Azért 
a mai középiskolai tanítás sikerének megbirálásánál ne a recitálást 
tartsuk szem előtt, s mert nehéz feladatok megoldását kiváltjuk 
növendékeinktől, az Ítélet mértékét is ehhez alkalmazzuk.

Nem lehet azonban tagadni, hogy az eddig elért eredményt 
növelnünk is lehet, sőt kell. Erre nézve egyedüli mód a tanítás 
rendszerének mennél intensivebbé tétele. E czélból gyakorlatilag, a 
tanuló önmnukásságának lehető belévonásával tanítsunk. Fordítsunk 
kiváló gondot az összefoglaló ismétlésekre. Minden kínálkozó alka
lommal emeljük ki a tananyag főbb mozzanatait, melyek a köré- 
jök csoportosítható ismereteknek nyugvópontjai lehetnek, hogy így 
a tanuló az analog vagy kapcsolatos ismereteket egy másik rokon 
tárgy odavonatkozása által rendszerezni tanulja. Szerezzen a 
tanuló jártasságot a kapcsolatok előtüntetésében is. Vizsgálgassuk 
vele sokszorosan a tanultakat különböző szempontok szerint. Ne 
csak egyes megtanult dolgokat tudjon felmondani, hanem a tanultak 
alapján készítsen a növendék vonatkozásokat s combinált kérdé
seket nagyobb összefüggésben, az önállóságra való törekvéssel 
mondjon el. Ha így tanítunk, ha a növendékek értelmét ilyetén 
módon fejlesztjük s aczélozzuk; ha a combinálásban s az össze
függő előadásban folyton gyakoroljuk s hozzá még, ha az évi záró 
vizsgálatok előtt a 2—3 heti általános ismétlést helyesen fogana 
tosítjuk, a vizsgálatok előtt 1—2 napi időt adunk a készülésre, s



végül, ha a vizsgálatokon adott feleleteket betudjuk az érdemsoro
zatba, erős a hitem és meggyőződésem, hogy a vizsgálatokon oly 
általános haladást lehet felmutatni, mely nemcsak kielégítő, hanem 
értékes is lesz, mert majd nem beemlézett dolgokat mond el a tanuló, 
hanem a tananyag különböző részleteiben való tájékozottságról s a 
tanultak értelmes felfogásáról tesz tanúbizonyságot. . . . Ha azonban 
valaki nem tanít kellő intensivitással; ha a tanulókat az egész 
tanév folyamában nem készíti és gyakorolja az önállóságra törek
vésben ; hu nem hatol a dolgok mélyére s a vizsgálaton mégis 
beható eljárást akar eszközölni . . . .  bizony ily esetben a famulus 
hallgatni fog, mert recitálnia nem lehet, a maga fejével meg nem 
tud sokra menni.

Az évi záró vizsgálatok rendszerének javításánál első teendő
nek tartom, hogy a vizsgálat czélja és feladata szabatosan köriil- 
irassék. Nagyon sok függ ugyanis attól, hogy minek tekintsük a 
vizsgálatot. Vájjon csak azért történjék-e meg jól-rosszul, mert meg
tartása követeltetik; avagy egyszerű iskolai ünnepség legyen, mint 
volt a protestáns iskolákban egy-két évtized előtt? Eldöntendő e 
kérdés annyival is inkább, mert sokan még most is úgy tekintik 
az évi záró vizsgálatot, mint a melyből az intézet életrevalóságát kell
jen megítélniük ! Véleményem szerint a vizsgálatoknak csupán tanul
mányi czéljok legyen ; tehát minden más mellékes tekintet nélkül 
tartassanak meg. A vizsgálat czéljának s feladatának szabatos körül
írása azért is szükséges, mert rendtartásunk e fontos és életbevágó 
kérdésnek csupán 2 sornyi intézkedést szentel. A vizsgálatok minden 
tárgyból külön tartassanak meg és szigorúak legyenek. Főczél 
legyen az önállóság s a tanultakban való tájékozás és az általános 
haladás felőli meggyőződés szerzése. Ha a tanítás év közben intensiv 
volt, ha az összefoglaló ismétlések helyesen foganatosíttattak, ha a 
tanév vegén a 2—3 heti időköz az igazi értelemben vett általános 
ismétlésre lelkiismeretesen felhasználtatott, akkor az eredmény elma 
radhatatlan.

E külön vizsgálatokra azonban a tanulóknak vizsgálaton
ként 2—2 napi előkészületi idő adassék. Az állandó tanmenetek 
értelmében erre úgy is jut idő, s az az 1—2 hét, mely szükséges, 
az elérhető eredmény által bőven kárpótoltatnék. Ennyi idejük 
különben most is van a tanulóknak, csakhogy nem fordítják tanulásra.

E külön vizsgálatok eredményének befolyással kell lennie az 
érdemsorozatra Ez eddig nem volt így, s itt volt a főbaj. A tanulók 
hazaszerte — pihentek a vizsgálatok alatt. Itt-ott megtették a tanár- 
testületek, hogy a vizsgálatokon feltűnőbb hanyagságot tanúsított 
növendékek érdemjegyeit rosszabbra változtatták, ügy de ezt csak 
oly helyeken tehették, hol helyben nyomda van. De ez eljárás 

• sem volt eredményes. Számíttassék a vizsgálati eredmény is. Most 
úgy sem calculizálunk egyes feleletekből írt érdemjegyek szerint, 
hanem mindig az elért általános haladás a döntő. Nem azért adunk
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valakinek jelest, mert néhányszor jelesre felelt, hanem mert meggyőző
désünk, hogy az illető a dolgokban ugyancsak jártas. Már erről a 
jártasságról főleg az évi záró vizsgálaton tehet tanúságot a tanuló; 
s valóban, ha a növendék a mai beható oktatás mellett a vizsgá
latokra szorgalmasan készülve, a tanultakat jól átismételve jelenik 
meg a vizsgálaton,’ abban a tudatban, hogy az a vizsgálat többé már 
nem formalitás, alig hinném, hogy okunk lenne panaszkodni 
a vizsgálatok sikertelensége felől. Különben is ne feledjük, hogy 
fegyelmező rendszerünk keretében a fő fegyelmező eszköz éppen 
a-vizsgálatra való folytonos utalásban áll; de ha a vizsgálat enyhén 
s mi több: az osztályozásra való befolyás nélkül történik, akkor ez 
az utalás hiába való, mert tudja a növendék, hogy a vizsgálati 
eredmény nem nyom a latban. Manap pedig a legtöbb baj jgbből 
a körülményből származik. A tanuló már az év folyamában jórészt 
az iskolában jutván az elsajátítandó ismeretekhez, év közben is 
keveset tanul otthon, a vizsgálatokra meg merőben készületlenül 
jővén, természetes, hogy még a jelesebb..tanülök is sokszor csak 
immel-ámmal adnak feleleteket, mert hát tantum scimus, quantum 
memoria tenemus, s annak a memóriának az a rossz természete 
van, hogy a mit át nem ismételgetünk, azt el szokta felejteni. (Itt 
az az ellenvetés, hogy t. i. nem a vizsgálati felelést, hanem az egész évi 
működést kell osztályoznunk, meg nem állhat; mert a ki tanult év 
közben s a vizsgálatra szorgalmasan készült, azt baj nem érheti; 
viszont: a rest, hanyag tanuló év közben tanúsított hanyagságáért 
az .időszakos értesítőkben elveheti fenyítését, s ha a vizsgálaton fel
tétlenül jól megfelel, ez neki nyugodt lélkiismerettel enyhítő körül
ményül tudható Ъе az évvégi osztályozásnál.)

Ha a vizsgálati eredmény döntő, vagy legalább befolyással 
iesz az érdemsorozatra, legfeljebb az ügykezelésben kell annyi vál
tozást behozni (csakis oly helyeken, hol helyben nincs nyomda), 
hogy a tanulók nyomtatott érdemsorozata vagy elmarad az évi érte
sítőből, vagy mint azt helyenként addig is tették, majd a következő 
évi értesítőben közöltetik. A tanügyi tekintetben elért eredmény 
sokkal nagyobb, semmint a* említett s alárendeltebb jelentőségű 
változás akadály lehetne.

Reformáltassék tehát az évi vizsgálatok rendszere a jelzett 
irányban, s akkor a nagy közönség érdeklődését is biztosítja az 
iskola számára meg az iskola tanulmányi érdekét is megóvja. 
Most bizony fehér holló a vizsgálatokon egy-egy szülő, s jobb is, 
ha senki nem jelenik meg; mert nem ismervén a viszonyokat, 
azokkal nem is számol, s a vizsgálati eredmény szerint, sokszor a 
legbuzgóbb tanárok kárhoztatásával Ítél az iskoláról.

De miként fentebb is említettem, nem elég a vizsgálati rendszert 
javítani. Segíteni kell a felsoroltam más egyéb hiányokon is. A taní
tásban nincs hiba. Túlterhelés sincs. Hiszen legtöbb helyen 3 szabad 
délután és a vasárnapi szünet áll a tanulók rendelkezésére. Iskolá

séT an á reg y esü le ti K özlöny. XXII.



ban szájába rágjuk a tanulónak a dolgot. A figyelem ébrentartása 
olyan, hogy nem hagy maga után kívánni valót. Hol hát a hiba? 
Aligha nem abban a körülményben, hogy az értelemképzés mellett a 
memóriát nem gyakoroljuk kellőképen s a tanulók otthon eléggé 
nem tanulnak. Ott vagyunk, hogy manap a tanár mindig kény
telen magyarázni. Ha a tanulót felelésre hívják, várja kegyesen az 
ezer és egy kérdést, s ha nem tudja megfejteni, megfelel rá más 
vagy a tanár maga. Hát még aztán, mikor egyesek úgy követelik 
a dolgot a tanulótól, a mint azt megmagyarázták. Erre a tanuló kép
telen ; de az nem is szükséges; feleltetésnél a tanuló adjon számot 
otthoni munkásságáról is, vagyis mondja el szépen, szabatosan azt 
is, a mit meg kellett tanulnia. Hogy aztán azt érti-e egyszersmiud, 
arra való néhány combinált kérdés feltevése; ha ezekre szintén 
meg tud felelni a növendék, akkor rendben van a dolog. S ha év 
közt tanult a növendék, vizsgálatra meg szorgalmasan készül, ne 
féljünk az eredménytelenségtől.

A régi iskolákban a vizsgálati eredmény szerint Ítéltek a tanár 
rátermettségéről. Ez a felfogás bár kissé túlzott, de nem éppen tér 
mészetellenes. Reformáljuk középiskolai vizsgálati rendszerünket is 
oly irányban, hogy bízvást tebessük a vizsgálati eredményt is évi 
sáfárkodásunk értékének mértékéül. De ehhez szükséges, hogy min
denütt mindenki teljes intensivitással tanítson.

Mindezek alapján javaslatom ez: l .A  kellő eredményt fel
mutatni nem képes tanulók elbuktatandók. tekintet nélkül a percent 
hányadára. — 2. A tanítás folyamában a rendtartás követelte 
irányban leendő vizsgálati kérdezésre való tekintettel történjék 
a növendék szoktatása az önállóságra s az általános áttekintés meg
szerzésére. — 3. A szakvizsgálatok szigorúak legyenek, tárgyanként 
külön tartassanak meg, a tanulók előkészületi időt nyerjenek, s 
a külön tartott szakvizsgálatokon felmutatott eredmény az érdem
sorozati jegyzék megállapításánál befolyásos legyen.

(Trsztena). Dortsák Gyula.
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H a z a i a k .

Nase realke prema srednjim äkolam u obce a poimence prema realkam 
austrijskim, ugarskim, francuzkim i njeraackim. Na osnovi reorganizacije fraii- 
ciíZke realne obuke napisao Pravomil Krbek. Zagreb 1888. 4-r. 66 1.

E mű szerzője a reáliskolát tárgyalja általánosságban, össze
hasonlítja a horvát reáliskolát az osztrák, magyar, franczia és német 
reáliskolával, részletesen foglalkozik a franczia reáliskola reorgani-
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satiójának kérdésével, méltatja a humanismus és realismus köve
telményeit s végül áttér a középiskolák kérdésére, helyesli az elkü
lönített középiskolát és a franczia és magyar reáliskola alapján 
reorganizálni kívánja a horvát reáliskolát.

A reáliskola különböző tényezők befolyása alatt keletkezett a 
XYI. században. Yerulami Baco (1561—16*26) volt az első, ki az 
akkori gymnasiumok helytelen tanítását belátta s a napról-napra 
haladó reáltudományok számára helyet követelt a gymnasiumban. 
Amos Comenius fel is állítja az első reáliskolát először Csehország
ban, később (1650) Sárospatakon; de ezek előbb bezárattak, sem 
hogy felvirágozhattak volna. Bécsben I. 6. Wolf nyitotta 1771-ben 
az első „kereskedelmi reálakadémiát“, amely csakhamar valódi keres
kedelmi akadémiává fejlődött. Később állíttattak fel a három osz
tályú reáliskolák (Brünnben 1811-ben), melyeknek tantervét 1849-ben 
Exner dolgozta ki és a melyek 1851-ben hat osztályra emeltettek. 
A zágrábi reáliskolában már 1870 ben tartatott meg az első érett
ségi vizsgálat, 1876-ban felvétetett a franczia nyelv a rendes tan
tárgyak sorába s 1886 óta a horvát reáliskola követi az osztrák 
reáliskola tantervét s a gymnasiummal teljesen egyenlő rangú és jogú. 
Különös elismeréssel nyilatkozik a szerző a magyar reáliskoláról. 
Szerinte ez oly fontos helyet foglal el nálunk, mint sehol másutt; 
az ifjúnak, ki a magyar reáliskolát elvégezte, annyi jogot egy állam 
sem biztosít, mint Magyarország. Míg Ausztriában a reáliskola reor- 
ganisatiójának gondolatával foglalkoztak, Magyarország már rég 
leküzdötte volt a nehézségeket, melyekkel a reáliskola átalakí
tása járt.

Francziaországban az első reáliskola az „école centrale“ volt, 
mely mint „école polytechnique“ még manap is áll. A később kelet
kezett „enseignement secondaire spécial“ reformálása czéljából
1886-ban erősen vitatkoztak a franczia paedagogusok. Fel akarták 
venni ez iskolákba a latin nyelvet rendes tantárgyul, de hosszas és 
alapos vitatkozások után abban állapodtak meg, hogy ez iskola 
kiegészítendő s a szükséghez képest megjavítandó ugyan, de semmi 
körülmény között sem vetkőztetendő ki természetéből. Ez iskola 
az ipari, kereskedelmi és gazdasági ismeretek terjesztése czéljából 
állíttatott föl és dicsőségét abban fogja találni, ha e hivatásának 
megfelel. A szerző továbbá ismerteti a franczia közoktatásügyi 
ministernek az „enseignement secondaire spécial“ új tantervére 
vonatkozó körrendeletét és magát a tantervet; ezek után pedig áttér 
a humanismus és realismus kérdésére.

Az első reáliskola, fősúlyt fektetvén a gyakorlati élet szükség
leteire, az ipar és kereskedelem szolgálatába lépett; később a szak
tárgyak kiküszöbölése után a reáliskolának nem jutott más feladat 
osztályrészül, mint előkészíteni az ifjúságot a magasabb szakiskolák 
számára. Ez időtől kezdve lépett a reáliskola a középiskolák sorába, 
mivel növendékeinek épúgy mint a gymnasium csak általános mű
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veltséget és felsőbb' szakoktatáshoz való előkészületet nyújt,. A reál
iskolának középiskolává emelése azonban számos heves vitának 
képezte tárgyát. Némelyek a reáliskolának, mások a gymnasiunmak* 
tulajdonították az elsőbbséget. Ez állítását a szerző számos idézettel 
illustrálja, melyekből csak az a következtetés vonható le, hogy a 
classikus nyelvek kérdése a középiskolában csakugyan fontos, és 
végre saját nézetét a következőkben foglalja össze: 1. A latin és 
görög nyelv mindenkor nevezetes nevelő eszköz volt és marad; 
kívánatos, hogy e nyelvek egy művelt ember előtt se legyenek ide
genek, ha ez az általános műveltségre nem kevésbbé fontos más 
tárgyak megcsonkítása nélkül elérhető. 2. Az általános műveltség 
elsajátítása czéljából a classikus nyelvek nem épen feltétlenül szük
ségesek, mivel' mint nevelő és tanuló eszközök más tantárgyakkal 
is helyettesíthetők. Az egyes tantárgyakkal különböző tehetségeket “ 
lehet a tanulóban fejleszteni és a mely tantárgy legalkalmasabb 
bizonyos tehetség fejlesztésére, az veendő fel a tantervbe. Ha ez 
értelemben a classikus nyelvek a legfontosabbak a nyelvek között, 
úgy a reáliák közt kétségtelenül legfontosabbak az ábrázoló geo
metria és a chemia. A szerző e két tantárgynak fontosságára fel
sorol számos bizonyítékot és idézetet, s helyet kíván szorítani 
mindegyiknek a gymnasium tantervében, a honnan ez utóbbi nem 
rég jogtalanul kiszoríttatott.

A középiskolák kérdéséről szólva, foglalkozik a reálgymnasium, 
az egységes középiskola, a gymnasium és reáliskola kérdésével.
A reálgymnasium, mely hivatva volna a középiskolákhoz fűzött mind
két követelménynek eleget tenni, szerinte nem felel meg czéljának, 
mert a görög nyelv ismerete nélkül növendékeit sem az egyetem 
összes facultásaira nem készíti elő kellően, sem a polytechnicumra, 
mivel sem a gymnasium, sem a reáliskola tendentiáit nem követi. 
Minthogy így a reálgymnasium a hozzá fűzött reményeket nem elé
gítette ki, többen oly középiskola felállításán fáradoztak, mely mind 
a reáliskolában mind a gymuasiumban taníttatni szokott tantárgya
kat oly terjedelemben felkarolná, mint a hogy azt a gymnasium és 
a reáliskola egyénkint szokta. Egy ily iskolának- évfolyamait azon
ban avtananyag nagyságánál fo '̂va legalább is tíz évre kellene 
felemelni. A tanulókat a külön álló középiskola is már túlterheli, 
mekkora lenne a túlterhelés az egyesített középiskolában. A gyinna- 
siumuák a reáliskolával való combinatiója semmi körülmény lfözött 
sem sikerült, — á középiskolák csak mint különálló középiskolák 
felelnek meg a czélnak. A gymnasiumnak, mely évszázadokon át 
(úgy szólván kizárólag) nevelte a nemzet hírneves féiíiait, összes 
tudósait, Íróit, államférfiak, papjait stb. alapját megingatni akarni 
nem szabad, mivel ezáltal talán az egész nemzet jövője koczkára 
lenne téve. „Tartsunk a classikus nyelvekről, mondja a szerző, a 
mit akarunk, és megengedve azt, hogy egyesek ismeretük nélkül 
a modern njelvek és "a reáliák alapján felemelkedtek az iutelli-
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g e n t ia  le g m a g a s a b b  fo k á ra ,  a  c la s s ik n s  n y e lv e k n e k  m ég is  m e g m a ra d  
a  m a g u k  b e lső  u ev e lő  e re jü k , tö k é le te s s é g ü k , s z é p sé g ü k  és  m a g a s z 
to s s á g u k  ; g y a k o r la t i  é r té k ü k  is m é g  m in d ig  a k k o r a ,  h o g y  b a  a  
c la s s ib u s  n y e lv e k e t  a  k ö z é p isk o lá b ó l k ih a g y n é k ,  a  tá r s a d a lm i,  szo 
k á s o k n a k  is te l je se n  m e g  k e l le n e  v á l to z n io k . ' M eg v a g y u n k  ró la  
g y ő ző d v e , h o g y  h a  a  la t in  n y e lv e t a  h o rv á t  g y m n a s iu m o k b ó l k ik ü -  
szö b ö ln ő k , o r s z á g u n k  a  tö b b i eu ró p a i m ű v e lt á l la m o k  so rá b ó l is k i 
le n n e  tö rü lv e . É p  a z é r t  szó sem  le h e t a r ró l a  k é r d é s r ő l : m ily  is k o 
lá k a t  á l l í ts u n k  g y m n a s iu m a in k  h e ly é b e , h a n e m  c s a k  e r r ő l : h o g y an  
fe jle sz sz tik  g y m n a s iu m a in k a t  a  m eg lev ő  tö r té n e ti  a la p o n  t o v á b b ? “ 
A g y m n a s iu m o k  az  iró  s z e r in t c s a k  o d a  fe jle sz te n d ő k , h o g y  az  id ő  
k ö v e te lm é n y e in e k  m eg fe le ljen e k }  m it a z  á b rá z o ló  g e o m e tr iá n a k ,  a  

-c h e m iá n a k  és a  r a jz n a k  a ta n te r v b e  való  fe lv é te le  á l ta l  el le h e tn e  
é rn i. K rb e k  h a tá ro z o tta n  az  e g y s é g e s  k ö z é p isk o la  e llen  v an . S  v á j jo n  
nem  lesz-e  az  e m líte tt  t á rg y a k  fe lv é te le  á l ta l  a  g y m n a s iu m o k b ó l -e g y 
sé g e s  k ö z é p isk o la  ? í r ó n k  s z e r in t  k o rá n ts e m . A z e m líte tt  t a n tá r g y a k 
ból c s a k  a n n y i v e e n d ő  fe l, a  m e n n y i az  á l ta lá n o s  m ű v e ltsé g h e z  
o k v e te tle n  sz ü k sé g e s , m i m e lle tt  a  g y m n a s iu m  m ég  m in d ig  lm m a- 
n is t ik u s  a la p ú  is k o la  m a ra d h a tn a .  A r e á l tá r g y a k a t  a  g y m n a s iu m  
so h a sem  k a r o lh a t ja  fe l o ly  n a g y  m é r té k b e n ,  m in t a  m ily  m é r té k b e n  
a  le e n d ő  te c h n ik u s n a k  s z ü k s é g e  Van r á j u k ; a  g y m n a s iu m  a z é r t  ép  
o ly  k e v é s s é  fo g ja  h e ly e tte s íth e tn i  a  r e á lis k o lá t ,  m in t ez  a  g y m n a - 
s iu m o t. A m in t a  g y m n a s iu m  h iv a tv a  v a n  n ö v e n d é k e i t  az  e g y e te m  
összes  fa k u ltá s a ira  e lő k é sz íte n i, ú g y  a  re á l is k o la  e lő k ész íti n ö v e n 
d é k e i t  a  n eh é z  te c h n ik a i s z a k o k ra , m i m e lle tt  ig y e k sz ik  n ö v e n d é  
k e in e k  a m a  k é p e s s é g e t  is m e g a d n i, h o g y  h iv a tá s u k a t  id e á lis  s z e m 
p o n tb ó l fe lfo g h a s sá k . A re á l tu d o m á n y o k  á p o lá s a  szo ro s  ö ssz e fü g g ésb e n  
áll" a  n é p e k  jö v ő jé v e l ; a  r e á l Szak о к  fe jle t ts é g é rő l az  ille tő  o rsz á g  
m ű v e ltsé g i fo k á ra , ső t p o li t ik a i  fo n to s s á g á ra  le h e t  k ö v e tk e z te tn i .

A  h o rv á t  r e á lis k o la  a  c seh  re á lis k o la  m in tá ja  s z e r in t  v a n  
s z e r v e z v e ; á ll h é t  o sz tá ly b ó l s ta r t  é r e t ts é g i  v iz sg á la to t, m in t a 
g y m n a s iu m . T a n te rv e  a  k ö v e tk e z ő  :

1. II. III. IV. V. VI. VII
V a l l á s t a n ................................ 2 2 2 2 2 2 2
H o rv á t n y e l v ........................... . 4 4 4 4 3 2 2
N é m e t n y e l v ........................... . 4 3 3 3 3 2 2
F ra n c z ia  n y e lv  ................... . — . --- ---  - 3 *S

О 3
F ö l d r a j z ................................... . 3 2 2 2 — — 1
T ö r t é n e l e m ............................. — 2 2 2 3 3 3
M a th e m a t ik a ........................... . 3 3 3 4 5 5 5
R a jz o ló  és  áb rá z o ló  

g e o m e t r i a ........................... __ 3 3 О 3 3 3
T e r m é s z e t r a jz ........................ 3 3 — — 3 2 3
P h y s i k a ...................................... . — — 4 3 — 4 4
C h e m i a ...................................... . — — — 3 3 2 2
S z a b a d k é z i  r a j z ................... . 6 4 4 4 4 ' 4 ’ 2
S z é p í r á s ................................... 1 1 — — — — ■

Ö sszesen  h e te n k é n t  . . 26 , 21, 27 , 30, 32 , 32, 32
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Míg az osztrák reáliskolákban a franczia nyelvet heti 25 órá
ban és az angolt heti 9 órában, addig a horvát reáliskolában az 
angol nyelvet épen nem, a francziát pedig csak heti 9 órában 
tanítják. A modern nyelvek a reáliskolában való tanításának hiva
tása pedig egyrészt az, a mi a classikus nyelvek hivatása a gym- 
nasiumban, másrészt és főleg pedig hozzáférhetővé tenni a fiatal 
technikusnak a legműveltebb népek szellemi kincseit és a technikai 
tudományok remekeit, melyek kétségtelenül angol és franczia 
nyelven vannak letéve; arra pedig az a heti 9 órában való tanítása 
a franczia nyelvnek nem elegendő. Hibája a horvát reáliskolának az, 
hogy a humanióráknak s főleg a modern nyelveknek kevés tért 
enged s épen abban maradt el Európa valamennyi reáliskolájától, 
még a szerb, orosz és román reáliskolától is. A már úgyis nagy 
heti óraszámot növelni nem lehet, azért szükségesnek látja Krbek a 
horvát reáliskolának magyar minta szerinti nyolcz osztályra való 
felemelését, és e nyolcz osztályú reáliskolának Krbek a következő 
tantervet dolgozta k i:

1. II. III. IV. V. VI. VII. Vili.
Hittan......................... 2 2 2 2 '2 2 1 1
Horvát nyelv............  5 4 4 4 3 3 3 3
Német nyelv............  4 3 3 3 2 2 2 2
Harmadik nyelv . . . .  — — — — 6 5 4 3
Bölcsészeti propedeu- 

t i k a .......................— 3
Földrajz..................... 3 2 2 2 — — — 1
Történelem..............  — 2 2 2 3 3 2 2
Mathematika............  3 3 3 3 5 4 4 4
Rajzoló és ábrázoló 

geometria.............. — 3 3 3 3 3 2 2
Természetrajz..........  3 3 — — 3 2 3 —
Physika..................... — — 4 3 — — 4 4
Chemia....................... — — — 3 — 3 ОО 2
Szabadkézi rajz . . .  4 4 4 4 2 2 2 2 '
Szépírás..................... 2 1 — — — — — —

Összesen hetenként 26, 27, 27, 29, 29, 29, 29, 29.
Krbek az alsó négy osztályban, mint e tantervből kitűnik, 

meg kívánja tartani az eddigi reáliskolai tantervet, csak az I. osz
tályban óhajtja a horvát nyelvet és a szépirást heti egy órával 
felemelni s a helyett redukálandónak tartja a szabadkézi rajzi 6 órát 
4 órára. A IV. osztálybeli mathematikai 4 órát szintén 3 órára 
szeretné leszállítani. A felsőbb osztályokban a tanterv lényegesen 
megváltoznék, mi kétségtelenül az eredmény javára történnék. 
Adja az ég, hogy Horvátország e buzgó, derék paedagogusa 
dicséretreméltó ideáját a horvát tanügy felvirágozására mielőbb 
megvalósulni lássa!

(Újvidék.) Gumié Henrik.
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Latin mondattan olvasmányokkal és gyakorlatokkal a reáliskolák VI 
osztálya számára. Irta Pirchula Imre. Budapest, 1888. Kiadja az Eggeriber- 
ger-féle könyvkereskedés. 8r. II és 96 1. Ára 7l) kr.

A reáliskolai második évi latin tanfolyam, melyben egyéb
iránt nemcsak VI. osztályú tanulók vesznek részt, valósággal rá
szorult egy olyan tankönyvre, mely a latin mondattant rövid, 
könnyen áttekinthető alakban tárgyalja és e mellett megfelelő olvas
mányokat is nyújt kellő számmal. Hisz a reáliskolai latin taní
tást elrendelő ministeri szabályzat a második évfolyamra valami 
anthologia (tán inkább chrestomathia) vagy Cicero leveleinek olvasá
sát ajánlja és általános elv gyanánt kimondja azt, hogy „a próza
írókra nagyobb gond fordíttassék, mint a költőkre“. A jelen 
tankönyv, mely ez iskolai év elején került ki a sajtó alól, a sza
bályzatnak e kívánságával számolt és kis keretben aránylag igen 
sokat nyújt. A könyv minden bizonynyal tartalmaz annyit, a meny
nyire a reáliskolai második évfolyamnak szüksége van. Elején 30 
lapon foglalkozik a latin mondattan elméletével, és e részben 
készséggel el kell ismerni, hogy a szerző nagy gyakorlatra valló 
tapintattal választotta ki a rengeteg anyag lényeges részeit. A 
mondattan elméletéhez egy kis függelék csatlakozik, mely 2 lapon 
ismerteti a latin prosodiának főbb szabályait. Második részében 
(32—63. 1.) prózai olvasmányokkal találkozunk. Ez olvasmányok 
megválogatásánál az Előszó szerint az a szempont vezette könyvünk 
szerzőjét, hogy „világos és átlátszó stílusban írt“ darabokat közöl
jön, melyeket a kevésbbé gyakorlott olvasó is könnyű szerrel meg
érthet és a melyek „bő alkalmat nyújtanak a különféle mondattani 
sajátságok megfigyelésére“. Az olvasmánynak továbbá tartalmánál 
fogva érdekesnek kell lennie és alkalmasnak arra, hogy alapján 
„a tanulókat a római világgal némileg megismertessük“.

A prózai olvasmányok általában véve eleget is tesznek a ki' 
jelölt szempontoknak. A „Reges Romanorum“ czímű nagyobb ol 
vasmány-csoport és ,,A római köztársaság kezdete“ czímű szakasz’ 
különösen ez utóbbi szempontból haszonnal olvashatók, bár meg' 
jegyzem, hogy érdekesnek nem mindig elég érdekesek, valamin1 
stilus szempontjából is itt-ott távol állanak attól, hogy kevésbb® 
gyakorlott olvasóknak könnyen átérthető olvasmányt nyújtsanak. 
Mindjárt az első szakaszok csak úgy hemzsegnek az „ablativus 
absolutus“ októl és untig meg vannak rakodva accusativus és nomi
nativus cum infinitivo és egyéb nehezebb constructiókkal. Az olvas
mányok Ciceróból (De republica) vannak ugyan véve, csakhogy 
az eredetiben sokkal távolabb állanak egymástól azok a mondatok, 
melyek a mi kivonatos olvasmányunkban egymás mellé kerültek. 
Cornelius Nepostól is találunk egy darabot: a Hannibal-életrajzot, 
melynek nyelvi és tárgyi nehézségein ép úgy, mint a többi olvas
mánynál, a szöveg alá vetett jegyzetek segítik túl a tanulót. Egy- 
egy külön kis szakasz latinúl ismerteti a római irodalom és törté-
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netírás kezdetét,' egy másik ismét a rómaiak katonai fegyelméről 
szól. A prózai olvasmányok sorát a Sicilia szigetéről és Syracusae 
városáról szóló szakasz után egy: ,.Siciliai adoma“ czímü kis olvas
mány rekeszti be. A költői, szemelvények majdnem mind Ovidius 
„Metamorphoses“ és „Fasti“ müveiből vannak véve, csak egyetlen 
egy 20 soros elégiát találunk Tibullustól.- Mindössze 7 költői darab 
van közölve és a latin szöveg, a jegyzetekkel együtt összesen 10 
lapra terjed. A „Fasti“-ból vett szemelvények is bizonyára a fen
tebb hangsúlyozott régiségtani szempontnál fogva kerültek a gyűj
teménybe, mivel ezek sűrűn szolgáltatnak alkalmat egyes' régiségek 
megbeszélésére és érdekes bepillantást, engednek a római világba. 
A mondattani szabályok begyakorlására szolgálnak a 74. lapon 
kezdődő fordítási gyakorlatok, melyek a mondattan elméleti részé
vel párhuzamosan haladnak és a könyvnek harmadik főrészét alkot
ják. A szerzőt csak dicséret illeti, hogy összefüggő magyar olvas
mány révén kívánja begyakoroltatni a mondattani szabályokat. 
Ezek a magyarból latinra fordítandó összefüggő olvasmányok elejétől 
végig, 26 szakaszon keresztül római dolgokkal foglalkoznak és 
egyenként szorosan csatlakoznak a modattannak egyes paragraphusai- 
hoz. Itt is mindenütt útbaigazító jegyzetek vannak segítségére a 
nehézségekkel klizködő tanulónak.

A két utóbbi főrész és főképen a jegyzetek nagy sokaságá
nak beható tárgyalásába nem bocsátkozva, ezúttal csak a mondat- 
ian elméleti részéről kívánok részletesebben szólni, mert ezt rövid 
hdő alatt is figyelmesen áttanulmányozhattam. A szerző egészen 
elelyesen a latin nyelvet vette a felosztás alapjáúl a mondattani 
femélet tárgyalásánál és e szempont ellen tán sohasem vétett. A 
helosztás ellen, egynek kivételével, lényeges kifogásokat nem is te

ltnek. Legfölebb a 12. lapon levő „Jelző és értelmező“ czímű 
szakasznál kérdhetné az ember: Hogyan tévedt ez ide az ablativus 
cs genitivus tana közé ? A 38. § alatti kis szakasznak azt a részét, 
mely a „complere, implere“ igék és a „plenus, refertus“ con- 
structióját ismerteti, bátran lehetett volna az első 28. §-nak b) 
szakaszával egybe olvasztani (a könyvben ugyanis két 28. §
van). Visszás felosztásnak tűnik fel, hogy könyvünk szerint az 
ablativus mensurae, az abi. limitationis, az abl. modi és abi. quali
tatis egyes speciális fajai az úgynevezett ablativus instrumentálisnak.

A példák között csak hármat találtam, melyek kifogás alá 
eshetnek, sőt kettőnek okvetetleniil ki kellett volna maradnia. Az 
egyik a 72. § ban olvasható: „Non erat moris Graecorum, ut in 
convivio virorum mulieres accumberent,“ melyet nagyobb fiúk, kik
nek némi fogalmuk van az etymologiáról, kétségkívül félreértenek. 
A másik a 21. § ban fordul elő, hol a szerző a latin eredetit így 
fordítja le: „A legnagyobb kéjekhez közel áll az undor.“ Hisz más 
példák is vannak, minek választanak ilyen gondolkodóba ejtő mon
datokat ! A harmadik a 45. §-ban: „Nemo fere saltat sobrius,“



_

37:7

melyről magam is azt tartom, hogy vau valami a dologban, csak- 
- hogy-a közvélemény nem osztozik e felfogásban. — A „conspieatui“ 
(23. §) valósziniileg csak tolihiba „despicatui“ helyett, de határo
zottan hibás szabályt ad könyvünk, mikor a melléknévi és főnévi 
jelzőről azt jelenti ki, hogy azok „a főnév után állanak, ha nincs 
rajtuk nyomaték“ (45 §). Ez a tétel már az első évfolyam szá
mára írt könyvben is kisért (12. §), de a második kötetben még 
a következő hibás toldalék járult hozzá: „ép úgy, mint a fran- 
cziában“. — Az „induere“ ige nem jelenti azt: felöltöztetni, ha
nem felöltenr (24. §); a tanulmányhoz buzgón hozzálátni nem 
„studio,“ hanem „studiis incumbere“ (20. §); a „maereor“ csak 
Vergiliusnál fordul elő, rendes alakja „maereo“ .(80. §); a 86. 
§-hoz írt jegyzet szerint a „donec“ kötőszó csak költőknél hasz
nálatos, a mi nem felel meg a valóságnak; a 89. § a „quamvis“- 
ról azt állítja, hogji minőig coniunctivussal áll, holott Neposnál azt 
olvassuk: quamvis carebat nomine. — Tán jó lett volna néhány 
sorban megemlékezni az érdekes constructio ad intellectumról, a 
belső tárgyról (inneres Object) és az „eo ivit irae“-féle constructiók- 
ról. A „laborare febri“ (80. §.) mellett meg kellett volna említeni 
a „laborare ex capite“, vagy „ex aere alieno“ kifejezésmódokat. 
Igaz, hogy ezeket a tanár pótolhatja. Nézetem szerint módosítani 
kellene a 33. §-t, hol a következőket olvassuk: „Puszta ablati- 
vusban áll az irányt jelölő helyhatározó e kérdésre: merre ?u — és 
példa gyanánt fel van hozva többek között: „terra marique“. A 
kissé bőbeszedü 31. §-t rövidebbre lehetne fogni és egyszerűbben 
fogalmazni. A 48. § ban a „cselekvést jelentő elvont főnevekről van 
szó és az első példa: „amoru. Szabatosak!) stilizálás kívánatos a
49. §-ban, hol melléknevekről van szó, melyek „valamire vonat
kozást jelentenek“. Convenire aliquem a. ni. találkozni valakivel és 
nem összejönni (10. § és 6. 1. 2. jegyzet); a „se praestare“ 
könyvünk szerint ( l£  §) csak jó színben való mútatkozásról hasz- 
náltatik, tán inkább jó értelemben. A 2. és 4. §-oknál is ajánla
nék egy egy kis stiláris módosítást. A 79. § azt mondja, hogy 
tagadó mondat után „quin“ áll és minden további magyarázat nél
kül ezt a példát adja: „quis est quin“ ? Kissé különösen hangzik 
a 76. §, hol azt olvassuk, hogy a „quominus az akadályozás sike
rét, a „ne“ szóeska csak annak szándékát jelenti“. A participiumnak 
-ás -és végű főnévvel való fordításáról szóló kis szakasz (94. §) 
jobban kiemelendő és megérdemli, hogy a rendes nagyságú betűk
kel nyomattassék. — Kisebb jelentőségű toll hibák : „valamitől bő
velkedni“ (28. §), „eckelt“ (11. §) és „lacedaemontni“ (Lacedae
monia alak nincsen).

A terminológia általában helyes, csak az „áitiemhatáu igékkel 
(10. és 19. §) és az „egyenetlen“ idézéssel (oratio obliqua) nem 
tudtam megbarátkozni (91. § 4. és 95. §), mely utóbbi helyett 
az első kötetben helyesebben függő idézést olvasunk. Végül csak
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dicsérni lehet könyvünknek azt a tulajdonságát, hogy az analog 
franczia, német és magyar constructiókra figyelmeztet (cf. 11. §,
16. §), legfölebb még a „potiri“ ige constructiója mellett (rerum po
tiri) föl lehetett volna hozni a „s’emparer de qnelque chose“ vagy 
megfelelő német kifejezésmódot. Egészben véve a könyvet igen 
hasznavehető és czéljának teljesen megfelelő segédeszköznek tartom.

(Budapest.) Dr. Prussinssky János.

Görög gyakorló- és olvasókönyv Xenophonból. Görög-magyar és magyar
görög fordítások az Anabasis 1. könyve nyomán és szemelvények a Memo- 
rabiliákból a gymnasium VI. osztálya számára. Készítette dr. Maywald József. 
Budapest, Kókai Lajos bizománya, 1888. 8-r. 148 1. Ára 1 frt.

E mű összefüggő és nagyobb részeiben egységes olvasmányt 
nyújt. Tantervűnk kívánaténak megfelelően tárgyát Xenophonból 
veszi; szemelvényt ad belőle két nagy csoportban, melyeknek beve
zetését (1—7. 1.) Diogenes Laertius nyomán Xenophon életrajza 
alkotja oly könnyű szerkezetben, hogy fordítására a közepes tanuló 
is képes. A mű második részében (8—50. 1.) igen érdekes dara
bokat vesz föl Xenophon Anabasisa I. könyvéből, ezeket oly nyelvi 
és tárgyi magyarázatokkal látva el, melyek a tárgyalás alapjául 
szolgáló résznek alaktani, nyelvi s tárgyi megértését is igen meg
könnyítik; a harmadik rész (51—95. 1.) Xenophon Memorabiliáiból 
ad szemelvényeket; a könyv többi részét (96—105. 1.) a görög 
mondattannak talpraesett rövid vázlata és (106—148. 1.) már az 
előbbi olvasókönyvéből ismeretes módon szerkesztett kettős czélú 
görög-magyar és magyar-görög szótár tölti be.

A bevezetésnek neveztem részbe, meg a következő két részbe 
foglalt tananyagot a tanuló tárgyi ismeretének gyarapítása mellett 
ügyesen használja föl alaktani ismeretének tovább fejlesztésére is — 
ezért gyakorló- és olvasókönyv. így már az életrajz előtt csopor
tosítja a -vop.1 végű igéket összetételükkel és szóvontatukkal együtt. 
Legyen szabad itt ismételnem azt, a mit már nyelvtana ismerteté
sekor mondottam, hogy a -vop,t végű igéknek a i stb.-[u végű 
igék előtt ismertetését egészen helyesnek találom. A három pontra 
osztott életleírás és az ezt követő hét gnoma után egy a már olva
sottak tárgy- és szóköréhez alkalmazott magyarból görögre fordí
tandó gyakorlat van; ily gyakorlattal találkozunk minden 3 -  4. 
görög szakasz után egész a Memorabiliákból vett szemelvények 
kezdetéig. E közbetoldott gyakorlatokat főleg az igazolja, hogy 
folytatását teszik a megszakított görög szövegnek, s igy ha azokat 
a tanár lefordíttatja a tanulónak nyelvi és tárgyi, ha pedig mind 
le nem fordíttatja, hanem csak elolvastatja, legalább tárgyi ismerete 
körét bővíti. E gyakorlatra szánt részek majdnem mindegyikét 
nehány ügyesen megválasztott s értelme miatt megtanulásra is érde
mes gnoma előzi meg. Gondoskodott a szerző az általános, össze-
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foglaló ismétlésről is, és e czélra hat görög és négy magyar szövegű 
szakaszt jelölt ki. Az olvasókönyv eme részét tovább nem taglalom, 
csak azt jegyzem meg, hogy a már ismertettem (Közi. XX. évf. 
302. s k. 1.) nyelvtan menetéhez alkalmazkodva mindegyik nagyobb 
szakasz előtt számos példát ad az igék egyes osztályainak megis- 
mertethetésére.

Az olvasókönyv java részét a Xenophon Memorabiliáiból vett 
szemelvények töltik be. Tagadhatatlan, hogy tanulóink igen csekély 
philosophiai ismeretre tesznek szert; e nemű ismereteiket még a 
főiskolán is különösen csak azok bővítik, kik a bölcseleti kar hall
gatóivá lesznek. Ennek tudatában kötelességünk a középiskola egyes 
tantárgyait is felhasználni a bölcselkedésre, a mire bármelyik tan
tárgy alkalmat is nyújt; annál inkább meg kell pedig ragadnunk 
azt az alkalmat, midőn a bölcselkedés alapelveivel foglalkozás elke
rülhetetlen. Ily alkalom a Memorabiliák olvastatása, főleg akkor, 
ha azt oly tapintatosan válogatott részekben adhatjuk tanulóink 
kezébe, mint azt Maywaldnak összeállítani sikerült; tapintatosan, 
mondom, mert a fölvett darabok érdekes tárgyalásra, erkölcsileg 
meg mindig tanulságos képzésre nyújtanak anyagot és alkalmat. 
Azon a nehézségen, hogy VI. osztálybeli tanuló bölcseleti érteke
zést — főleg ókorit — még nem ért meg, Maywald úgy segített, 
hogy egyrészt könnyen érthető, közérdekű tárgyról szóló részeket válo
gatott ki, másrészt meg a Memorabiliák előtt hét lapon szól a 
sophistákról, azután Sokratesről és az ő bölcseletének alapelveiről 
és csak ezek után tér át a Memorabiliákra; ezzel, ha nem tette is 
fölöslegessé azt, hogy egyik-másik helyet a tanár bővebben magya
rázza — a mi különben úgy se lehetett czélja — az egyes irányok 
helyes felfogásának lehetőségét minden esetre nagyon előmozdította.

A tartalom ilyetén ismertetése után nem mulaszthatom el még 
annak fölemlítését, hogy dr. Maywald az Anabasis eredeti szövegé
nek változtatásánál, szerkezeti szempontból könnyebbítésénél, feje
zetekre osztásánál használta ugyan Weissenborn „Aufgabensammlung 
zum Übersetzen ins Griechische“ czímű müvét, de egyebekben egé
szen saját lábán já r t ; azután meg, hogy ezt a könyvét is tanulásra 
igen czélszerüen rendezte b e ; ízléssel és gondosan állíttatta k i; 
sajtóhibái nincsenek; mind ez szintén dicséri mesterét!

Maywald görög nyelvtanáról annak idején azt mondottam, 
hogy egyike görög nyelvtanaink legjobbjainak ; jelen ismertetésemet 
nem habozom azzal végezni, hogy a VI. osztályra szóló görög gya
korló- és olvasókönyve e nemű iskolai könyveink között határo
zottan a legjobb.

(Budapest.)

379

Köpesdy Sándor.
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Schülerfehler — Lebensfehler und ihre Heilung. Von Fidel Mähr. Dritte 
Auflage. Wien, 1885. Verlag von A. Pichler’s Witwe & Sohn. 8-r. 45 1. Ára 
30 kr. — Lehrerfehler — Schülerfehler. U. a. U. о. IV és 34 1. Ára 30 kr.

A szerző az utóbb említett füzetben (Léhrerfehler — Schüler
fehler) azokat a tulajdonságokat sorolja föl, melyek a tanárt éke
sítik is, hivatásának betöltésében sikert is biztosítanak, oly tárgy, 
melyről az utolsó időben sokat volt alkalmunk olvasni és hallani. 
Sikerült e a szerzőnek valamennyi említett tulajdonságra rámutatni 
vagy sem, azt nem vitatjuk, annyit azonban elmondhatunk, hogy a 
felsorolt tulajdonságokat jól választotta ki, röviden, de velősen s 
olyan ügyszeretettel írt rólok, mely csupán az állásáért lelkesülő, 
önérzetes tanárnak lehet a sajátsága. A szerző szerint a tanárnak 
mindenekelőtt reálisnak kell lennie; szükséges, hogy politikus is 
legyen; egyik fontos kelléke az okosság; hódoljon a finom társa
dalmi szokásoknak ; legyen önzetlen ; ismerje az állását illető törvé
nyeket, rendeleteket; fordítson gondot önképzésére ; legyen humánus; 
legyen collegiális szellemű ; legyen erős jellem ; törekedjék előre, de 
kapzsi nagyravágyás nélkül, mert a túlságos buzgalom árt; legyen 
psychologus; tudnia kell teendőjét nemzetiségi s vallási kérdésekkel 
szemben ; végre legyen a tanulók példaképe. E füzet tartalmából 
lehetetlen azt a következtetést le nem vonnunk, hogy a tanár 
jó tanár csak úgy lehet, ha első sorban önmaga van rajta, hogy 
azzá legyen.

A „Schülerfehler — Lebensfehler und ihre Heilung“ czímű 
füzet 10 évvel előbb (1875.) látott napvilágot s három kiadást ért. 
E füzetben a szerző a tanárnak mint tanítónak és nevelőnek, tehát 
főleg az iskolában való teendőjét tárgyalja. Rámutat az ifjúkor azon 
hibáira, melyek, ha annak idején az iskolában ki nem irtjuk, az 
ifjúhoz tapadva, kikisérik őt majd az életbe is. Bevezetésképen 
előrebocsátja a szerző, hogy mivel az iskola kiegészíti a családi 
nevelést, s a családi nevelésnek az iskolai fölött egyik pótolhatatlan 
elsősége abban a jóakaratban és benső szeretetben rejlik, mely a 
szülőket és gyermekeket természetszerűleg egymáshoz köti: a tanár
nak mindenekelőtt oda kell hatnia, hogy a gondjára bízott ifjakat 
meggyőzze őszinte jóakaratáról. Untató hosszadalmasság nélkül tár
gyalja ezután az említett czél elérésére szolgáló módokat és kellé
keket. A tanulók hibáinak fölsorolásában éles megfigyelő képességet, 
orvoslásuk módja ajánlásában tapasztalást és helyes paedagogiai 
tapintatot tanúsít a szerző. A tanulók előmenetele szempontjából ime 
a következő ifjak vonják magokra figyelmét: lusta, későnjáró, 
szobor (azaz minden önállóságnélküli), szórakozott, túlbuzgó, szőr
szálhasogató, aprólékos, magoló, fölszínes, dilettáns (ki egy tárgyat 
kedvel a többi rovására), lángész (kire ezt, mivel könnyebben tanul, 
ráfogják), phrasishős, képzelődő, koraérett, félénk, nehéz felfogású. 
Viselet dolgában pedig leírja, hogyan kell helyesen bánni a durva,
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kotnyeles, makacs, feleselő, érzéketlen, érzékeny, összeférhetetlen, 
rendetlenkedő, gonosz érzésű, pajkos, alattoníös, hazug, irigy, árul
kodó tanulóval.

Ha az érdekes tartalomjegyzékhez hozzáveszszük még a szerző 
vonzó, rövid, lelkes tárgyalását, bízvást elmondhatjuk, hogy az 
együttvéve is mindössze 79 lapra terjedő füzetkéket élvezettel, sok 
■haszonnal olvashatjuk, és hogy a szerző, ki azzal az óhajtással írta 
meg művecskéit; hogy kartársait eljárásukat helyesen megítélni 
segítse, hogy egyik-másik kérdésben útbaigazítást kapjanak, s hogy 
belőle esetleg megnyugvást és bátorítást merítsenek, czélját elérte. 
Reánk tanárokra tartozó annyi gyakorlati kérdést, mint a mennyit 
a két füzetben találunk, jobban, rövidebben alig lehetne tárgyalni.

(Nagyvárad.) . Krüger Viktor.

• F O L Y Ó I R A T O K

H a z a i a k .

Család és Iskola. XV. évf. I. SZ. Kovácsi Antal: A szakiskolák 
czéljaikra munkálnak-e? [A felelet tagadó]. — F. K .L.: Gyermek-isten
tiszteleteink és az „Isten Országa“. — Lázárné. Kasztner 'Janka-. ■ 
Spencer Herbert elyei az erkölcsi nevelésről. (Folyt.' 2. sz.) — 2. SZ. 
Brassai S . : Mégis „az algebra tanításáról“ . I.

Debreczeni Protestáns Lap. IX. évf. 2. sz. Sinka S. • A gymna
sium és a német nyelv. (Befej. 3. sz.). [Higgadt, józan bírálata a német 
nyelv tanítása tárgyában kiadott min. rendeletnek].

Egyetemes Phiiologiai Közlöny. XIII. évf. I. fűz. Schmidt .Márton: 
Adalékok egy Aescliylus-életrajzhoz. — Weiss Rezső: A Homerosi ház 
néhány alkotó részéről. — Pozder Károly.- A czigányok a íááhnámeli- 
ban. — Túri Mészáros-Tstván.- Tájszótár-mutrató. — Ralovicli Lajos: Ányos 
István Pál kiadatlan leveleiből.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet,-, nyelv- és történelemtudomá
nyi szakosztályának kiadványai. V. köt. 6 . fÜZ. Szécliy Károly: Ka
zinczy otthonn. (Befej.). [Tartalmas értekezés és élvezetes olvasmány].
Dr. Ferenczi Zoltán: Petőfi törekvései egy írói társulat alapítására. 
[Gondos kutatás alapján adja elő a „tízek“ szövetkezését]. — Sebest 
Jób: Adalékok népköltésünkhöz. [Tizenhárom székelykeresztúri népbal
lada Sebesi Jób gyűjtéséből]. — De Gerando Antonina: Egy kötelezett
ség és szentesítés nélküli erkölcstan vázlata. [Guyau „Esquisse d’une 
morale sans obligation ni sanction“ művének ismertetése], — Gergely 
Sámuel: Egy pár szó IV. Henrik franczia királyról. [Egy tanulmány 
ismertetése Hanotaux ,,Etudes historiques sur le XVIе et le XVIIе 
siede en France“ könyvéből].

Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. VI. évf. I. SZ. Dr. Kerék
gyártó Elek-. Néhány szó a-nevelés-oktatási elvek érdekében. I. Sík-



lódy István: Társadalmi közszellemünk és iskoláink. Grósz Lajos: 
A jellemképzésről különösen.

Földrajzi Közlemények. XVI. köt. 9—10. fűz. Dr. Erödi Béla : 
Kirándulás az Una-Velebit vidékére. — Hamisé István: A nagy magyar 
Alföld sósflórája és talaja. — RemeMáey Károly: Vízszabályozásunk- 
ról. — Ifj. Jankó János: Egiptom északi partjain. — Laukó Albert: 
India történeti földrajza. — Csopey Láseló: Emlékezés Przsevalszkij 
Miliajlovics Nikolájra. — Dr. Pápai Károly előleges jelentése Nyugot- 
Szibériában tett utazásáról.

Herkules. V. évf. 23. SZ. A tornatanítás iskoláinkban. IX—XII. 
[A pozsonyi kir. kath. főgymnasium, egy „m. kir. áll. tanítóképezde“ 
(de hová való ?), a trsztenai kir. kath. gymnasium és a temesvári áll. 
főreáliskola tornatanítására vonatkozó adatok], — 24. SZ. A tornataní
tás iskoláinkban. XIII. [A fiumei magy. kir. áll. főgymnasium adatai]. 
— A testgyakorlati oktatás az 1889-iki állami költségvetésben. — VI. 
évf. I. SZ. Felméri Lajos: Játszóterek és ifjúságunk. I. — A torna- 
tanítás hazánkban. XIV. [A rózsahegyi kegyesrendi róm. kath. algym- 
nasium adatai].

Iskolai Szemle. IX. évf. I. sz. A nevelés mely tényezői biztosít
ják leginkább a nő boldogságát ?

Közoktatás. VII. évf. 48. SZ. ThewYewk Árpád: Illő iskolai ol
vasmányok e Arany balladái? (Vége 49. sz.). [A cziklúró feleletét nem 
nehéz kitalálni; már benne van a kérdésben. Véleményét nem bolygatjuk, 
csak azt az állítását nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy „Arany kedvéért 
többi jeleseinket (Vörősmartyt, Czuczort, Garayt, stb. stb.) középisko
láinkból a szó szoros értelmében száműzték“. Gymnasiumi tantervűnkben 
és utasításainkban Arany balladái meg sincsenek említve. Középisko
láinknak tehát öt hatodából „többi jeleseinket“ Arany kedvéért épenség- 
gel nem „száműzték“. A ki „száműzi“ őket, ne okoljon mást, csak maga 
magát és tantervbeli járatlanságát], — Végit Endre' Tárgyi és aesthe- 
tikai magyarázatok Arany János Toldi-jához. III. (Vége 49. sz.).

Magyar Nyelvőr. XVIII. köt. I. sz. Simonyi Zsigmond ■. Combi- 
náló szóalkotás. [így nevezi azt a szóformálódást, midőn két külön szó 
átalakítólag hat egymásra, pl. szedett-vedett e, h. szedett-vett (szed-vesz). 
Vizsgálja e jelenséget a képzés, ragozás és mondatszerkezet terén is].— 
Bélteky Kálmán: Rokonértelmü szók. Béke (békesség), nyugalom (nyu
godalom, nyugvás, nyugovás, nyugság). Fogad, ígér, (ígérget). — Steuer 
János: Oláhos fordulatok a székely beszédben.— Balassa József: Nyelv
járásaink ügye. — Zolnay Gyula: Egri nyelvsajátságok. — Helyreiga
zítások. Magyarázatok. (A védelmeztett Arany János. Aggastyán. Az ,is
ten' szó i-je. Nyilván. Zárójel. Egy betű hang nélkül.), — Szarvas Gábor: 
Pótoljuk a hiányokat. [Kéri a régi nyelvvel és irodalommal foglalkozókat, 
hogy a Magyar Nyelvtörténeti Szótárban netán tapasztalt hiányokat a 
szerkesztőknek a pótlékfüzetben való közzététel végett tudomásukra jut
tassák, s ez alkalommal közli Nagyszigethi Kálmán pótlásait és helyre
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igazításait az A betűhöz]. — Népnyelvhagyornányok. (Szólásmódok. Köz
mondások, Népmesék. Gyermekjátékok. Tájszók. Népdalok )

Magyar Paedagogiai Szemle. X. köt. I. fűz. (jan.). A magyar 
anyák nevelése és oktatása kérdéséhez. [De Gerando Antonina fölirata a 
képviselőházhoz, szerkesztői bevezetéssel és utószóval, De Gerando 
Antonina életrajzával és arczképévelj. — Zádor Gyula: A tanító mint 
orvos. — Halász István: Egy gyermekünnepély St.-ballenben.

Magyar Philosophia! Szemle VII. köt.5—6. fűz. Seentmiklóssi A.: 
Bölcsészeti feladatok. — Br. Buday József-. A positivismus nevelési rend
szere. [E nagyterjedetmű dolgozatból itt sziik terünknél fogva kivonatot 
nem közölhetünk, csak figyelmeztetjük rá az érdeklődőket]. — Br. Kuncz 
Ignác z : Állam és társadalom. — Br. Patrubány Lukács-. A vallás 
eredetének és fejlődésének kérdéséhez. [Müller Miksa vallási theoriáját 
ismerteti annak „Vorlesungen über den Ursprung und die Entwickelung 
der Religion“ müve alapján].

Magyar Tanítóképző. Hl. évf. 19. SZ. Zajzon Bénes: Népiskoláink 
tananyagának kiválasztása a nevelő-oktatás szempontjából. (Befej. 20. sz.). 
— Bomián Pálné : A nőnevelésről. — A székely keresztúri állami tanító- 
képezde tanári kara: A képezdei tanárgyülés tételei. — Zajzon Bénes: 
Népoktatásunk egyes árnyoldalai. (Befej.). — 20. SZ. A zilahi állami 
tanítóképezde tanárkara: Az állami tanítóképezdék tanárainak szolgálati 
pragmatikája. — Krick Jenő: A képezdék állat- és növénytani fölszere
lésének, illetve azok beszerzésének módozatairól. (Harmadik közlemény).

Népiskola. Volksschule. V. évf. 50. SZ. Tanfelügyeletünk. 
Julius Bárány: Die ungarische Sprache und die ungarische Volksschule. 
[Az Iskolai Szemlének egy czikke német fordításban], — Ungarischer 
Sprachunterricht. (Befej. 51—52. sz.). — VI. évf. I. SZ. Der fach
männische Schulinspektor. (Befej. 2. sz.). — 2. SZ. Vereinsbestrebungen 
der Lehrer in Ungarn. — Die sittlichen Vorstellungen in der Erziehung.

Néptanítók Lapja XXL évf. 99 SZ. Boga Károly: Az ifjúsági 
iratok. (Folyt. 101. befej. 102—103. sz.)- [Hibának mondja, hogy eredeti 
magyar ifjúsági irat kevés van s a gyermek fogékony kedélye idegen 
szellemű könyvek hatása alatt fejlődik. Helyesen hazai meséket, regéket, 
mondákat, történelmi és népéleti jeleneteket kíván. Ajánlja Csokonai, 
Berzsenyi, Kisfaludy, Vörösmarty, Tompa, Petőfi, Arany, Jókai stb válo
gatott műveit. Aztán ajánlja Pósa, Szász, Vargha, Mikszáth, Hevesi 
ifjúsági iratait, az idegenek közül Campe Robinsonját, Paul Bert Vadász- 
kalandjait s a Simonyi Jenő „Idegen népek közt messze földön“ czimü 
munkáját. Aztán az ifjúsági iratokban szem előtt tartandó paedagogiai 
elvekeket fejtegeti], -  - Br. F. Szánthó Károly: Az iskolai nevelés egy 
hibája. [Hibáztatja az iskolákban a felvigyázórendelés által táplált árul- 
kodást mint a jellemfejlesztésre kárhozatos dolgot], — S. V.: Hun fal vy 
János. — 102-103 SZ Felméri Lajos : A játéktér kérdése és a testi 
nevelése Francziaországban. (Befej. 104. sz.). [A játékbeli szabad moz
gás a túlterhelés legbiztosabb orvosszere. Baj, hogy a tornázás elveszi
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az időt a játéktól. Londonnak 28 játéktere van. Újabban Francziaország- 
ban is nagy mozgalom indult meg az ifjúsági játékok érdekében. Felméri 
ismerteti e mozgalom mibenlétét. Óhajtja, bogy nálunk is alakuljon egy 
játékokat terjesztő hazafias liga, í ogy a már veszendőbe menő ifjúsági 
játékokat megmentse vagy újból szervezze s velők ifjúságunk petyhüdt 
és elernyedt kedélyét felfrissítvén, azt az erős és kitartó munkára alkal
massá tegye].

Polgári Iskola. XIV. évf. I. sz. Kozma Gyula: Hunfalvy János.
— Hoffmann Mór: A polgári iskola és a társadalom. — G. Nyugdíjunk 
ügye és a Polg. Isk. Orsz. Tan. Egyesület. — Dr. Göőz József'. Ki új 
védtörvény-javaslat a polgári és kereskedelmi iskolák szempontjából.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap XXXII. évf. I. sz. Szabó 
Aladár : Nehány szó a vasárnapi iskolák múltjáról. — 2. SZ. Szabó 
Aladár: A keresztyén nevelés alapelvei. I. A keresztyén nevelés tárgyai. 
(II. A nevelőkről. 3. sz.). — Garnauf György. Külföldi tanügyi moz
zanatok. A kézügyességek oktatása Francziaországban. — 3. SZ. Szöts 
Sándor: A valláserkölcsi nevelés tényezői. — Fabriczy János: Circulus 
vitiosus a tanítóképzésben. T. — E. Adalék a gyermekek istentiszteletéhez.

Protestáns Közlöny. XIX. évf. 2. SZ. A nagyenyedi Bethlen- 
főiskol^ ügyeinek megvizsgálására (1711 — 1734) kiküldött bizottság 
utasítása a főconsistoriumtól.

• m -
Sárospataki Lapok. VII. évf. 52. sz. Fábricey János: Egy 

methodikái felelet és kérdés. [Válasz Gérecz Károlynak a törtszámok 
tanítása kérdésében], -—53. SZ. Protestáns tanintézeteink s a protestáns 
tankönyv-irodalom. — VIII. évf. I. SZ. Búza János : Az elmúlt év hazai 
taaügyünk történetében. — 2. SZ. Molnár Lajos: A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter legújabb rendeletéhez. [A német - nyelv tanítása 
ügyében kiadott min. rendelet ellep szól], — Szinyei Gerzson: A köz- 
oktatásügyi miniszter rendelete a német nyelv tanítása tárgyában. [Szintén 
hibáztatja], — 3. SZ. Kiin Pá{: Rendelet és utasítás. [Az előbbi' két 
czikkel egy tárgyú és egy irányú].

Természettudományi Közlöny. XXI. köt. jan.fÜZ. Cserháti Sándor: 
Talajjavító növények. =— Korányi Frigyes: A vegyes fertőzeti beteg
ségekről. — Herman Ottó: A pusztai talpas-tyúk és a madárvonulás.
— В. M. (W. Osborne nyomán): Az őstörténelmi kutatások eredete, 
fejlődése és czéljai.

Tornaügy. VI. évf. 5. SZ. Ifjúságunk testi nevelése.
Ungarischer Schulbote. XXII. évf. I sz. J. R .: Der Unterricht 

im Deutschen in den Schulen Ungarns. [Helyeselve szól a közoktatás- 
ügyi miniszter legújabb német nyelvi rendeletéről], — Schulbäder in 
München. — Die Ilandfertigkéitsbewegung in Berlin.
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K ü l f ö l d i e k .

The Educational Times. ХЫ. köt. 332. sz. (decz.). J. Angell: 
On right and wrong ways of teaching physical sience in schools. — 
XLII. köt. 333. SZ. (jail.). Miss E. P. Hughes: Manual instruction in 
schools with special reference to the Swedish Slöjd system. [Igen tanul
ságos fölolvasás az iskolai kézügyesség-tanításról és különösen a svéd 
rendszerről].

L’Université. IV. évf. 24. SZ. Discussion du budget. I. Le choix 
des livres scolaires. — 25 sz. B. T .: L'éducation physique et les jeüx 
scolaires. — Discussion du budget. II. La section de langues vivantes a 
l’École normale supérieure. — Les exercices du corps et les jeux clans 
les établissements secondair.es destruction publique.

Blätter für das Bayer. Gymnasialschulwesen. XXIV. köt. 10. füz. 
A. Müller: Eine neue Rechenmaschine. [Dr. Selling würzburgi egye
temi professor számológépét ismerteti és minden eddigi ilyen készüléknél 
jobbnak mondja].

Blätter für das Bayerische Realschulwesen. VIII. köt. 5. füz.
Vogel: Preyer und seine Gegner. [Nemiekben védi Preyert, ki 1887-ben 
Wiesbadenben tartott előadásában (Naturforschung und Schule) rikító 
színekkel festette a középiskolai tanulók túlterhelését]. — Spelthahn: 
Die Lehre vom französischen Verb nebst einer tabellarischen Übersicht 
über seine Flexion. (Befej.).

Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVI. 
évf. 12. füz. [(decz.). E. Speck: Zur Methodik des Rechenunterrichtes. 
[Glatzelnek a szept. füzetben megjelent ugyanilyen czímü dolgozata el
len polemizál; Glatzel nyomban megteszi rá észrevételeit]. — Dr. Hen- 
gcsbach: Der Unterricht des lateinischen an den belgischen königlichen 
Athenäen. [A belga viszonyokat nyelvtanítás tekintetében igen hátramara
dottaknak rajzolja, azt állítván róluk, hogy 1. nincsenek képzett philo- 
logusaik, 2. nincsenek a mai tudománynak megfelelő tankönyveik].

Pädagogisches Archiv XXXI. évf. I. sz. Dr. Krumme : Bemer
kungen zum Unterricht in der analytischen Geometrie. — L. A. Stäger: 
Amerikanische Sommerschulen. [Az amerikai nyelvtanítás módszerét ismer
teti, melyről már volt szó a Paed. Archiv 1888. márcziusi számában, 
s melyről akkor mi is megemlékeztünk. Amerikában a nagy vacatió há
rom hónapig tart s ez időre nagy városokból, a ki csak teheti, vidékre 
megy s ez időre rendesen gondoskodnak ■egy franczia bonneról vagy egy 
német gyermekkertésznőről, kiktől a gyermekek francziául és németül 
megtanuljanak. Az első nyári iskolát Sauveur alapíttota, ki Henesz-nek 
a német nyelv tanítására való gyakorlati (direct) módszerét a francziára 
alkalmazta. Methodusát Henesz-Sauveúr-mőAszzvvízk nevezi, noha Henesz 
semmit sem akar róla tudni. Mai napság Sauveurnek 4—500 tanítványa 
van egy nyáron s 20—30 tanár vau segítségére. Minden nyelv számára 
van 3 osztály: kezdő-, közép- és felső-osztály. Tanítanak mindenféle.

27T a n á reg y esü le ti K özlöny . XXII.
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nyelvet : francziát, németet, olaszt, spanyolt, új-görögöt, ó-görögöt, latint, 
angolszászt, ó francziát, ó-felnémetet stb. Francziára, németre van 3—3 
tanár, a többire 1-—1, és 1—2 a gyermekosztályok számára. A tanárok 
közt nők is vannak. Minden tanár a maga anyanyelvét tanítja napi 3 
órában. Fődolog a beszélés, de grammatikáról, sőt összehasonlító "nyel
vészetről is gondoskodnak. A német nyelv tanára az első órán az osztály 
elé áll, meghajtja magát s így szól: Guten Morgen ! Aztán felvesz egy 
könyvet és azt mondja: Das ist ein Buch ; egy másikat: Das ist ein 
Buch. Aztán erős kérdő nyomatékkai kérdi: Ist das ein Buch ? Ha nem 
kap feleletet, fejével igenlöleg int s maga felel: Ja, das ist ein Buch. 
Aztán megkérdezi egy intelligens külsejű tanítványától: Ist das ein 
Buch ? Az megértette s ráfeleli: Ja, das ist ein Bucii! Ezzel meg van 
törve a jég és semmi ok sincs tovább arra, hogy még angolul is beszél
jenek. — Ilyen módon 6 hét alatt meglehetősen beszélnek a tanulók 
németül. Természetesen, a ki nem akarja elfelejteni a tanultakat, annak 
a nyári tanfolyam után is kell magát gyakorolnia naponként szóban és 
Írásban. A középső osztályban fordítanak is hetenként kétszer, a felső 
osztályban ötször. S a jó, idiomatikus fordítás a végső és legfőbb czél. 
A czikkíró kívánatosnak mondja, hogy Németországban is állítanának 
fel ilyen intézeteket, akkor az, a ki valamely idegen földre megy, csak
hamar teljesen jól beszélné annak nyelvét].

Zeitschrift für das Gymnasial Wesen. XLII. évf. decz. füz.
Friedrich A ly : Die Bedeutung der Ciceronianischeu Schriften für das 
Gymnasium. [Védelmébe veszi Cicerót, mint embert és mint Írót, igazat 
adva Boissier-nek, ki Cicero megítélésére helyes útbaigazítást adott. Be
szédei közül az iskolának kiválókép ajánlja ezeket: pro Roscio Amerino, 
in Verrem IV vagy V, de imp. Cn. Pompei, in Cat. I—III pro Mu
rena, pro Sestio, pro Milone és Phil. I ; továbbá magánolvasmányul: 
pro Archia, pro Ligario, pro Deiotaro. Rhetorikus iratai közül ajánlatos : 
Brutus, Orator, de Oratore. Nem kívánja mindeniket egészen olvastatni, 
csak nevezetesebb összefüggő szakaszokat. Leghelyesebb volna (s jól 
mondja!) egy biographikus Chrestomathia Cicero műveiből, A levelek 
szintén fontosak. A philosophicumok is nagy figyelmet érdemelnek, mert 
az ifjúság sokkal inkább megérti, mint pl. Platót. Kell, hogy a latin 
középpontja maradjon a gynmasiumnak s a Cicero-olvasmány a legfon
tosabb nevelő eszköz], — XLIII. évf. jatl. füz. Br. 0. Kühler: Zur 
Schulhygiene. — Br. L. Bellermann: Zur Erinnerung an Hermann 
Bonitz.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. III. I füz. Rudolf Hil
debrand : Metrisches aus dem Kinderliede. [Gyermekdalokból és mondó- 
kákból megtaníthatni a metrika alapvető dolgait]. — Otto Lyon: Das 
Schrifttum der Gegenwart und die Schule. II. Dichtergestalten unserer 
Zeit. [Hibáztatja, hogy korunk irodalmában, költészetében mindenütt csi
nált érzelmeket, hazugságot, természetellenességet találunk. A reálisták 
pedig a belső igazságot hanyagolják el s az igazság túlzása által válnak 
hazugokká. A nyelv is aifectált és túlzott, mert nem felel meg a tarta-
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lomnak és szükségtelen képeket hajhász vagy képtelen képekben gyö
nyörködik. Heinéből is több Ízléstelen, keresett képet idéz. Ismétli Goethe 
szavát: „Das Erste und Letzte, was vom Genie gefordert wird, ist 
Wahrheitsliebe“]. — W. Münch: Die Pflege des mündlichen deutschen 
Ausdrucks an unseren höheren Schulen. — Karl Hessel : Die metrische 
Form in Heines Dichtungen. — Fr. Graeber: Über die Schachscene in 
Lessings Nathan. Ein Beitrag zum deutschen Aufsatz. -— Hugo Hilde
brand: Zu Schillers Gedicht „An die Freude“.

Le Scuole Secondarie. AI. évf. 4. sz. Minos: A proposito dei 
nuovi programmi. — 5. SZ. 11. progetto di legge suli’ istruzione se- 
condaria e le sue difficoltá. [A nemsokára tárgyalás alá kerülő olasz kö
zépiskolai törvényjavaslattal foglalkozik], — Alessandro Arrö ■ Perequa- 
zione nel lavoro deli’ insegnamento. — Francesco Foffano: II nuovo 
programma d’italiano nelle scuole classiche. (Befej. 6. sz.). [Észrevételek 
az új olasz lyceumi és gymnasiumi tanterv olasz nyelvi részér^]. — Sül 
programma di storia naturale nei licei-ginnasi modificato col Decreto del 
24 ottobre 1888. [Rövid észrevételek az új olasz lyceumi és gymnasiumi 
tanterv természetrajzi részére]. — 6.  SZ. A. Martinassoli: Gli inseg- 
nanti déllé scuole secondarie e la nuova legge. — A. Canevari: Di 
alcune disposizioni dei Regolamento vigente negli Istituti Tecnici. 
Giovanni Lossi: Sül nuovo programma di matematica pei licei-ginnasi. 
[Észrevételek az új olasz lyceumi és gymnasiumi tanterv mathematikai

KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .

A  K ö z o k t a t á s i  T a n á c s r ó l .
A képviselőház közoktatásügyi bizottsága, melynek újabban a köz- 

oktatásügyi minister azt a feladatot juttatta, hogy a ministeri jelentés 
egyes szakaszait tegye vizsgálat tárgyává, megkezdette ebbeli működését s 
a jelentés fonalán haladva ennek első szakaszánál, mely a közoktatási 
tanácsról szól, megragadta az alkalmat, hogy magát az intézményt vitassa. 
Az „Országgyűlési Értesítő“ jelentéséből, melyet alább közlünk, kitűnik, 
hogy a kik felszólaltak, csak egyben egyeztek meg, abban, hogy a Közokt. 
Tanács működésével nincsenek megelégedve. Schvarcs Gyula, mint előadó, 
a szervezetet tarthatatlannak s új alapon reformálandónak mondotta. Hock 
is a mai szervezetet értéktelennek állítja s javaslatot tesz az átalakítás 
mikéntjére nézve. Kovács Albert azt a kérdést veti föl, van-e egyáltalán 
szükség a közokt. tanácsra ? Eosner Ervin br. és Kiss Albert örömmel
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fogadják a minister abbeli ígéretét, bogy a tanácsot reformálni akarja. A 
kozokt. minister érdemileg nem nyilatkozott a tárgyról, de elismerte, hogy 
a tanács reformálandó s hajlandó is e reformot foganatosítani. Berzeviczy 
államtitkár is kijelentette, hogy a tanács szervezete nem megfelelő, hogy 
eddig pénzügyi tekintetek is útját állták a reformnak, de egyébként szak
körökben is a nézetek rendkívül eltérők e reformot illetőleg. — Mind
ezekből csak igen csekély mértékben tájékozódhatunk a közokt. bizottság 
akaratára s felfogására vonatkozólag s Berzeviczy államtitkár teljes joggal 
hivatkozhatott arra a körülményre, hogy a nézetek e reformra vonatkozólag 
még távolról sem tisztultak eléggé. A következőkben közöljük az egész 
jelentést, s hozzá füzünk néhány megjegyzést a dolog érdemét illetőleg.

A képviselőház közoktatásügyi bizottsága Firczák Gyula elnöklete alatt 
jan. 15-én u. 5 órától esti 9-ig tartó ülésében tárgyalás alá vette a közoktatás 
ügyi ministernek a közoktatás állapotáról szóló jelentése első kötetét. A kor
mány részéről az ülésen Csáky gróf minister, Berzeviczy és Gönczy államtitkárok 
és Klamarik osztálytanácsos voltak jelen. — Schvarcz Gyula a ministen 
jelentésnek a közoktatási tanácsra vonatkozó szakaszát vette bírálat alá és 
beható részletezéssel tárgyalván e testület genezisét, szervezetét és működését, 
constatálja, hogy azon számos nagyfontosságú teendő közül, melyeket a sza
bályzat a közoktatás elé szab, alig bir csak nehányat is kellőleg teljesíteni a 
tankönyvbírálaton kívül, de ezt sem bírja kellő alapossággal végezni, úgy a 
tagok munkaerejének kellő mérvben ki nem használhatása folytán, mint a 
szervezet czélszerűtlen keretei miatt. A váltakozó tagok közt sok jeles gya
korlati tanerő van, de ezek sem értékesíthetik mindannyian tapasztalataikat 
és ismereteiket a közoktatási tanácsban, mert nem telik az üléspénzekre sem, 
hanem csak nagyon szűkén, a mostoha budgetből 700 forint lévén csakis utal
ványozva az összes váltakozó tagok díjazására s egyéb rokontermészettí költ
ségek fedezésére a 6880 írtra rugó tételből. A szervezet tarthatatlan, azért 
szóló arra hivja fel a minister!, hogy szervezze új alapokon minél előbb, még 
pedig nem külföldi minták után, de a hazai viszonyok követelményei szerint. 
Minthogy Schvarcz Gyula jelentését felolvasva adta elő, Fenyvessy Ferencz 
indítványozza, hogy az egyes referensek ne felolvasással, hanem élőszóval ter- 
jeszszék elő jelentésüket. A kérdéshez hozzászóltak: Hock János, Kovács 
Albert és Vadnai Károly, kik ellenezték Fenyvessy indítványát. Szathmáry 
György odanyilatkozik, hogy a bizottságnak sem határozottan az Írásbeli, sem 
a szóbeli előterjesztéseket kimondania nem volna czélszerü, mert megesbetik, 
hogy a tárgy olyan természetű, hogy sok statisztikai adatot tartalmaz, melyet 
szóbelileg előadni nem lehetne. Tehát, hogy szóbeli, vagy Írásbeli legyen-e az 
előadott jelentés, azt a tárgy természete határozza meg. — Berzeviczy államtitkát 
megjegyzi, hogy Schvarcz adatainak egy része a közoktatási tanács 1888-ik 
évi működésére vonatkozik, a ministeri jelentés pedig az 1887-ik évről szól. 
s így nem kívánható, bog}- az utóbbi év adatait is magában foglalja. A 
Schvarcz által említett s a közoktatási tanács által kidolgozott 12 pontot, ha 
a bizottság tagjai kívánni fogják, azok a kormány által rendelkezésükre fog
nak bocsáttatni, úgyszintén a nép- és középiskolai tankönyvek bírálatára 
vonatkozó szabályzatok is. Elismeri, hogy a közoktatási tanács szervezete 
nem megfelelő, de szem előtt kell tartani azt is, hogy a czélszerü átalakítást 
pénzügyi tekintetek gátolták s takarékoskodni kellett ezen intézménynél, hogy 
a pénz sokkal sürgősebb szükségekre legyen fordítható. A mi a közoktatási 
tanács reformjának kérdését illeti, a kormány azzal foglalkozik, de megjegyzi, 
hogy szakkörökben is igen eltérők a nézetek a reformot illetőleg. Csáky gr. 
minister tekintettel arra, hogy csak pár hónapja áll a közoktatási ministerium
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élén, a bizottság elnézését kéri, ha nem minden közoktatási kérdésnek képes 
minden részletébe bele menni. Magára a tárgyalás alatti kérdésre nézve véle
ménye az, hogy a közoktatási tanácsban van reformálandó elég. A minister 
hajlandó reformálni ezen intézményt, de hogy mikor és milyen irányban, arra 
nézve e pillanatban nem hajlandó nyilatkozni. — Kiss Albert kijelenti, hogy 
az ügyhöz tisztán tanügyi szempontból fog hozzászólani. Szólót kellemetlenül 
érinti, hogy a közoktatási tanács reformjának akadályaként pénzügyi viszonyok 
vannak feltüntetve, mert tanügyi czélokra lenni kell pénznek. A közoktatási 
tanácsot importált szervezetnek tartja, mely nem alkalmaztatott a mi viszo
nyainkhoz. Egyébként a ministernek azon nyilatkozatát, hogy az intézményt 
reformálni fogja, elismeréssel és köszönettel veszi. — Hock János terjedelmes 
tanulmányt olvas fel a közoktatási tanácsról. Fejtegetéseinek rövid tartalma 
az, hogy az intézménynek nem annyira administrativ közegnek kell lenni, 
hanem szükséges, hogy az iskolai élettel és a gyakorlattal szoros összekötte
tésbe hozassák. A közoktatási tsnács mai szervezetében nem egyéb, mint a 
tanügyi administrate munkasegédje. Az egész intézmény mai szerkezetében 
inpractikus és vértelen alkotás. Sem összeállítása, sem ügykezelése nem gya
korlati, s az iskolai élettel összeforrni nem tud. Összefügg a kormánynyal, de 
separálva van az iskolától. Majd ismerteti a franczia conseil superieuret, mely
nek széles hatásköre van, s melynek tagjait paedagogiai szaktekintélyek 
képezik. Ezután a hasonjellegü angol intézményt ismerteti tüzetesen s végül 
javaslatot tesz a közoktatási tanács alakítására nézve, mivel az intézményt 
mai szervezetében tanügyi szempontból értéktelennek tartja, — Bosner Ervin 
br. elismeréssel fogadja a ministernek a közoktatási tanács reformjára vonat
kozó nyilatkozatát, melyben, mint a ministernek minden tettében, a bölcs 
óvatosság nyilatkozik. Hangsúlyozza továbbá, hogy a tankönyvbírálatot szi
gorúbbá kell tenni, mivel a tankönyv-irás nálunk túlmegy a kellő mértéken. 
Elvonja értékesebb irodalmi foglalkozástól az erőket, szaporítja az amúgy is 
nagy számú tankönyveket és oka a gyakori tankönyv-változtatásoknak. A mi 
a közoktatás állapotára vonatkozó ministen jelentéseket illeti, óhajtaná, hogy 
azok ne annyira általánosak, mint inkább speciálisak legyenek. — Kovács Albert 
is köszönettel'fogadja a minister nyilatkozatát, de arra kéri, hogy midőn a 
közoktatási tanács reformjáról gondolkozik, nézzen egyúttal a kérdés gyö
kerére is, és vegye megfontolás alá, hogy egyáltalában van-e szükség a köz
oktatási tanácsra? Azt látja, hogy ez a tanács a gymnasiumi oktatásügyet 
jóformán kivette a kormány kezéből. Hogy a népiskolai oktatást is ki nem 
vette, ennek oka csak az, hogy közoktatásunk ezen ágát erélyesen kezelik a 
ministeriumban. így tehát a közoktatási tanács a népiskolai oktatás tekinte
tében nulla, s így ha az utóbbi téren semmi hivatást nem teljesít, csak ter
mészetes a kérdés, hogy vájjon szükséges-e, hogy- a közoktatási tanács más 
téren is egyáltalán érvényesítse működését ? — Berzeviczy Albert államtitkár 
Hock János előadására vájaszolva kiemeli, hogy a közoktatási tanácsban is 
túlnyomóan tanárok foglalnak helyet. Ez az intézmény abban a szervezetben, 
mint Hock proponálja, tulajdonkénen kormányzó tanács volna olyan hatás
körrel, mely a ministeri felelősséget majdnem kizárná. — Csáky gr. minister 
arra kéri a bizottság azon tagjait, kik Írásban terjesztik elő jelentéseiket, szí
veskedjenek ezen dolgozataikat neki átadni, mert egyszeri hallásra azok irá
nyában állást foglalni nehéz, az ügy tanulmányozása azonban megkönnyíttetik. 
Hogy mennyit foghat szóló ezen jelentésekből magáévá tenni vagy mellőzni, 
azt bízzák saját belátására ; kijelenti, hogy csak felelőssége érzetében fog cse
lekedni; a közoktatási tanácsra vonatkozólag Kovács Albert kérdésével szemben 
kijelenti, hogy az intézményt, mindenesetre fentartandónak véli, de a minis
teri felelősség mellett, A bizottság legközelebbi ülése akkorra tűzetett ki, 
midőn a pártkörök a véderő-törvényjavaslatot letárgyalták. Ezzel az ülés 
véget ért.

A Közoktatási Tanács szervezetére vonatkozó nézeteltérések leginkább 
onnét származnak, hogy az intézmény eeélját nem határozzák meg egy-
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értelmű s határozott módon. Az elvi megállapodás e hiánya teszi oly 
zavarossá a .képviselöház közokt. bizottsága tárgyalásait, az csökkenti a 
januáriusi füzetünkben ismertetett s részletekbe bocsátkozó reformjavaslat 
értékét is. Valamely intézmény szervezetét csak czélja szabatos meghatáro
zásából meríthetjük, magát e czélt pedig csak olykép állapíthatjuk meg, 
ha az ügyet, melyet az intézmény szolgálni van hivatva, a maga egészében 
és összefüggésében tekintjük. Előbb kérdeznünk ke ll: Hol állunk köz- 
oktatásügyünk fejlődésében, mire van ez ügynek szüksége, mely orgánu
mokat követel meg mai helyzete, hogy a Közoktatási Tanács helyét a köz
oktatás szervezetében, rendeltetését s czélját s ebből kifolyólag munka
körét s munkájának miként való szervezését megítélhessük. Nem szándé
kozunk e szövevényes kérdés részleteibe ereszkedni, csak nehány megjegy
zést teszünk, hogy ez elvi megállapodás döntő súlyát megvilágítsuk.

Nem zárjuk el magunk előtt e kérdés elfogulatlan megvitatásának 
lehetségét azzal, hogy mint a P. L. czikkirója a Közokt. Tanács szükséges 
voltát minden kétségen fölül valónak állítjuk. A Közokt. Tanácsra nincs 
okvetetlen szükségünk. Nincs mindenütt Közokt. Tanács s midőn a porosz 
képviselőházban egyszer szóba jött ez az intézmény, Bonitz mint a kor
mány képviselője kijelentette, hogy a porosz közokt. ministerium nem 
szorul egy ilyen testületre, elég szakemberrel rendelkezik a saját kebelé
ben s nem hajlandó a maga felelősségét egy ily idegen testületre áthárítani. 
Nem is volt többé Poroszországban sző Közokt. Tanácsról. Sőt minálunk 
is a Közokt. Tanácstól sem a nép-, sem a felső-, sem a szakoktatás 
ügyeiben eleddig nem igen kértek tanácsot. A felső s polgári leányiskolák 
tanterveinek kérdésében, melyeket csak nem rég állapítottak meg, teljesen 
mellőzték a Tanácsot és csak legújabban fordultak hozzá egyes ide vágó 
kérdésekben s a népoktatási tankönyvek revisiója munkájában. Jóformán 
csak a középiskola reformjaiban vitt eddigelé döntő szerepet a Közokt. 
Tanács, elismerésre méltó módon, középiskolai oktatásunk javára, de nagyon 
kérdéses, hogy ezentúl is ebben az ügyben hasznunkra lesz-e a Közokt,. 
Tanács. Az alapvető szervezeti kérdések meg vannak oldva s mi el tudunk 
képzelni szervezetet, mely a Közokt. Tanácsnál jobban teljesíthetné azt a 
feladatot, mely most lép előtérbe. Középiskolai oktatásunk sorsa most 
azon fordúl meg, hogy a megalkotott szervezetet miként realizálják, mert 
kétséget sem szenved, hogy e szervezet részben csak a papiroson van meg, 
hogy szelleme még nem a tényleges állapotok szelleme. Ezt a szellemet 
lassú munkával, a részletekbe beható alkalmazkodással, gyakorlati rend
szabályokkal kell megvalósítanunk s e munkára иепа tartjuk hivatottnak a 
tanácsot, A tanács természeténél fogva nem a gyakorlattal foglalkozó



testület. Helyet foglalnak benne s kiváló súlylyal bírnak érdemes tudósok, 
egyetemi tanárok, kik tudományos kérdésekben, tán elméleti paedagogiai 
kérdésekben is tekintélyek, de a középiskolát gyakorlatból kevésbbé 
ismerik. Hogyan ítélhetnének abban a most főfő fontosságú kérdésben, hogy 
a középiskolai tanterveknek, utasításoknak, szabályzatoknak s rendeletek
nek minő a foganatjuk a gyakorlatban? Hol szorul a gépezet javításra«, 
segítségre, igazításra s pótlásokra? Tudjuk, hogy gyakorlati tanférfiak, 
tanárok s igazgatók is tagjai a tanácsnak s egyáltalán nem jut eszünkbe 
személyes kérdéseket keverni a vitába vagy a tanács eddigi működését 
becsmérelni. Csak azt állítjuk, hogy összetételénél s általában elméleti 
irányánál fogva a tanács ezt a jelenlegi helyzetünkben legfontosabb fel
adatot nem tekintheti a maga domíniumának. Ha a főigazgatók tartanának 
évenkint rendszeres tanácskozást, esetleg az érettségi vizsgálatokra kikül
dött biztosokkal együtt; ha továbbá az igazgatókat is időről-időre meg
hívnák bizonyos gyakorlati kérdések tárgyalására ; akkor ezektől a tanács
kozásoktól több gyakorlati hasznot várnánk, mint a Közokt. Tanács 
tárgyalásaitól. A tanács semmi esetre sem pótolhatja e gyakorlati emberek 
közreműködését; ellenben ezek igen is elvégezhetnék azt a munkát is, 
melyet különben a tanács végezne. Egyetemi kérdésekben nem igen kér
hetnek tanácsot a tanácstól, mert az egyetem joggal hiszi, hogy a maga 
szükségleteit jobban ismeri, a maga problémáit jobban érti, mint egy idegen 
testület; a középiskolák hasonló hitet táplálnak. Sokkal nagyobb meg
nyugvással látnok ügyünket a főigazgatók s igazgatók tanácskozásaira 
bízva, mint a Közokt. Tanácsra, mert akkor tudnók, hogy nem maradhat 
ki e tanácskozásokból senki az illetékesek közül. Ne hasonlítsuk a Közokt. 
Tanácsot más tanácsokhoz, melyek a közigazgatás illető ágát az elméleti 
tudomány tekintélyével támogatják. Az iskolaügy első sorban gyakorlati 
dolog, melynek bajait a gyakorlat emberei ismerik legjobban. Főleg ma, a 
mi helyzetünkben, életkérdés ránk nézve, hogy a gyakorlat javuljon. 
Utasításoknak s rendeleteknek bőviben vagyunk; azon kell lennünk, hogy 
az iskolai élet mindennapi tapasztalata is nyilvánulhasson.

Az említett Lloyd-beli czikk nem is ezt a működését a tanácsnak 
tartja a fődolognak, hanem a tankönyvbirálást, melynek eddigi gyakor
latát különben a legélesebben elitéli. Csodálkozunk rajta, hogy a tanács 
működésének súlypontját ezen a téren keresik. A tankönyvbirálást valóban 
egyszerűbben, czélszerübben s olcsóbban lehetne elintézni, mint egy ily 
nagy apparatus segítségével. A tankönyvbirálás a dolog természeténél 
fogva azon a bizalmon alapul, melylyel a bíráló személyiségéhez, szak
tudományához és lelkiismeretes gondjához viseltetünk. A tankönyvbirálás
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nem is collegiális úton elintézhető tevékenység. Ha egy bíráló kijelenti, 
hogy valamely könyvet rossznak tart, ahhoz a collegium érdemlegesen 
nem szólhat hozzá, mert magát a könyvet nem ismeri, s a bíráló im- 
pressióit nem Ítélheti meg. Téves az a fölfogás, hogy hiszen a bíráló 
kifejti az okokat, melyeknél fogva a könyvet jónak vagy rossznak tartja, 
.ezeket az okokat pedig a testület felülvizsgálhatja s megbírálhatja. A 
bírálat alapja a legtöbb esetben egy impressio, melynek súlya egészen a 
bíráló egyéniségétől függ. Ha ő azt mondja, hogy a könyv módszere 
nehézkes, hogy az előadásmód nem világos, hogy a könyv egészben nem 
áll a tudomány szinvonalán, az a nehány idézet, melylyel nézetét támo
gatja, nem a fődolog, hanem az, hogy fölteszem-e a bírálótól, hogy tud-e, 
akar-e helyesen Ítélni. A collegium is abból a nézetből indul ki, mert 
ha két bírálat eltérő, rendesen nem mérlegeli, vitatja a bírálatokat, ha
nem egy harmadik bírálót választ, kire a döntést bízza. A collegiális 
tárgyalás tehát a legeslegtöbb esetben puszta formálitás; nem a collegium, 
hanem az illető bírálók döntenek. Kell-e erre nagy szabású testület ? 
Nem végeztetheti-e azt a dolgot maga az a forum, mely az eredményért 
felelős: a közoktatásügyi ministerium? Nem küldheti-e el ez a könyveket 
a bírálóknak, hogy a beérkezett vélemények alapján döntsön ? Ily dol
gokban mindig többet bízunk a hatóságban, mely minden tettéért felelős
ségre vonható, mint egy testületben, mely az ő véleményéért senkinek 
sem tartozik felelősséggel s a hová magánérdekek vagy legalább ezekkel 
való gyanúsítások sokkal könnyebben beférköznek. Megfoghatatlan előttünk, 
hogy a Lloydbeli czikk Írója, ki oly nagy reformjavaslatokkal lép fel, 
az egész reformjavaslatot a tankönyvbirálat szükségleteire alapítja, mint 
a mely nézete szerint a tanács főtevékenysége.

Készünkről a legnagyobb megnyugvással látnok, ha a közoktatásügy 
egészen a ministeriumban központosúlna, a melynek a középiskolai ügy 
intézésére a legtermészetesebb testületek kínálkoznak segítségül, az igaz
gatók és főigazgatók s érettségi vizsgálatokra kiküldött biztosok gyűlései 
Ha mégis fenn akarják tartani a tanácsot, akkor czélszerü volna a P. L. 
czikkirója nézetével ellenkező módon reformálni. Ő ugyanis azt kívánja, 
hogy a tanácsot ne tanintézetek szerint tagolják, hajiem „tudományos 
szempontok“ szerint, azaz philologiai s természettudományi szakosztályra 
üli dolguk van itt „a tudományos szempontoknak“ s mennyivel tudo
mányosabb ez a szempont amannál ? A tanács nem akadémia, hanem az 
iskolai életnek legyen orgánuma s minden iskolafajtának más-mások a fel
tételei és szükségletei. A ki a népiskola bajait ismeri, még azért nem 
competens középiskolai dolgokban s a középiskolai tanár nem illetékes a
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tanítóképzés ügyeiben. A tanácsot már azért is tanintézetek szerint kell 
tagolni, hogy közelebb vigyük az élethez, a gyakorlathoz, hogy közép
iskolai tanférfiak középiskolai dolgokról középiskolai tanférfiakkal tanács
kozzanak. Elégszer tapasztaltuk, hogy kiváló tudományos képzettség még 
kevéssé hasznavehető középiskolai tankönyvek szerkesztését sem tudta 
megakadályozni. A szükséges szervezet részleteibe azonban nem bocsát
kozunk. Előbb az elvekkel kell tisztába jönnünk. Ha azt akarják, hogy 
főkép tankönyvbiráló bizottság legyen a tanács, akkor nyíltan kimondjuk, 
hogy egy csöppet sem érdeklődünk irán ta; adhatnak neki bármilyen szer
vezetet, az nem igen fog változtatni rajta, egy igen alárendelt tagja lesz 
közoktatásügyi szervezetünknek. Ha meg az a szándék, hogy az admi- 
nistratiónak egy közege legyen, megbízva mindenféle jelentések tanulmányo
zásával is, akkor megmarad a mostani visszás állapot: rólunk nálunk 
nélkül határoznak, illetőleg készítenek javaslatokat s mondanak véle
ményeket, melyek távol állnak a gyakorlattól s azt csak nehézkesen s 
kerülő úton befolyásolják. Az egyedüli mód némi életet önteni beléje az, 
ha a főbb tanintézet-csoportok szerint azok leghivatottabb képviselőiből 
állítják össze s azt a föladatot bizzák rá, hogy az iskolai gyakorlatot 
paedagogiai tekintetben figyelemmel kisérje s ellenőrizze. Ezt azonban a 
ministerium más úton gyorsabban és hathatósb módon vihetné keresztül.

Az új tanárvizsgálati szabályzat általános részét alább közöljük 
egész terjedelmében. Az új szabályzat helyébe lép az 1882. évi január 
hó 30-án 4567. sz. a.- kelt rendelettel kibocsátott szabályzatnak, melyet 
az 1885. évi 21,146. sz. a. kelt rendelet összhangzásba hozott az 1883. 
évi XXX. törvényczikkel. Az új szabályzat elvi jelentőségű pontjai köz
tudomásúak. Ezentúl a tanárvizsgálatnál megszűnt a különbség fő- és 
melléktantárgy közt, mely a régi szabályzat értelmében oly szigorú volt. 
hogy a latin nyelv a magyar, német, franczia és történelem, a görög 
pedig a történelem mellett csakis melléktárgy lehetett. Azonkívül az új 
szabályzat még egy harmadik szaktárgy felvételét is ajánlja, míg a régi 
azt csak megengedte ; a régi szabályzat a philosophiát kizárja a szak
tárgyak sorából, az uj egy fokkal fölebb helyezi, harmadik tantárgynak meg
tűri. A szakcsoportokat az uj szabályzatban a közokt. tanács fölterjesz
tése értelmében állapították meg. A régi szabályzat egyáltalán gyökeres 
változáson ment keresztül; az uj egyben-másban szigorúbb, de minden 
tekintetben czélszerűbb a réginél. Csak nehány pontot említünk. A jelölt 
az alapvizsgálatra jelentkezésekor orvosi bizonyítványnyal tartozik iga
zolni, hogy nincs olyan testi-hibája, mely a'tanításban akadályozhatná.
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A jelölt, midőn szakvizsgálatra jelentkezik, nyilatkozni köteles, liogy 
választott szaktudományának melyik ágából kíván házi dolgozatot készíteni. 
A tanári vizsgálat minden fokán írásbeli dolgozat készítendő, előbb a 
paedagogiai vizsgálat csak szóbeli volt. Sikertelen alapvizsgálat most csak 
egy év múlva ismételhető, előbb esetleg félév év múlva is lehetett ismé
telni ; viszont most kétszer ismételhető a vizsgálat, előbb csak egyszer 
ismételhették. Minthogy fő- s melléktárgy közt most különbség nincs, 
mindkét tárgyból készítendő a szakvizsgálatra házi dolgozat, melyet most 
a tanár tűz ki „a jelölt kívánságának tekintetbe vételével“, holott előbb 
a jelölt egészen önállóan maga választhatta. A házi dolgozatok elkészíté
sére öthónapi idő adatik. Elégtelen házi dolgozatok esetében az előbbi 
szabályzat alapján a vizsgáló bizottság a jelöltet végkép is elutasíthatta 
a vizsgálat folytatásától, most csak uj dolgozat készítésére utasíthatja. 
Az elégtelen zárthelyi dolgozat következménye, hogy a jelölt egy egész 
évre visszavettetik, a mint általában minden sikertelen föllépés a vizs
gálat folyamában, kivéve az említett szakvizsgálatbeli írásbelinél, egy évi 
veszteséggel jár. — A szabályzathoz függelék járul, mely 48 lapon a 
részletes követelményeket sorolja fel. E függelék is okos revision ment 
keresztül. Kimaradt a szakirodalomra való utalás, mely az előbbi szabály
zatban fölösleges is, fogyatékos is volt s a tudomány -folytonos hala
dásánál fogva meg is téveszthette a jelölteket. Az előbbi szabályzat 
túlságos és aprólékos részletezése helyet engedett sommásabb felsorolásnak, 
mely a czélnak teljesen megfelel. Egészben véve az uj szabályzat formai
lag is, tartalmilag is jeles munkálat; meglátszik rajta, hogy újabb 
paedagogiai fejlődésünk és gyakorlatunk tanulságait bölcsen fel tudta 
használni s egészséges fejlődésnek képezheti szilárd alapját. Mértékletes 
és szabatos követelményeiben s azt a reményt ébreszti bennünk, hogy a 
gyakorlatban megvalósítható.

A német nyelvi rendelet, melyet alább közlünk, heves politikai 
agitatiókra adott alkalmat, melyeket e helyen figyelmen kívül hagyni, nem
csak jogunk, hanem kötelességünk is. Semmi közünk ahhoz, hogy a ren
delettel mit csinálnak a politikai pártok; hogy vele szemben mi a mi 
kötelességünk, tudjuk és nyíltan valljuk. A  rendelet egy hajszálnyival 
sem- lépi túl az érvényben levő tantermeit s Utasításoknak se betűjét, se 
szellemét. Azt mondani tehát, hogy ez a rendelet ifjúságunk germanizá- 
lására vezet, oly ötlet, melylyel talán népgyüléseknek lehet imponálni, 
de tanárembereknek nem. Az a magyar tanári kar, mely most iskoláink
ban tanít, nem fog germánizálni, s azok a szolgálatok, melyeket a magyar
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nemzeti nevelésnek tett, talán megóvhatnák attól a vakmerő ráfogástól, 
mintha ő fogná élete müvét darabokra tördelni. Abba a kérdésbe nem 
bocsátkozunk, hogy mily fokig lehet egy élő idegen nyelvet, vagy mondjuk 
egyenesen, a németet a középiskolában megtanítani; azt a kérdést sem 
bolygatjuk, mi legyen a tanítás -súlypontja: a német nyelv gyakorlati 
tudása vagy az irodalom megértése; mindezeknek vitatását későbbi, 
nyugodtabb időkre hagyjuk, midőn politikai Szempontok nem zavarhatják 
majd a kérdésnek tisztán didaktikai tárgyalását. Egyelőre nincs is szük
ség semmiféle ilyen tárgyalásra. A ministeri rendelet voltakép csak annyit 
mond: Legyünk azon, hogy a német nyelvre vonatkozólag is a tanterv 
s az Utasítások intentióit megvalósítsuk. Ezt helyeseljük, mert a tan
terveket s az Utasításokat ama szilárd alapnak tartjuk, melyek mind 
elméleti jelességüknél, mind pedig már a gyakorlatban is kipróbált czél- 
szerüségüknél fogva, egyelőre nem kell semmit sem változtatni. Áldjuk 
istenünket, hogy túl vagyunk az örökös nyugtalanság, a folytonos változ
tatás korszakán; ha e korszak visszatérne, megölné virágzásnak oly 
lassan induló iskolai életünket. Fölhangzanak itt-ott többé-kevésbbé 
szenvedélyes declamatiók a tanterv s az Utasítások ellen. Valamennyiüket 
jellemzi, hogy pusztán általánosak, tiszta frázisok. Számoljon lelkiisme
retével, a ki nem bizonyítva, nem részletezve semmit sem, bizalmatlan
ságot iparkodik kelteni amaz alap iránt, melyen állunk. Miért nem tudjuk 
meg ezektől az ellenfelektől, hogy mennyiben rosszak tanterveink s 
Utasításaink ? Tudjuk, hogy a mai rendszer nem örökkévaló ; halad a világ 
s vele együtt a tanügy i s ; csakhogy egyelőre a mai oktatási rendszer 
czéljainak megfelelnek az érvényben álló tantervek és Utasítások. Azért 
a mi nézetünk az, hogy ezt a tantervet s ezeket az Utasításokat komolyan 
kell vennünk, hogy végre valahára igazi iskolai életünk legyen, terv
szerű, eredményes traditiókat szerző s fejlődésre alkalmas. A folytonos 
változtatás nem fejlődés, hanem ellenkezőleg a fejlődés megölője. A tan- 
'terven tehát ne változtassanak s az Utasításokat is hagyják meg mostani 
alakjukban, de mi se változtassunk a tanterven, azaz tegyük valósággá, 
a mi eddig se a német nyelvre; se némely más pontra nézve némely 
helyen nem történt. Ily értelemben fogjuk föl a német nyelvi rendeletet, 
menten minden politikai vonatkozástól, pusztán iskolai szempontból, mely
nek elhagyására a rendeletnek egy betűje sem kényszerít. Iskolai szem
pontból pedig senki, a ki a középiskolai oktatás állapotát ismeri, egy 
zokszót sem ejhet ki a rendelet ellen.
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Egyetemes Közoktatásügyi Szemle ez. a. Lampel R. kiadásában, 
mely ezég a „Közoktatás“ ez. lapot megszüntette, jan. 15. új tanügyi 
folyóirat első száma jelent meg dr. Jancsó Benedek szerkesztésében. 
Kimerítő „Tájékoztató“ a lap homlokán felvilágosítást ád a lap czéljáról. 
Minthogy a középiskolai oktatás is helyet talál az új folyóiratban — ez 
az első szám majdnem kizárólag középiskolai kérdésekkel foglalkozik — 
csak örülhetünk neki, ha komoly és számbavehető munkatársunk akad a 
középiskolai ügy folyóiratbeli szükségleteinek kielégítésében. Hogy mily 
konkrét czélokat tűz ki magának a lap a középiskolai oktatás terén, a 
., tájékoztató “-ból nem tudjuk meg, am it sajnálunk. Nekünk az a nézetünk, 
hogy nem a tanügyi általánosságoktól és politikumoktól függ középiskolai 
oktatásunk jövője, hanem attól, hogy milyen a munkánk détail-ban, a 
minek javítására egy középiskolai folyóirat támogatása nagyon elkelne. 
Egyébiránt nem a „programmtól“ függ egy tanügyi folyóirat sorsa, ha
nem magatartásától, mely tán az új lapot közelebb fogja hozni rokon- 
szenvünkhöz. E számban Sebesztha Károly értekezik a túlterhelésről, s 
noha a czikk elején kimondja, hogy nem a túlterhelés apostola, mégis 
szükségesnek tartja, hogy a kérdést közelebbről vizsgálják. Csöndes 
polémia az egész Alexander Bernát fölolvasása ellen. Kuncz Elek „Közép
iskolai nevelésünk elintézetlen kérdéseiről“ szól, míg dr. Öreg János a 
tanárképzés ügyét vitatja. — A lap előfizetési ára fél évre 2 frt.

Az állami tisztviselők szolgálati pragmatikájáról jan. 15-én a 
napilapokban a következő hír volt olvasható: „Az állami tisztviselőknek 
régi óhajtása a szolgálati pragmatika, mely zilált viszonyaikat van hivatva 
a törvényhozás útján szabályozni. Sokszor merült már fel e kérdés a kép
viselőházban is, de mindig csak mint óhajtás. Az állami tisztviselők nem 
régen élénk mozgalmat indítottak, hogy az eszmét végre a cselekvés felé 
tereljék s az összes hazai tisztviselő-.egyesületek egy bizottságot küldtek 
ki, melynek feladata volna a szolgálati pragmatika alapelveit, a hazai 
viszonyok számbavételével, rendszerbe foglalni. A kiküldött bizottság 
Czorda Bódog kúriai bíró elnöklete alatt ülést tartván, elhatározta, hogy 
egy rendszeres és irodalmi becsesei is bíró mü létrehozását pályadíj kitű
zése útján kísérli meg. Az e czélból kiküldött albizottság most a pályadíj 
összehozásán fáradozik s e czélból legutóbb egy Csillag Benő kúriai bird-, 
Rónay Antal főerdőtanácsos-, Szabó Ignácz számtanácsos-és Püspök János 
számvizsgálóból álló küldöttség járt báró Salmen Jenő nyug. ministeri 
tanácsos és országgyűlési képviselőnél, ki mint egyik fővárosi tisztviselői 
pénzintézet elnöke eddig is élén állott egy hasonló mozgalomnak. Salmen 
báró megígérte, .hogy nemcsak e minőségében, hanem mint országgyűlési 
képviselő is mindent el fog követni, hogy a tisztviselők függő kérdései 
végre valahára a méltányosság és jogosság kívánalmai szerint megoldás-
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sanak.“ Látni való, hogy a tanárság hasonló kívánsága teljességgel nem 
példátlan dolog.

A székesfehérvári főreáliskola fölépítése ügyében jan. 12-én a 
tanári kar küldöttsége járt a közokt. ministerial. Dr. Kutliy József igaz
gató elmondotta, hogy Székesfehérvár városa, midőn a közoktatásügyi 
kormány 1883-ban a városi reáliskolát átvette, a kormánynyal kötött 
szerződésben lekötelezte magát, hogy új, a modern követeléseknek meg
felelő épületet állít. De mind a mellett, hogy a szerződésben kijelölt 
határidő már 1885-ben lejárt, a reáliskola még mindig a régi, szűk, 
rozzant, egészségtelen helyiségben van. A tanulók számának folytonos 
szaporodása pedig csak még égetőbbé teszi az új iskola mielőbbi fölépí
tését. A minister azt felelte, hogy az ügyet már ismeri és hogy az leg
közelebb el fog intéztetni.

Az évvégi vizsgálatokról értekezett Spitkó Lajos a „Paedagogiai 
Társaság“ januárius 12-iki ülésén. A fölolvasás, melynek tárgyát egyesü
letünk utolsó közgyűlése a körök idei munkaprogrammjára tűzte s melyet, 
már több körben fejtegettek is, olvasóinkat közelről érdekli, azért a követ
kező bő kivonatban közöljük :

A középiskolai évvégi vizsgálatok czélszerü modusát eddig sokan 
vitatták, de aránylag nem sok positiv eredménynyel. A vélemény ingado
zását főleg az okozta, hogy a vizsgálatok főczélját nem úgy állították fel, 
mint kellett volna, vagy legalább nem tisztán állították fel. E főczélt 
csakis a középiskola feladataiból érthetjük meg helyesen. Főfeladata pedig 
a középiskolának, az arra való ifjúknak a mai cultura mélyebb megérté
sére és az abban, még pedig nemzeti szellemben való közreműködésre 
megadni az alapvető képzettséget. E czélra a szükséges alapismeretek 
közlése mellett az ifjú összes tehetségeit fejleszti, különös gondot fordítva 
az akarat és jellem nemes fegyelmezésére. Munkájában szüksége van a 
Szülei ház állandó közreműködése mellett egységes és czéltudatos nevelő 
eljárásra és növendékeinek alapos ismeretére. Az alkalmatlan elemeket 
szigorú osztályozás által más útra terelni iparkodik. — Mit szolgálhat 
ezek közül a vizsgálat mint főczélt ? A tanulók megismerését és az osz
tályozást nem, mert a vizsgálati felelet jelentőségre nézve több oknál 
fogva egészen eltörpül az igazgató és tanárok által az egész éven át 
szerezhető bőséges tapasztalat mellett. Igazságosak sem tudnánk lenni, ha 
a vizsgálati feleletnek döntő súlyt tulajdonítunk. Alkalmas correctivum 
azonban bizonyos nem egészen normális esetekben lehet. A vizsgálatokat 
tehát az úgynevezett át.téti vizsgálatok szempontjából szervezni nem volna 
helyes. Az egységes eljárás és módszer előmozdítása is legfelebb mint 
mellékczél jöhet tekintetbe, mert erre is sokkal alkalmasabb eszközeink 
vannak és a vizsgálaton a tanítás tulajdonképen nem is tanítás, nem élő 
energia- többé, hanem ott inkább paedagogiailag már előbb kiformált fele
letekkel van dolgunk. Ép úgy a család és iskola bensőbb érintkezését is 
a vizsgálatok csak igen kevéssé alkalmasak előmozdítani, főleg a közönség 
teljes közönye miatt. E közöny, melyet külföldön is általánosan tapasz-
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talnak, még köztudatra nem ébredt, de alapjában helyes ösztönnek kifolyása, 
okai pedig a tudományos és abstract jellegű középiskola által semmiképen 
el nem távolíthatók. A középiskolai vizsgálatok nyilvános jellege, különösen 
a  díszvizsgálat tehát felesleges, sőt az e jelleggel járó több súlyos kárt 
tekintve, nem is kívánatos. Ez ma másutt is szakkörökben az általános 
nézet. — Csak egy czél marad tehát, melyet a vizsgálat teljesen szol
gálni képes s mely által a vizsgálat kellőkép igazolva is van. Ez a tanuló 
és tanár energiájának és képességeinek nagyobb fegyelmezése s ezáltal a 
tanulmányi eredmény biztosítása. E szempontnak kell e szerint a vizsgá
latok szervezésénél első sorban irányadónak lenni. Ily vizsgálat egészen 
komoly legyen, olyan, mely a tanévvel minden tekintetben szerves össze
függésben marad és ment minden paedagogiai és physikai, a vizsgálat 
czélját könnyen illusoriussá tevő nehézségtől. E követelményeknek azonban 
állami középiskoláinknak mostani vizsgálati rendszere kevéssé felel meg. 
Oly föczélok vannak ott kitűzve, melyek nagy részt nem azok, a vizs
gálat üres formalitás, tele paedagogiai és physikai nehézségekkel, végered
ményében tehát egyáltalán nem fegyelmező, sőt épen ellenkező természetű. 
A külföldi gyakorlat sem egészen kielégítő, az egészen ó-conservativ eljá
rástól a vizsgálatok teljes negatiójáig mindent találunk ott megvalósítva. 
Nyilvános és áttéti egyszerre (mint a régi időben) a vizsgálat Dániában 
és Szászországban, külön zárt áttéti és külön nyilvános Poroszországban 
(protestáns iskoláinkban is), csak nyilvános díszvizsgálat az osztályozás 
után Svéd- és Norvégországban, csak zárt áttéti Ausztriában, Olaszország
ban, Hollandiában, Oroszországban és Angliában; Bajorországban a vizs
gálatokat egészen elejtették. Végűi a felolvasó elveiből kiindulva a követ
kező gyakorlati vizsgálati módot mutatja b e :

Az osztályozás június 24-én történik. Az előtte való öt napon a 
vizsgálatok tartatnak. Vizsgálat van minden délelőtt két óra hosszat (7-—9) 
és délután két óra hosszat (4— 6) két-két tantárgyból. Néhányszor három 
tárgyhói lesz három óra hosszat, de ilyen három tárgyú vizsgálat csak 
délelőttre tehető. Az első két osztálynak két félnapra, a III—IV.-nek 
három-három félnapra lesz szüksége; egy-egy osztálynak azonban egy nap 
csak egyszer lehet vizsgálata, délelőtt vagy délután, a mint a helyes 
beosztás megengedi. Egyszerre egy időben így legfeljebb két osztályban 
fog folyni a vizsgálat. így az igazgató a legtöbb vizsgálaton maga lehet 
jelen és jelen lehetnek nagyobb számmal a szaktanárok is, kiket az igaz
gató rendel ki s kik végig tartoznak ott maradni. Az aránylag rövid idő 
alatt a jelenlevők egyike sem fog túlságig kimerülni. Az egy félnapra eső 
két, esetleg három tárgy rokon legyen ugyan, pl. latin, görög; magyar, 
német, történelem ; mennyiségtan, physika; de minden tantárgy külön-külön, 
még pedig egy órán át vizsgáltatik. így az áttekintés és benyomás min
den tekintetben egységesebb lesz. A vizsgálati óra tulajdonképen az illető 
tantárgy utolsó órája, a tanár tehát ott folytatja a dolgot, a hol az utolsó 
előtti órán elhagyta. Akkor okvetetlenül befejezte az ismétlést, most csak 
vizsgál, még pedig tantárgya azon részeiből, melyeket az igazgató előze
tesen e czélra kitűzött. A kijelölt részek anyagát ki kell meríteni, mert
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csak így lesz komoly a vizsgálat; ezt azonban nem úgy kell érteni, 
mintha minden egyes momentumot rendszeres teljességében fel kellene 
tüntetni és mintha Hecuba anyjáról is kellene kérdést tenni. Kisebb körre 
szorítkozó anyagból- is úgy lehet vizsgálni, hogy a tanuló kénytelen legyen 
kimutatni, mennyire képes ismereteit a rendszeres egészbe beleilleszteni 
és a szükséges vonatkozásokba hozni. Az egész tananyagon végig sietni nem 
lehet czélszerű és erre az egy órai idő sem elegendő. Először, még pedig 
behatóan, azok felelnek, hol nem egészen normális esettel van dolgunk 
és hol a vizsgálatokat megelőző conferentia megállapodása szerint correc- 
tivumra van szükség. Ily tanulók többnyire vagy egyáltalán nem, vagy 
elenyésző csekély számmal (1— 2) lesznek. Utánok azok felelnek, kiket a 
vizsgálati elnök jónak lát felhíni. Az íven a második időszak osztályozása 
alapján külön-külön fel vannak tüntetve a jelesek, jók és elégségesek. A 
„kétesek“ — ha, úgy szabad nevezni —  elbírálásánál az égész bizottság 
véleménye jöhet szóba, a többieknél a szaktanár ír calculust. E calculus 
olyan mint a többi, használja fel a szaktanár legjobb belátása és lelki
ismerete szerint. A vizsgálat nyilvános is lehet, csakhogy e jelleg semmi
ben ne befolyásolja a vizsgálat menetét. A szóbelit külön Írásbeli vizsgálat 
nem előzi meg, mert a szaktanár az év alatt úgy is elég számmal készít
tetett Írásbelit és szó sem lehet róla, hogy az igazgató nehány száz Írás
beli vizsgálati dolgozatot komolyan átnézzen. Szigorú írásbeli csak a III. 
és IV. osztályban volna kívánatos, hogy ez által a két osztály a vizs
gálatot némileg a szigorúbb examen de passage alakját öltse. A tanulók 
némi elfoglaltatása czéljából június 24-ke után a rendkívüli tantárgyakból 
,és tornából tartatnak a vizsgálatok, esetleg kirándulások rendeztetnek.

I R A T T Á R .
A német nyelv sikeresebb tanítása ügyében a vall. és közokt. 

minister 1888. évi 48,629. sz. a. a következő rendeletét intézte vala
mennyi tanker, főigazgatóhoz :

A középiskolai tanítás eredményét ellenőrző hivatalos közegeim jelen
tései megegyeznek abban, hogy sem a gymnasium, sem a reáliskola nem 
éri el mindenütt a német nyelvtanítás azon czélját, melyet az országos 
tantervek és utasítások kitűznek.

Megerősíti ezt a köztapasztalat is, úgyszintén azok a jelenségek, a 
melyekre hivatali elődöm 1884. évi 1542. ein. számú körrendeletében utalt..

Nem szükséges bővebben fejtegetnem, hogy a német nyelv tudása 
culturális szempontból mily fontos és hogy gazdag irodalmának közvetlen 
megismerése mily terjedelmes körét nyitja meg a modern műveltségnek és 
tudományosságnak. Ép azért meg kell követelnem, hogy e nyelv tanításá
nak a tantervekben és utasításokban kitűzött czélja a valóságban el is 
éressék, a mi végből számolva a viszonyokkal és a rendelkezésemre álló 
eszközökkel, a következők elrendelését látom szükségesnek:
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1. Szemben azon lanyhasággal, melyet némely intézetek — sokszor 
nagyon is téves felfogással — a német nyelv tanításában és az eredmény 
elbírálásában tanúsítanak, utasítsa Nagyságod e tárgy tanárait, és pedig 
mind a gymnasiumoknál, mind a reáliskoláknál, hogy egyrészt tanításuk 
intensitását a lehető legnagyobb mértékben fokozzák s különösen a szilárd 
nyelvtani alap megvetésére és a szókincs megszerzésére fektessék mun
kásságuk fősúlyát, másrészt pedig az osztályozásban (kivált a IY. osztály 
bevégeztével, a midőn a nyelvtani alapnak már meg kell vetve lennie), ép 
oly szigorúsággal járjanak el, mint tanártársaik minden más tantárgynál.

2. A tanítás módja mind a két középiskolában lehetőleg gyakorlati 
legyen, mely czélból a tantervek és utasítások azon követelménye, hogy 
a felső osztályokban a német nyelv szolgáljon a német nyelvi és irodalmi 
tanítás nyelvéül is, a legszigorúbban teljesítendő. Ez intézkedés pontos 
végrehajtásáért az intézetek igazgatóit teszem felelősekké.

3. Felhívom továbbá Nagyságodat, hogy az érettségi vizsgálati uta
sításnak a gymnasiumra vonatkozó szabványai értelmében mindazon tanuló
kat, kiknek német érettségi írásbeli dolgozata a tantervben és utasítá
sokban megszabott czélnak minden tekintetben tökéletesen meg nem felel, 
a német nyelvből mindenkor szóbeli vizsgálatra is szorítsa és feleleteik 
szigorú elbírál tatására ügyeljen.

4. A reáliskolák tantervében a német nyelv óráinak nagy száma 
minden körülmények közt elegendő lévén arra, hogy a tanárok kellő igye
kezettel és a fent említett eszközök igénybevételével czélt érjenek, órasza
porítás szüksége fenn nem forog. Más szempont alá esik a gymnasium, 
hol a német nyelvnek az általános tantervben kisebb óraszám jutott s így 
a helyi viszonyokból eredő nehézségek legyőzése speciális gondoskodást 
is igényelhet. Vannak vidékek, hol a tanulók német szót nem hallanak a 
családban; másutt ugyanazon egy osztály növendékei több hazai nyelvet 
is beszélnek, köztük a németet is, de egymás rovására, a mi a helyes 
nyelvérzék meggyökereztetését s a nyelv szabatos használatát fölötte meg
nehezíti.

Minthogy a nehézségek nem ugyanazok mindegyik gymnasiumban, 
hanem vidékek szerint különböznek, a bajt az ország összes intézeteire 
kiterjedő egyforma intézkedéssel orvosolni nem ígérkezik czélszerünek, 
hanem a megoldás módját a fennálló helyi tantervekben kell keresni, mely 
intézmény épen ilyen czélból létesült.

Felhívom ennélfogva Nagyságodat, utasítsa a gymnasiumok tanári 
testületéit még arra is, hogy speciális helyi viszonyaikat a jelzett szem- 
dontokból mielőbb alapos tanulmány tárgyává tegyék s a szükséghez képest 
egy némely osztályban a német nyelv óráinak esetleges szaporításáról (és 
pedig azon tárgyak rovására, hol az óraelvételt a részletek megszorítása 
megengedi) a fennálló szabályok értelmében helyi tantervűk keretében gon
doskodjanak.

Minthogy pedig a német nyelv javára eső óraszaporulat csupán a 
nyelvbeli készség tökéletesebb elsajátítására és a megállapított tananyag 
bővebb begyakorlására fog szolgálni, s minthogy óra csak oly tárgyaktól
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veendő el, melyek az említett megszorítást megtűrik, ennélfogva az érvény
ben levő tanmenet megváltoztatására nem lesz szükség.

Tervezetüket a gymnasiumok 1889. évi május lm 15-ig Nagyságod 
véleménye kíséretében ide mutassák be.

Budapest, 1888. évi deczember 17-én.
Gr. Csáky.

A középiskolai tanárvizsgálat tárgyában a vall. és közokt. minister 
1888. évi 50,098. sz. a. kelt rendeletével a következő szabályzatot adta ki:

S z a b á ly z a t
a középiskolai (gymnasiumi és reáliskolai) tanárvizsgálat tárgyában.

I .  Vizsgáló bizottság. 1. §. A gymnasiumi és reáliskolai tanszékek 
betöltésére az 1883. XXX. t-ez. 29. §-a értelmében rendes tanárokul 
csak oly egyének alkalmazhatók, kik ugyanezen törvény (60— 70. §§) által 
előirt tanári vizsgálat alapján tanári oklevelet nyertek. A képesítést a 
budapesti és kolozsvári tud egyetemek mellett felállított tanárvizsgáló 
bizottságok adják.

2. §. Minden egyes vizsgáló bizottság á l l : egy elnökből, egy az 
elnököt helyettesítő alelnökből s meg nem határozott számú vizsgáló bizott
sági tagokból, kik vagy mint felsőbb-iskolái tanárok, a vizsgálatok tár
gyainak előadásával vagy egyébként szakszerű művelésével foglalkoznak.

3. §. Az ezen szabályzat szerint működő vizsgáló bizottságok hatás
köre csak a 7. §-ban felsorolt szakcsoportokból való tanári képesítésre 
terjed ki. A középiskolák többi rendes vagy rendkívüli tárgyaiból (u. m. 
a vallástanból, rajzoló geometriából és szabadkézi rajzból, tornázásból, 
gyorsírásból, sat.) való képesítésre külön vizsgáló bizottságok vannak.

4. §. A vizsgáló bizottság elnökét, alelnökét és tagjait öt-öt évre a 
vallás- és közoktatásügyi minister nevezi ki.

5. §. A bizottság elnöke (akadályoztatása esetén az alelnök) elnököl 
a bizottság értekezletein, a vizsgálatokon s a bizottságnak mindennemű 
tanácskozásain, vezeti a bizottság administrativ ügyeit, s felügyelete alatt 
van a bizottság irattára. Az elnök minden tanév végén összegező jelen
tést tesz a vallás- és közoktatásügyi ministernek a bizottság lefolyt évi 
működéséről.

I I .  A vizsgálat fokai. 6. § A tanári vizsgálat a következő három 
fokból á ll: «) alapvizsgálat, b) szakvizsgálat, c) paedagogiai vizsgálat.

I I I  A  v iz s g á la t i  s z a k c so p o r to k . 7. §. Minden vizsgálatot tevő 
tanárjelölttől az alább felsorolt szakcsoportok szerint legalább is két szak
tárgyból az ismeretek oly mértéke kívántatik, mely az ezen szabályzathoz 
csatolt részletes követelmények szerint az egész középiskolában való taní
tásra képesít.

A szakcsoportok a következők: 1. Classica-philologia (latin és görög 
nyelv s irodalom). — 2. Magyar és latin nyelv s irodalom.— 3. Magyar 
és német nyelv s irodalom.— 4. Magyar és franczia nyelv s irodalom.—

Tanáregyesületi Közlöny. XXII.
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5. Német és latin nyelv s irodalom. — 6. Német és franczia nyelv s 
irodalom. — 7. Történelem és latin nyelv s irodalom. — 8. Történelem 
és földrajz. — 9. Földrajz és természetrajz. — 10. Természetrajz és 
vegytan. — 11. Mennyiségtan és természettan. — 12. Mennyiségtan és 
ábrázoló geometria.

Tekintettel az olasz, román vagy szerb nyelvű középiskolákra a fen
tebbi csoportokban a magyar nyelv helyébe mint szaktárgy az olasz, román 
vagy szerb nyelv léphet; sőt e nyelvek bármelyike a magyarral is képez
het szakcsoportot. Azonban, ha ily képesítéssel biró tanárok oly közép
iskolákban kívánnak tanítani, a melyekben e nyelvek nem taníttatnak, 
még egy harmadik tárgyból is kötelesek vizsgálatot tenni.

Kivánatos egyáltalában, hogy minden jelölt még egy harmadik szak
tárgyból is tegyen vizsgálatot. Harmadik tárgyul főleg rokon tárgy válasz
tandó, de választható a bölcsészet is.

Ha a jelölt a harmadik tárgyból a vizsgálatot az első két tárgy 
alap-, szak- vagy paedagogiai vizsgálata után teszi, a már teljesített vizs
gálati követelmények elhagyásával a vizsgálati fokok összevonhatók.

A mennyiben a jelölt harmadik tárgyul olyat választ, a melyből 
megfelelő egyetemi tanulmányokat nem igazol, abból vizsgálatra — tanári 
s irodalmi működése alapján — csak ministeri engedélylyel bocsátható.

I V .  Jelentkezés a vizsgálatra. 8. §. A folyamodványok a vizsgá
latra való bocsátásért a bizottság elnökéhez nyújtandók be. Szükség esetén 
a személyazonosság igazolandó.

9. §. A folyamodványhoz a vizsgálat foka szerint melléklendő:
A) A z alapvizsgálatra jelentkezéskor: a) A születési bizonyítvány, 

ß) Orvosi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a jelöltnek nincs olyan testi 
hibája, mely a tanításban akadályozhatná, f) Az érettségi bizonyítvány. 
Ha a jelölt reáliskolát végzett, s az érettségi vizsgálat után a középiskolai 
törvény 26. §-a értelmében a latinból, illetőleg a latinból és görögből is 
tett vizsgálatot, ezen vizsgálatról szóló bizonyítványa is melléklendő. 
5) Leczkekönyv (index), mely bizonyítsa, hogy a folyamodó valamely 
egyetemen, illetőleg műegyetemen, mint rendes hallgató a saját szakmájá
hoz tartozó tárgyak tanulmányozására már legalább három félévet fordított 
s a negyedikre beiratkozott, és ezen idő alatt mindenesetre a magyar 
irodalmat s annak történetét, különös tekintettel a magyar nemzet mű
velődéstörténetére, tanulmányozta.

10. §. B) A  szakvizsgálatra jelentkezéskor: a) Az alapvizsgálatról 
szóló értesítő, ß) Leczkekönyv (index) annak igazolására, hogy a jelölt az 
alapvizsgálat letétele után mint egyetemi vagy műegyetemi rendes hall
gató, már legalább három félévet fordított szaktanulmányaira s a negyedik 
félévre is beiratkozott. A ki a bölcsészet, vagy magyar, német vagy franczia 
nyelv és irodalom avagy történet tanítására akar képesíttetni, az tartozik 
még azt is kimutatni, hogy felsőbb iskolai tanpályája alatt a görög és 
római irodalmat is tanulmányozta. 7) Életrajz (két példányban), mely azon 
időpontig terjed, midőn a jelölt folyamodványát a vizsgálatért beadja. Az 
életrajzban leírja a jelölt tanulmányainak menetét, irányát és terjedelmét.
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nyelvi ismereteit s esetleg irodalmi működését. 8) Nyilatkozat az' iránt, 
hogy tekintettel tanulmányainak különleges irányára, választott szaktudo
mányainak melyik ágából kivan házi dolgozatokat készíteni.

Hogy más felső iskolákon eltöltött tanulási idő akár az alapvizs
gálatra, akár a szakvizsgálatra beszámítható-e és mennyiben, azt a folya
modónak leczkekönyve vagy bizonyítványai alapján, a tanárvizsgáló bizott
ság meghallgatásával az egyes vizsgálatokra megszabott követelmények 
tekintetbe vételével, esetről-esetre a vallás- és közoktatásügyi minister 
állapítja meg.

11. §. C J A  paedctgogiai vizsgálatra jelentkezéskor: a) A szakvizs
gálatról szóló értesítő, ß) Leczkekönyv (index) annak bizonyítására, hogy 
a jelölt a középiskolai törvény 61-ik §-a értelmében 4 évi felsőbb iskolai 
tanulmányai alatt hallgatta -saját szakmáján kívül a magyar irodalmat s 
annak történetét, különös tekintettel a magyar nemzet .művelődéstörténe
tére. a neveléstant és oktatástant s ezek történelmét, továbbá a szorosan 
vett bölcsészeti tárgyakból legalább a logikát, psychologiát és a bölcsészet, 
történetét, y) Bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelölt a felsőbb 
iskolai tanfolyam elvégzése után még legkevesebb egy évet vagy gyakor
latilag középiskolai tanítással töltött, vagy akár hazai, akár külföldi egye
temen tanulmányai folytatására fordított; azonban minden esetre tartozik 
igazolni, hogy az egész öt év alatt legalább egy évi sikeres tanítási gya
korlata volt, megjegyeztetvén, hogy a magángyakorlat csak azon esetben 
vehető figyelembe, ha az illető magán tanulót valamely nyilvános iskolá
ban való ’ vizsgálattétel czéljából önállóan és jó sikerrel tanította! Nyilvános 
iskolába járó tanulóknak leczkeóráról leczkeórára való előkészítése (corre- 
petitorság) ily gyakorlatnak be nem számítható.

12. §. A tanárvizsgáló bizottság ajánlatára a ,vallás- és közoktatás
ügyi minister a középiskolai törvény 62. $-a értelmében vizsgálatra 
bocsáthat kivételesen oly egyéneket is, kik nem végezték ugyan el a 
kiszabott felsőbb iskolai tanfolyamot, de irodalmi munkáikban mind szak
képzettségűknek, mind,általános műveltségöknek kitűnő bizonyságátadták 
s egyszersmind kimutatták, hogy a tanítással gyakorlatilag is foglalkoz
tak, vagy a középiskolai törvény életbeléptekor már tánáróku] voltak 
alkalmazva.

13. §. A vizsgálatra a jelentkezők az elnökség által hivatnak meg.
V. Vizsgálati eljárás és általános követelmények. 14. §. A tanári

vizsgálat minden foka két részből á l l : л ) Írásbeli dolgozatból és b) szóbeli 
vizsgálatból. — Ez utóbb; nyilvános.

15. §. Minden szóbeli vizsgálatról jegyzőkönyv szerkesztetik, melybe 
a jelölthöz intézett minden főkérdés beiratik a vizsgáló bizottsági tag 
által megállapítandó eredmény fokával.

a) Alapvizsgálat. 16. §. Az alapvizsgálat írásbeli feladványa minden 
szakcsoportbeli jelöltre nézve magyar nyelven készített dolgozat, melynek 
tárgya a magyar irodalmi tanulmányok köréből vétetik. (18., §.) Elkészí
tésére az elnökség által kijelölt napon 10 órai idő engedtetik.

17. §. A szóbeli alapvizsgálaton megkövetelhetik, hogy a jelölt
■ • , 28*
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legalább két középiskolai tantárgyban, melyek egy-egy szakcsoportot alkot
nak. oly fokú készültséget tanúsítson, a melyből kitűnjék, hogy a szoros 
értelemben vett tananyag alapvető részeinek ismeretében biztos jártassága 
van, későbbi tanulmányainak sikeres folytatására pedig kellő készültséget 
szerzett. (A részletes követelményeket 1. a függelékben.) *)

18. §. A középiskolai törvény 65-ik §-ának 1. pontja értelmében a 
szóbeli alapvizsgálaton minden szakcsoport jelöltjétől még megfelelő magyar 
nyelvi és irodalmi ismeret kívántatik meg. — és pedig a következő rész
letezés szerint:

a) Nyelv. A magyar nyelv eredete, rokonságának és fejlődésének 
legnevezetesebb vonásai. (A Halotti Beszéd főbb sajátságai, a nyelvújítás.) 
A magyar hang-, alak- és mondattan törvényei. A magyar stílus jellemző 
sajátságai.

ß) Irodalom. A magyar irodalom és műveltség fejlődésének, kor
szakainak, főbb irányainak és legkiválóbb termékeinek ismerete, tekintettel 
a jelölt által választott szakok irodalmára.

(A kiknek szaktárgyuk a magyar, azokra nézve a magyar nyelvből 
'és irodalomból a szaktárgyaknál alább részletezett követelmények irányadók.)

19. §. Reáliskolát végzett oly jelöltek, kik a középiskolai törvény 
26-ik §-a értelmében a latin nyelvből vizsgálatot nem tettek, a tanári 
alapvizsgálaton kötelesek az idézett törvény 61-ik §-a értelmében annyi 
latin nyelvi ismeretről bizonyságot tenni, a mennyi' Caesar, Ovidius mü
veinek. Cicero Leveleinek megértésére szükséges.

20. '§. Minden tanárjelölt a szóbeli alapvizsgálaton a német, franczia, 
angol, olasz nyelvek egyikében való jártasságát igazolni tartozik.

21. §. Mindazok, kik valamely nem magyar (olasz, román, német, 
szerb) tannyelvű középiskolánál kívánnak tanárokul alkalmaztatni, tartoz
nak a magyar nyelven kívül az illető nyelv nyelvtanából és irodalom- 
történetéből vagy az alapvizsgálaton, vagy külön pótvizsgálaton, a 18-ik 
§-nak a magyar nyelvre alkalmazott követelményei értelmében vizsgálatot 
tenni/.

22. §. A természetrajz-vegytani szakcsoport jelöltjei az alapvizsgá
laton, a részletes követelményekben elsorolt elméleti tanulmányokon kívül, 
az egyszerűbb vegytani és ásványtani laboratóriumi gyakorlatokban való 
jártasságuknak is tartoznak bizonyítékát adni. (Azért e gyakorlatok főleg 
az első két év tanulmányaival kapcsolandók össze.)

23. §. Az alapvizsgálat csak abban az esetben tehető le két egye
temi (felsőbb iskolai) tanév után, ha a jelölt a.középiskolai törvény 61-ik 
§-ának 2-ik pontja értelmében már ezen két év alatt legalább egyet 
valamely hazai egyetemen, műegyetemen (felsőbb iskolán) töltött, s ott a 
magyar nyelv és irodalom történetét kapcsolatban a magyar nemzet mű
velődéstörténetével tanulmányozta.

24. §. A .szóbeli alapvizsgálat egyszerre teendő le.

*) E függeléket ezúttal nem nyomathatjuk le ; ha terünk engedi utólag
közöljük. A sserk.
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25. §. A szóbeli alapvizsgálaton az elnökön kívül legalább két 
vizsgáló bizottsági tag jelenléte szükséges.

26. §. Az alapvizsgálat eredményét az elnök a vizsgálat után kihir
deti. A sikerült alapvizsgálatról Értesítő állíttatik ki, mely csak azt 
igazolja, hogy a jelölt annak idején a szakvizsgálatra jelentkezhetik.

27. §. Sikertelen alapvizsgálat csak egy év múlva ismételhető. Két
szeri sikertelen ismétlés után a jelölt csak újabb egyetemi (felsőbb iskolai) 
tanulmányok kimutatása alapján bocsátható ismét alapvizsgálatra.

28. §. Csak oly jelöltek, kik az alapvizsgálaton kielégítő előkészü
letről 'és képességről tesznek tanúságot, tarthatnak igényt arra. hogy szak- 
tanulmányaik kiegészítése czéljáhól valamely egyetemen (felsőbb iskolán) 
töltött további két év után szakvizsgálatra bocsáttassanak. Kivételt csupán 
azok képeznek, kik felsőbb iskolai tanulmányaik első éveit külföldön 
végezvén, ez okból az alapvizsgálatot a második év után le nem tehették, 
s kik, a mennyiben csak negyedik évöket végezték a hazában (középisk. 
törv. 61. §. 2. p.), egymásután bocsáthatók az alap- és szakvizsgálatra. 
Másoknak a vallás- és közoktatásügyi minister csak különös figyelmet, 
érdemlő esetekben engedi meg — a tanárvizsgáló bizottság ajánlatára — 
az alapvizsgálat előtt eltöltött hosszabb tanulási idejűknek az alap- és 
szakvizsgálat között követelt két évi tanulási időbe való kivételes beszá
mítását.

b) Szakvizsgálat. 29. §. A tanári szakvizsgálatra minden jelölt min- 
denik szaktárgyából egy-egy házi dolgozatot tartozik készíteni, melyre 
pézve a vizsgáló bizottság előtt ünnepélyesen, becsületszavára ki kell jelen
tenie, hogy azt önmaga, másnak segítsége nélkül készítette. A kinek dol
gozatáról a szóbeli vizsgálatok alkalmával kiderülne, hogy nem a maga 
erejéből készítette, az a vizsgálatok folytatásától feltétlenül eltiltatik.

30. §. A házi dolgozatok feladványait a vizsgáló tanárok tűzik ki 
a jelölt kívánságának tekintetbe vételével, a 10. §. S) pontjában említett 
eljárás szerint.

Nyomtatásban megjelent dolgozat, ha a követelményeknek megfelel, 
házi dolgozatként elfogadható. Az ily dolgozat a 10. §-ban említett bead
ványhoz csatolandó.

31. §. A házi dolgozatoknak az a feladatuk, hogy bennük a jelölt 
tárgyainak szakirodaimában való jártasságát, szakismereteinek színvonalát, 
s fölfogásának önállóságát kimutassa. A dolgozatokban pontosan niegem.- 
lítendők a felhasznált források és segédmunkák.

32. §. A házi dolgozatok elkészítésére öt hónapi idő adatik. Ezen 
idő alatt dolgozatait mindenki tartozik beküldeni. Betegség vagy egyéb 
fontos ok miatt az elnök a kitűzött határidőt meghosszabbíthatja, de 
nyolcz hónapon túl a dolgozatok nem fogadtatnak el.

33. §. Az elnökséghez beadott házi dolgozatok azon vizsgáló bizott
sági tagok, kik a feladványt kitűzték, bírálat alá veszik s rólok indokolt 
Írásbeli jelentést tesznek.

34. §. Ha a bíráló bizottsági tag valamely házi dolgozatot nem 
tart elfogadhatónak, mert, a dolgozat a jelöltnek hiányos képzettségéről
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tanúskodik, a jelölt vizsgálata folytatásától eltiltatik s új dolgozat készíté
sére utasíttatik. Ily határozat mindig csak az elnök hozzájárulásával hozható.

35. §. Ha a házi dolgozatok a követelményeknek megfelelnek, a 
jelöltet az elnök a vizsgálatok folytatására, nevezetesen: zárthelyi dolgo
zatok készítésére és szóbeli vizsgálatokra hívja meg.

36. §. Zárthelyi Írásbeli vizsgálatra mindenik szaktárgyból egy-egy 
dolgozat készítendő. E dolgozatokat a vizsgáló bizottság tagjai az egyes 
tudományok azon köréből adják, a melyek nem voltak tárgyai a házi fel
adatoknak. Ez alkalommal a latinból latin nyelven, az élő nyelvekből az 
illető nyelven Írandók a dolgozatok. A természettudományokból a zárthelyi 
‘feladat a legszükségesebb laboratóriumi munkákban s a kísérletekben való 
jártasság kipuhatolására is szolgálhat.

37. §. A zárthelyi dolgozathoz a logarithmus tábla kivételével 
semmiféle segédkönyv használata sincs megengedve.

38. §. Egy-egy zárthelyi dolgozat elkészítésére az elnök által kitűzött 
napon 10 órai idő engedtetik.

39. §. A zárthelyi dolgozatok czélja meggyőződést szerezni arról, 
hogy a jelölt segédeszközök nélkül is képes-e szakcsoportja tárgyaiban s 
azok egyes részleteiben megfelelő jártasságot felmutatni.

40. §. Ha a zárthelyi feladat megoldását a bíráló bizottsági tag nem 
tartaná kielégítőnek, a jelölt a 36. §. utasítása szerint csak egy év múlva 
tartandó vizsgálatok alkalmával új zárthelyiek készítésére köteleztetik.

41. §. Az elfogadott zárthelyi dolgozatok alapján a jelölt szóbeli 
szakvizsgálatokra bocsáttatik. A szakvizsgálatok legalább két tárgyból 
együtt-és egyszerre teendők le.

42. §. A szóbeli szakvizsgálaton a jelölttől megkivántatik, hogy 
szakcsoportja tantárgyaiban a tudomány mai álláspontjának megfelelő 
tájékozottsága legyen.

A szóbeli vizsgálatok czélja ezenfelül: meggyőződést szerezni, mennyi
ben képes a jelölt az adott kérdések tárgyát rögtön helyesen felfogni, és 
azt szabatosan előadni; továbbá kipuhatolni azt, vájjon szaktárgyainak 
általa megjelölendő legalább egyik részében van-e oly részletes irodalmi 
tanulmányon alapuló képzettsége, mely tudományos munkásságra képesíti. 
A latin, valamint az élő nyelvekből a beszédbeli képesség is kipuhatolandó.

43. §. A szóbeli szakvizsgálaton az elnökön kívül legalább két vizs
gáló bizottsági tag jelenléte szükséges.

44. §. A szakvizsgálat eredményét az elnök a vizsgálat után kihir
deti. A sikerült szakvizsgálatról a jelölt Értesítőt kap, melyben a vizs
gálat utáni értekezleten megállapított eredmény s annak foka (kitűnő, 
dicséretes, jó, elégséges) fel van tüntetve.

45. §. Sikertelen szóbeli szakvizsgálat egy év múlva ismételhető. 
Kétszeri sikertelen ismétlés után a jelölt legalább egy évi újabb egyetemi 
(felsőbb iskolai) tanulmányok kimutatása alapján bocsátható ismét vizs
gálatra.

c) Paedagogiai vizsgálat. 46. §. A tanári vizsgálat befejező foka a 
paedagogiai vizsgálat, melyen a jelölt arról tesz tanúságot, hogy a tudó-

406
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mányos ismeretszerzés módjainak áttekintésén kívül képességgel bir a gon 
dolkodás törvényeit és a tapasztalati psychologia útmutatásait a tanításban 
öntudatos felfogással és czélszerü módon alkalmazni, s megfelelő tájéko
zottsága van az iskolaügy és a paedagogia újabb történetében.

47. §. A paedagogiai vizsgálaton az elnökön kívül két bizottsági 
tag jelenléte szükséges, kiknek legalább egyike a philosophiát és paeda- 
gogiát képviseli.

48. §. A paedagogiai vizsgálat Írásbeli része a vizsgáló bizottság 
által kitűzött zárthelyi dolgozatból áll ; ennek elfogadása után következik 
a szóbeli vizsgálat, melynek megtörténte után az elnök az eredményt 
kihirdeti, s ha a vizsgálat sikerült, a jelöltet szakcsoportja tantárgyainak 
középiskolákban való tanítására képesítettnek nyilvánítja.

49. §. Sikertelen paedagogiai vizsgálat esetén ugyanazon határozatok 
érvényesek, mint a szakvizsgálatnál (1. 45. §).

50. §. A befejezett tanári vizsgálatokról és a képesítésről perga
menre irt oklevél állíttatik ki a következő szöveggel:

Tanári oklevél.
Mi, országos középiskolai tanárvizsgáló bizottsági elnök és tagok

bizonyítjuk, h o g y ............................ úr, ki az . . évben . . . .
született és felsőbb iskolai tanulmányait............................ végezte, előttünk
az 1883. XXX. t.-cz. követelte képesítő vizsgálatot letette, még pedig a 
következő eredménynyel:

Az alapvizsgálaton:
a magyar nyelv és iro d alo m b ó l.......................(esetleg a német,

olasz, román, szerb n y e lv b ő l.......................)
a m ennyiségtanból............................
a te rm é sz e ttan b ó l............................
a .........................................................eredménynyel.

A szákvizsgálaton:
a m ennyiségtanból............................
a te rm é sz e ttan b ó l............................
a ............................................................eredménynyel.

A paedagogiai vizsgálaton:
a philosophia elemeiből.......................
a paedagogiából.................................. eredménynyel.
E vizsgálatok alapján mi . . .  urat a mennyiségtannak és

természettannak ..................................magyar (és esetleg német, olasz,
román, szerb) tannyelvű középiskolákban való tanítására a m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi ministertől ránk ruházott hatalomnál fogva képesítettnek 
nyilatkoztatjuk. Minek hitelére ezen oklevelet kiadtuk és az orsz. közép
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iskolai tanárvizsgáló bizottság pecsétjével és saját aláírásunkkal meg
erősítettük.

K e l t .............................

elnök.
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51. §. A vizsgáló bizottság pecsétje Magyarország czímerét ábrázolja 
ezen körirattal „Budapesti (Kolozsvári) országos középiskolai tanárvizsgáló 
bizottság“.

52. §. Egyéb tekintetekben a középiskolai törvény megfelelő §-ai 
irányadók.

Rendelet a népoktatási tanintézetek tankönyvei ügyében.
A vallás- és közoktatásügyi minister 1888. évi 17,589. sz. alatt 

az állami, községi, társulati és magán jellegű népoktatási intézetek, keres
kedelmi és alsó fokú ipariskolák tan- és segédkönyveinek megbirálása, 
engedélyezése és használata tárgyában a következő szabályrendeletet 
adta k i :

1. §. Az 1808. évi XXXV11I. t.-czikk 8. §-ában megnevezett, s a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister vezetése alá tartozó tanintéze
tekben (nevezetesen állami és községi, társulati és magán jellegű elemi 
és felső nép-, polgári iskolákban, tanító- és tanítónőképezdékben). továbbá 
az alsófokú ipari és kereskedelmi, valamint a középkereskedelmi iskolák
ban, s á felsőbb leányiskolákban csak szabályszerűen megvizsgált és enge
délyezett tan- és segédkönyvek használhatók.

2. §. Bármely tan- vagy segédkönyv használatra engedélyezését, az 
orsz. közoktatási tanács bírálata alapján, a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister rendeli el. Az engedélyezett könyvek nyilvántartására időnkint 
jegyzékek bocsáttatnak ki.

3. §. Engedélyezett könyv használatba vétele következő módon tör
ténik. ügy az elemi, mint a felső nép- és polgári, valamint az alsófokú 
szakiskolák mindegyikében a következő iskolai évre a tanulók kezébe 
adandó könyvek jegyzékét, a tanítóval vagy a tanítókkal egyetértőleg, az 
iskolaszékek (gondnokságok, felügyelő bizottságok) minden évben április 
havában tartandó ülésükben állapítják meg — használván mindenkor az 
állam kormánya által kiadott vagy engedélyezett már meglevő kéziköny
veket. (All. int. gondn. ut. 34. §. Folg, isk.-szék. utas. 44. §.) Tanító- 
és tanítónőképezdék, középkereskedelmi iskolák és felsőbb leányiskolákban 
a használandó tankönyveket, a fentebbi elvek szerint, a tanári testület 
állapítja meg. A kiválogatott könyvek jegyzékét az iskolaszékek (felügyelő 
bizottságok), illetőleg a tanári testületek kötelesek junius hó végéig a
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tanfelügyelőnek bemutatni. Ha ellenben nem engedélyezett könyvet kíván
nának használatba venni, kötelesek azt szabályszerű módon engedélyezés 
végett fölterjeszteni. A könyv behozatala csakis az engedély megadása után 
történhetik. (1886. évi szeptember hó 8-iki 28,472. sz. a. rendelet). 
Közép- vagy másnemű iskolák számára szerkesztett tankönyvek az említett 
iskolák valamelyikében csakis akkor használhatók, ha azok az illető isko
lákra nézve külön is engedélyeztettek (1886. évi szeptember hó 8-iki 
28,472. sz a. rendelet.)

4. §. Új tankönyv engedélyezését a tantestületek vagy a szerzők kér
hetik. Az ily tárgyú folyamodványok, az illető könyv öt példányával, a 
kir. tanfelügyelőség útján terjesztendők fel a vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez. A könyv ezen öt példányából egyet a kir. tanfelügyelő tart 
meg, egyet a vallás- és közoktatási ministerium, egyet az országos köz
oktatási tanács, —  kettő pedig a szakbirálóknak adatik ki. A kérvény
hez mellékelendő az elemi népiskolai könyveknél kötetenkint vagy füze- 
tenkint, 5 frt, magasabb népoktatási intézetek kézi- és segédkönyveinél 
10 frt bírálati díj lefizetéséről szóló nyugtatvány. Ha a könyv a közép
iskolákra nézve már engedélyt nyert, akkor a díjnak fele fizetendő. E 
végből előlegésen minden tankönyv egy példányban az illető birálati díjjal 
az országos közoktatási tanácshoz (Budapest, Vili., ősz-útcza 9.) bekül
dendő. A kérvényben meg kell jelölni a könyv árát és azon iskolanemet, 
melyre nézve a könyv engedélyezése kéretik. (V. ö. 1886. évi szeptember 
hó 8-iki 28.472. sz. a. rendelet 4. pontja.) A kérvényben kimutatandó, 
hogy az új munka, a már eddig engedélyezett tan- vagy segédkönyvekkel 
szemben a tanítást javíthatja, s az iskolai oktatás sikerét biztosabbá teheti 
Engedélyezésre csak teljesen egész mű terjeszthető be. Az oly müvet pedig, 
melynek ismétlés czéljából mindig a tanuló kezénél kell lenni, habár több 
osztályra szól is, csak egy kötetben, vagy füzetben lehet engedélyezés 
végett bemutatni. E tekintetben következő részletek szolgálhatnak irányadóul.

A) Elemi népiskola. (Tanterv: 1877. évi augusztus 26-iki 21,678. 
sz.) Mindennapi tanfolyam. A vezérkönyvek külön kötetben, de' — a 
mennyiben azokhoz kézikönyvek is szükségesek — a kézikönyvekkel együtt 
nyújtandók be. A többi könyvek a tanterv alapján az osztott és osztat
lan iskola különböző viszonyainak tekintetbe vételével osztályonként külön 
vagy tárgyanként összefoglalva szerkeszthetők. Ismétlő tanfolyam. Olvasó
könyv egy kötetben. Számtanra az V.. VI. osztály példatárai is használ
hatók. Gazdaság- és kertészettanra a VI. osztály tankönyve is használható. 
Jegyzet: A nem magyarajkú népiskolák (L. Tanterv: 1879. jun. 29. 
17,284. sz. a.) számára szükséges tankönyveknél ugyancsak a fentebbi 
elvek az irányadók.

B) A z iparos tanulók iskolái. (Tanterv: 1884. évi julius hó 23-iki 
27,496. sz.) Olvasókönyv az I/, IT, III. osztályokra lehet együtt vagy 
külön füzetben. Szám- és mértan szintén.

C) Felső népiskolák. (Tanterv : 1872.) Az olvasókönyvek, valamint 
a nyelvtanításra szolgáló könyvek együtt nyújtandók be. Mennyiségtan : 
Az I., II., III. osztály számtana egy füzetbe legyen foglalva. A mértan
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hasonlóképen. Földrajz az I., II. osztályra egy füzetben. Természetrajz : 
Az összes természetrajz egyszerre terjesztessék föl. Természettan a II.,
III. osztályra egy füzetben A leányiskoláknál ugyanezen vezérelvek az 
irányadók.

D) Gazdasági szaktanítással egybekapcsolt felső népiskolák. (Tan
terv : 1882. évi augusztus hó 16-iki 18,634. sz.) Természettan I.,,II. Egy 
füzetben. Mezei gazdaságtan I., II., III. Egy füzetben. A többi tantárgyakra 
nézve a C. alatti elvek irányadók.

E) Az ipari tanmühelylyel egybekapcsolt felső népiskolák. (Tanterv : 
1882. évi augusztus hó lB-iki 18,634. sz.) Ugyanazon elvek szerint, mint 
a C) és D) alatt.

F) Polgári fiúiskola. (Tanterv: 1879. évi szeptember hó 12-iki 
25,409. sz.) Magyar nyelv : Az első két osztály nyelvtanai külön füzetben 
lehetnek, de egyszerre terjesztendők fel. Az V., VI. osztály irodalom- 
története s olvasókönyve' egy kötetbe foglalandó. Mennyiségtan : Az I., II.,
III. osztály számtani anyaga egy kötetben, a IV., V., VI. osztály algebrája 
szintén egy kötetben terjesztendő fel. A geométria I., II. osztály anyaga 
egy kötetbe foglalandó, a III., IV. osztályé szintén. Természettan IV.,
V. osztály egy füzetben. Vegytan V., VI. osztály szintén. Történelem: A
IV. osztály világtörténelme egy kötetbe foglalandó. Földrajz (I., II., III.,
IV.) külön füzetben lehet, de a három első füzet egyszerre terjesztendő fel.

G) Polgári leáriyiskolák. (Il-od rendű felsőbb leányiskolák.) »(Tan
terv : 1887. évi augusztus hó 11-iki 29,000. sz.) Magyar nyelv: Egy 
kötetben legyen a nyelvtan (I.. II.), egy kötetben a fogalmazástan (irály- 
és szerkezettan III.) Az irodalom-ismertetés a IV. osztály számára olvasó
könyvvel köttessék össze. Német nyelv: Nyelvtan s olvasókönyv osztályról 
osztályra együtt egy kötetbe foglaltassanak s legalább két kötet terjesz
tessék fel egyszerre engedélyezés végett. Történelem : A II., III. osztály 
világtörténelme egy kötetbe foglalandó. Földrajz egy kötetben. Mennyiség- 
tan : Az I., II. osztály számtana egy, a III., IV. osztályé ismét egy füzet
ben terjesztessék fel. A mértan (III., IV.) egy kötetben legyen. Ter
mészetrajz : Állattan (I., II.) egy kötetben. Növénytan (I., II.) egy füzet
ben vagy az egész természetrajz együtt.

H) I-sö rendű felsőbb leányiskolák. (Tanterv : 1887. évi julius hó 
7-iki 28,999. .sz.) Magyar nyelv: A nyelvtan (I., И., III.) egy kötetben 
legyen. A IV. és V. osztály anyaga ismét egy kötetbe foglalandó. Az 
irodalomtörténet olvasókönyvvel együtt adassák. Az olvasókönyvekből leg
alább két osztályé egyszerre nyújtandó be. Német nyelv: Mint a G) alatt. 
Az V., VI. osztály irodálomismertet.ése egy kötetbe foglalható. Természet
rajz: Az állattan (1., II.) egy füzetben. Növénytan (I., II.) egy füzetben 
vagy az egész természetrajz együtt. Természettan : A IV. osztály számára egy 
kisebb, az V.. VI. osztály számára egy nagyobb könyv készíttessék. Mennyi
ségtan : Mint a polgári leányiskolában. Az Y.. VI. osztály szám- és mártana 
egy füzetbe foglalandó.

I) Kereskedelmi iskolák: (Tanterv : 1885. évi augusztus 3-iki 29,801. 
sz.) Alsofokú kereskedelmi iskolák. Olvasókönyv (I., II.) két füzetben lehet,
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de egyszerre terjesztendő fel. Kereskedelmi könyvvitel és levelezés. (I., II.,
III.) A könyvvitel egy, a levelezés másik kötetbe foglaltassák. Árúisme 
(II., III.) egy füzetben. Közép kereskedelmi iskola. (Önálló vagy polgári 
iskolával kapcsolatos.) Olvasókönyv (I., II., III.) Mind a,három fűzet egy
szerre terjesztendő fel. Az újabbkori irodalom rövid ismertetése (II., III.) 
egy kötetben. Földrajz (I., II.) külön füzetben lehet, de egyszerre ter
jesztendő fel. Történelem: Magyarország története а И., III. osztály szá
mára egy kötetben legyen. Számtan (I., II.) egy füzetben legyen. Keres
kedelmi számtan (I., II., I I I ) egy füzetben. Könyvvitel (II., III.) egy 
füzetben. Kereskedelmi isme és levelezés (I., II.) egy füzetben legyen. 
Árúisme és iparmütan (II., III.) egy kötetben. Váltó és kereskedelmi jog 
(II., III.) egy kötetben. Nemzetgazdaság és pénzügytan (II., III.) egy 
kötetben vagy külön.

K) Állami elemi tanítóképezde. (Tanterv: 1872. évi február hó 6-iki 
3998. sz.) Neveléstudomány: 1. Test- és egészségtan. 2. Lélektan. 3. Ne
veléstan. 4. Módszertan (az egyes tantárgyak módszere.) 5. Neveléstör
ténet. 6. Szervezettan. Magyar nyelv: Az I. osztály számára teljes magyar 
nyelvtan, а II. osztály számára stilisztika, а III. osztály számára egy 
kötetben poétika és rhetorika, а IV. osztály számára irodalomtörténet. 
Külön olvasókönyv csak az I., II. és III. osztályok számára kell. Föld
rajz : I., II lehet két füzetben, de egyszerre terjesztendő fel. Természet
rajz : Az I., II. osztály számára külön állattan és külön növénytan Írandó. 
Számtan I. osztály külön, II— IV. osztály együtt, mértan II—IV. együtt.

L) Állami elemi tanítónöképezde. (Tanterv: 1881. évi augusztus 
26-iki 20,364. sz.) Ugyanazon elvek irányadók, mint a tanítóképezdékben.

5. §. Az új könyv engedélyezését kérő folyamodványok, ha t. i. a 
könyvet már a legközelebb következő tanévre kérik engedélyeztetni, lehe
tőleg a folyó iskolai év elején, legkésőbb október hó 15-éig terjesztendők 
fel. Később fölterjesztett könyveknek megbirálása és engedélyezése a követ
kező tanévig nem kívánható.

6. §. A kir. tanfelügyelő a hozzá beérkezett folyamodványokat beér
kezésük után, de legkésőbb november hó 15-ig fölterjeszti a vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez. az országos közoktatási tanácsban történő 
megbirálás végett.

'7. §. Az országos közoktatási tanács a beérkezett könyvet első 
ízben való megvizsgálás alkalmával azonnal két szakférfiú bírálata alá 
bocsátja, kik közül az egyik lehetőleg az illető iskola terén működő vagy 
legalább am az’iskola módszerét gyakorlatilag ismerő egyén legyen. A 
birálatnát követendő szempontok : a) Minden tankönyv megítélésénél a fő
szempont az, megfelel-e a tanterv követelményeinek ? Mivel a tanterv csak 
főbb vonásokban jelöli meg a tanítás anyagát, megvizsgálandó, nincs-e 
túlságos sok anyag összehalmozva s így a tankönyv terjedelme nem túl 
zott. nagy-e, vagy esetleg nem puszta hézagos vázlat-e? b) Figyelembe 
veendő, hogy a könyv tudományos tekintetben nem tanuskodik-e elmara
dottságról? S ha igen, ez adatokkal bizonyítandó, c) Didaktikai szem
pontból helyesen tárgyalja-e a felölelt anyagbt? d f  Niucsenek-e benne az
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államiság, vallás-erkölcsiség, tisztesség és jó ízlés ellen vétő részletek? Nem 
foglaltatik-e benne nemzetiségi vagy felekezeti elfogultság, izgatás ? é) Elő
adás tekintetében megfelel-e azon osztály ifjúsága fejlettségi fokának, a 
melyre szánva van, helyes magyarsággal van-e Írva, s helyesírás tekinteté
ben követi-e az akadémia rendszerét? f) A könyv kiállítása megfelelő-e? 
Különösen tekintetbe veendő, nem szemrontó apró nyomású-e ? g) A könyv 
ára nem túlságos nagy-e? h) Meg van-e több kötetre terjedő müveknél 
a kapcsolat és fokozatos haladás? i) Minden műről külön bírálat irassék, 
s a felhozott kifogások példákkal bizonyíttassanak. к) Minden könyvnél 
pontosan megjelölendő, mely intézet (vagy intézetek) és mely osztály szá
mára engedélyezhető.

8. §. Az okadatolt szakbirálatok a közoktatási tanács bíráló bizott
sága elé terjesztetnek. Az ily bíráló bizottsági ülésre különösen a meg
felelő intézetekben működő tanácstagok hivatnak meg, de meghivatnak 
rendesen a bírálók is. Ha a bírálatot a tanácstagok nem teszik magukévá, 
vagy a két szakember által bírált könyveknél a bírálatok egymással ellen
keznek, a könyv még egy szakember bírálata alá is kiadatik. A közok
tatási tanács véleménye két fokozati engedélyezésre szólhat: a) föltétlenül 
ajánlhatja a könyvet, ha az a 7. pontban foglalt kivánalmaknak általában 
megfelel; b) megengedheti egyes tanintézetek használatára, ha az általános 
kívánalmakon kívül helyi (pl. tannyelvi) viszonyokat, vagy más körül
ményeket tart szem előtt.

9. §. A közoktatási tanács a bírálata alá bocsátott könyveket a 
bírálatokkal s egyéb e tárgyra vonatkozó ügyiratokkal együtt legkésőbb 
márczius végéig köteles a vallás- és közoktatásügyi ministerhez fölterjeszténi.

10. §. A könyv ügyében véglegesen a vallás1 és közoktatásügyi 
minister határozván, a könyv engedélyezését úgy a folyamodókkal, mint a 
„Néptanítók Lapja“ útján az összes népoktatási intézetekkel tudatja. A 
bírálatok névtelen másolatai mihez tartás végett a folyamodók kívánságára 
mindenkor kiadatnak

11. §. Az engedély mindig csak egy kiadásra szól. Lényegileg nem 
változott új kiadások engedélyezését egy régi és két új példány beküldése 
mellett közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi ministernél lehet kérel
mezni. A vallás- és közoktatásügyi minister a könyvet a közoktatási tanács
hoz juttatja el annak megállapítása végett, vájjon az új kiadás az előbbi
vel megegyez-e? A tanács köteles az ily könyvet soron kívül tárgyalni 
s arról jelentését végleges határozat végett a vallás-1 és közoktatásügyi 
ministerhez fölterjeszteni. Nem változott új kiadású műveknél az ő vagy 
10 frtnyi bírálati díjnak fele fizetendő. Ha az új kiadás lényeges váltó-, 
záson ment keresztül, az engedélyezési eljárás olyan, mint az új könyveknél.

12. §. Az országos közoktatási tanács a hozzá befolyó bírálati 
díjakról külön könyvet vezet, s róluk egyéb átalányaival együtt a vallás- 
és közoktatásügyi ministeriumnak beszámol.

13. §. Ha kiadóktól vagy magánfelektől a bírálati díj lefizetését 
igazoló nyugtatvány nélkül érkeznék valamely könyv bírálatra azon czélból. 
hogy az a tanintézetek számára beszerzésre, vagy a tantestületek figyel-
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mébe ajánltassék, a közoktatási tanács a bírálatra kiadás előtt a beküldőt 
a bírálati díj lefizetésére fel fogja szólítani.

14. §. E szabályrendelet a kihirdetés után azonnal érvénybe lép. 
Azonban megengedtetik, hogy a használatban levő nem engedélyezett 
könyvek az 1889/90-ik tanév végéig, tehát 1890. évi junius hó végéig 
használatban maradjanak, és nem engedélyezésük esetén csak az 1890/91-ik 
tanév elejére engedélyezett könyvvel okvetetleniil cseréltessenek fel.

Kelt Budapesten, 1888. évi deczember hó 20-án.
Gr. Csáki/ Albin, s. k.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
6. A  v á la s z t m á n y n a k  j a n u á r i u s  8 - á n  t a r t o t t  ü lé s e .
Elnök: Berecz A., jegyző: Bróziíc K.
Jelen voltak : fír. Klamar'ik J. tiszt, tag, Köpesd у S., Mayer ./., 

Volf Gy., Szerelemhegyi I., Bermüller F.. Deme L., dr. Kármán M., 
dr. Károly Gy. H., Molnár S., dr. Pozder K., dr. Riedl Fr.. Tiber Á. 
és Vámossy M.

A pénztáros jelentése után a választmány a kinyomatott tárgy
mutató szétküldése iránt tett intézkedéseket. A tárgymutató a tagoknak 
a mennyiben ez évre tagsági díjukat megfizették, az alapszabályok értel
mében ingyen fog megküldetni. Az előfizetők 1 írtért szerezhetik meg. 
A fennmaradó példányok megőrzendők.

A főtitkár bemutatta a zsolnai körnek az 1888. decz. 12-én tar
tott üléséről felvett jegyzőkönyvet. A választmány tudomásul vette.

A főtitkár bemutatta a zentai kör alakuló gyűléséről szóló jegyző
könyvet és ugyanazon körnek ügyrendjét. A választmány örömmel vett 
tudomást az új kör megalakulásáról; utasította továbbá a főtitkárt, hogy 
az új ügyrendet az ez évi közgyűlésnek jóváhagyás végett bemutassa és 
a kör-elnökkel a köröknek évi munkaprogrammját közölje.

Dr. Dékány Rafael választmányi tag lemondása folytán új tag be
hívása vált szükségessé. Mivel a rendes tagokon kívül négy tag egyforma 
számú szavazatot kapott, közülök a sors dr. Wohlrab Flórisra esvén, 
a választmány a főtitkárt megbízta behívásával.

Az elnök felhívására a műszótár szerkesztője tudatja, hogy a 
szerkesztő bizottság még ebben a hóban ülést fog tartani s a jövő ülésre 
jelentését a munka előhaladásáról be fogja terjeszteni.

Müller József helyett Szerelemhegyi Tivadar jelenti, hogy az ifjú
sági irodajom jegyzékének összeállításával megbízott bizottság a kiadók
hoz felszólítást küldött szét, hogy kiadványaik jegyzékét a bizottság 
elnökének küldjék be. A felszólításra már több kiadótól válasz is érkezett
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és így a könyvtár-jegyzéknek összeállítása a legközelebbi jövőben meg
kezdhető.

A középiskolai statisztikai gyüjtőivekre vonatkozó javaslatot a 
választmány határozatai értelmében a főtitkár jan. 13-áig összeállítja, 
úgy hogy ez 15-re felterjeszthető legyen.

A jövő évi közgyűlés érdekében szétküldendő felszólítások ugyan
csak jan. 13-áig kiállítandók.

A választmány dr. Erödi Bélát f tekintettel azon kiváló érdemekre, 
melyekét a nevezett tagtárs a fiumei közgyűlés alkalmából az egyesület 
körül szerzett, 2b éves írói jubilaeuma alkalmával (jan. 10.) táviratilag 
kívánja üdvözölni.

Uj tagokul az egyesületbe léptek: Krbek Pravomil reálisk. tanár 
Zágrábban, aj. Mayer J . ; dr. Jáhn Károly, Szontágli Gusztáv, Bäuerle 
Ferencs reálisk. tanárok Brassóban, aj. Rombauer E . ; Marusák Pál, 
áll. fels. leányisk. igazgató Sopronban, aj. Ilerecz A. B. K . ,

II. A budapesti szakosztályok.
A z  I. s z a k o s z t á ly  j a n u á r i u s  9 - é n  t a r t o t t  ü lé s e .

Elnök: Dr. Jancsó B.. jegyző: Körösi II. Jelen voltak: Bartos F., 
Berccz A., Biczó G., Bokor Köpesdy S.. dr. Némethy G., Perényi A., 
dr. Beichenhaller K.. dr. Schnabl R., Sebestyén Gy., Töreky G. és mint 
vendég dr. Heinrich Alajos.

Dr. Schnabl Róbejt olvassa értekezését: „A német nyelv tanítása 
gymnasiumainkban“. Rövid foglalata a következő:

Általános a panasz, hogy a német nyelvtanításnak nincs sikere ; kife
jezte ezt a megbold. minister, kifejezte a pénzügyi bizottságban Dessewffy 
gróf, kifejezi mindennap a nagy közönség. E sikertelenség oka az előadó 
szerint a tantervben és az utasításokban leledzik. Az utasítások ugyanis az 
ő nézete szerint a német nyelv tanárától azt követelik, hogy irodalmi művelt
séget adjon a tanulóknak és még meg is tanítsa őket beszélni.*) Szerinte ez 
teljes lehetetlenség. Meg van győződve, hogy a gymn. tanítás didaktikai egy
ségének elve nem szenvedne, ha a német nyelv kivétetnék ennek keretéből és 
mint teljesen praktikus czélt követő studium a növendékek nyelvi készségéhez , 
alkalmazkodva lassan, de biztosan haladna a nyelv praktikus elsajátítása felé

*) A tantervben (8. 1.) ez a czél van kitűzve: „aj Biztos nyelvtani 
ismereten alapuló megértése tíz újabb német irodalom műveinek, h) Azon 
képesség, hogy a tanuló a középiskolai ismeretek köréből vett valamely 
tárgyról szóló magyar szöveget német nyelvre helyesen és szabatosan fordítani 
tudjon.“ Beszédről szó sincs. Az 'utasításokban (81. 1.) az olvasható, hogy 
„a német nyelv tanításában, tekintettel a tanuló ifjúság nyelvi ismereteire“, 
t. i. melyeket hazulról hoz vagy nem hoz magával, „vidékenkint különböző 
mértéket s különböző módszert kell alkalmazni". Alább pedig, hogy „a mint 
a tanulók nyelvismerete gyararopodik, az olvasmányok tartalmi tárgyalása, 
az elméleti ismeretek egybefoglalása kellő óvatossággal német nyelven is esz
közölhető, sőt a legfelső két osztályban a tanítás már nagyobb részt német 
nyelven folyjtm“. Itt a beszédnek mindössze is csak a tanítás körében való 
alkalmazásáról van szó, mely nem is annyira a tanuló, mint inkább a tanár 
beszélni tudását követeli s még így is csak későbben, kellő óvatossággal, 
legfölül sem kizárólag alkalmazandó. . A szerk.
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addig, a míg a gymnasiumban egyáltalában lehet. A grammatikának két évre 
való szorítását helytelennek tartja; abból a nézetből indulva ki, hogy ha nem 
tudjuk a nyelvet elsajátíttatni, legalább erős grammatikai alapot rakjunk, 
melyre későbben, ha szükségét fogja látni, a tanuló bizton építhessen. Sikeres 
eredmény az előadó szerint csak akkor lesz felmutatható, ha mellőzve az iro
dalmi műveltséget, tisztán a praktikus czélra fektetjük a súlyt, és erre nézve 
szükségesnek tartja azt is, hogy csakis az tanítsa a német nyelvet, ki jól 
beszél németül, mert a czél elérése szempontjából többet vár egy ilyen tanár
tól,' mint olyantól, ki a gót, ó- és középfelnémet grammatikában és az össze
hasonlító nyelvtudományban teljesen otthon van, de németül jól beszélni nem 
tud. Végül még azt is ajánlja, hogy a gymnasium I. és II. osztályában pró
báljuk meg a latin nyelv helyett a német nyelvet bevezetésképen tanítani és 
csak a III. osztálytól kezdve tanítsunk latin nyelvet. A tanulókat pedig kez
dőkre és haladókra kellene csoportosítani, mert a tanulók vegyes csoportjának 
tanítása sok nehézséggel jár.

A vitában a következők vettek részt,:
Dr. Szemák István sok tekintetben igazat ad az előadónak. Kiemeli, 

hogy nyelvet nem lehet költemények alapján tanítani, már pedig nézete sze
rint az utasításokban a költemények tárgyalására több súly van fektetve, mint 
a prózára. A német nyelv sikeres tanítására nagy befolyással vannak a helyi 
viszonyok és a körülmények. Budapesten egészen más eredményt lehet elérni, 
mint pl Kecskeméten. A classitikálásnái is szerinte a humanitás érzete Vezeti 
a tanárt; megtörténik, hogy valaki minden tárgyból jeles, a némettel pedig 
alig képes megküzdeni; nagyon természetes, hogy ilyen tanulónál elnézőbb fi 
tanár is.

Dr. Heinrich Alajos szintén a kettős czél ellen szól. Elismeri ugyan, 
hogy az utasítások akkor, midőn azt kívánják, hogy a német irodalmi oktatás 
a magyar és a latin irodalmi oktatással párhuzamosan haladjon, teljesen helyes 
elvből indulnak k i; de nem helyesli, ha e mellett még egy másik praktikus 
czélt is tűz maga elé. Vagy az egyiket, vagy a másikat! Mert ez nézete sze 
rint két egymástól tökéletesen eltérő dolog. Szennáknak igazat ad. hogy nyelvet 
költeményekből nem lehet megtanulni, habár egyáltalában nem hibáztatja a 
költemények tanítását; mert utóvégre egy-egy költeményt nagyon is fel lehet 
használni a grammatika és syntaxis begyakorlására.

Berecz Antal szerint régebben, habár nem tanították a, német nyelvet 
a gymnasiumban, mégis majd mindannyian elsajátították. A társadalom 
segített magán, a szülők cserébe német szóra adták fiaikat. Most pedig 
tanítják és még sincs kellő eredmény, mivel a család egészen az isko
lára hagyatkozik. Szerinte is lehetetlenség két czélt egyszerre elérni; tagadja, 
hogy óraszaporítással segítve volna a bajon; azért mindenesetre nagy szeren
csétlenségnek tartaná, ha más fontos tantárgy rovására szaporítanák a német 
nyelvi órákat. Ha egyáltalában praktikus czélt akarunk elérni a német nyelvi 
tanításánál, akkor a módszeren kell változtatni. 0 saját intézetében a franczia 
nyelv sikeres tanítása érdekében 4—5 évet egy módszer kipróbálására szen
telt. E módszer az u. n. direct módszer. Az első esztendőben ugyanis a tanulók 
semmiféle könyvet sem használnak. A tanár képes könyvekkel, fali képekkel 
megy az osztályba. Egy-egy képen pl. csupa konyhaszerek vannak, másikon 
a család stb. képe van Az első percztől kezdve a tanár francziául beszél; 
rámutat egyenkint a tárgyakra és francziául megnevezi azokat; tehát nem 
magyarból franeziára fordítva, hanem directe. Azután ilyesféle beszélgetést 
folytatnak : az asztal nagy ; az atya jó stb. A II. osztályban olvasni kezde
nek. A tanulók az olvasmányban előforduló szókat már ismerik ; az olvasás 
természetesen kissé nehezen megy, mert egészen máskép van leírva, mint a 
hogy kiejtik. Az olvasás után következik az írás. Azokat a kis verseket, kis 
darabokat, melyeket már könyvnélkül el tudnak mondani, írják le. Igaz, hogy 
ez az eljárás nagyon lassan megy; de megtanulnak beszélni. E módszer mel
lett azonban a helyesírás, a grammatika tanítása sok akadályba ütközik, úgy 
hogy a nyelv betetőzése hiányos.



Idő rövidsége miatt dr. Pengi János az önképzőkörökről szóló érte
kezésének fölolvasása a következő ülésre maradt.

Szerkesztői megjegyzés. A szakosztályi jegyzőnek e tudósítása erősen 
különbözik attól a valóságos rémhírtől, mely ugyan ez ülésről mindjárt más
nap az Egyetértésben harsant föl. Minthogy ugyancsak az Egyetértés utóbb 
minden megjegyzés nélkül közölte a jelen tudósítást is, ennélfogva mind a 
tárgyalásban részvevők, mind pedig a szakosztály, egyesület és középiskolai 
tanárság reputatiója éidekében hinni akarjuk, hogy ez eljárása azt jelenti, 
hogy ama rémhíre alaptalan volt. Az Egyetértés első alkalommal azonfölül 
nem tagnak a nyilatkozatát is belefoglalta a szakosztály véleményébe. Az 
egyesület, mint minden tudományos társaság, a legszívesebben lát vendégeket 
is, és ezeknek alkalom szerint készséggel megengedi az eszmecserében való 
részvételt is ; de a vendégek nyilatkozata nem az egyesület véleménye, melynél 
csakis a tagok nézeteit lehet számba venni.

III. A k ö r ö k .
A selmeczbányai kör okt. 22-ikén tartott első havi gyűlésének tár

gya az elnökválasztás volt. A körnek eddigi, s ez évre is megválasztott elnöke, 
MiiUner Pál ugyanis rendtársai bizalma által Budapest re szólíttatván, a körnek 
más vezető után kellett nézni. Ezt meg is találta Obelem Jiteke/gymnasiumi 
igazgatóban. Ügyrendünk szerint a szavazás titkosan ejtetett meg s ered
ménye az volt, hogy Obelcz egyhangúlag elnökünkké lett, bizonyságául 
annak, hogy csak egy évi itt tartózkodása alatt is buzgósága, szeretetremél- 
tósága által mindnyájunk bizalmát, ragaszkodását teljesen megnyerte.

A második havi gyűlés nov. 8-án már az új elnök vezetése alatt 
folyt le. Megállapítottuk e gyűlésen az évi munkaprogrammot, és elhatá
roztuk, hogy a kör népszerű előadásokat fog tartani. Több tag sajnálta, 
hogy az egyesület főtitkára az ő évi jelentésében nem vette kellő figye
lembe a körök évi jelentéseit, s hogy így amabban több hibás adatot 
közölt.

A harmadik havi gyűlésen, decz. 10-én Bulyovszky Sándor érteke
zett a „Tankönyvmonopolium és tanári segélyszövetkezet“-ről

Annak okát, hogy a tanárvilág mint sok másban, úgy a kölcsönös segé
lyezés ügyében sem tud positiv eredményt felmutatni, az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület hiányos szervezetében látja. Egyesületi életünknek sok
kal hathatósabbá tételét czélozza a következő indítványa. A tanárvilág nagy 
szellemi tőkét képviselvén, ennek értékesítésére kellene törekednünk a tanügy, 
valamint saját helyzetünk javítása érdekében. Elhanyagoljuk a szakirodalmat, 
az ifjúsági olvasmányokat, és szellemi munkálkodásunk úgy szólván kizárólag 
a tankönyvírásra szorítkozik. És még e téren is meddő a mi tevékenységünk, 
mert nem az önálló, legjobb tankönyvé a babér, hanem más érdekek hatnak 
döntőleg a könyv jóságának megállapításában. Erre vonatkozólag az előadó a 
tavalyi Értesítőkből kimutatta, hogy most is a 15—20 év előtt írt és csak át
dolgozott könyvek vannak leginkább használatban; részletes statisztikája 
kitünteti, hogy Ihász Magyar Nyelvtanát 65, Simonyiét 18, Tomor-Várady Ma
gyar olvasókönyvét 46, Kármánét 10, Schultz Latin nyelvtanát 56, Szepesiét 
í), Curtius Görög nyelvtanát 48, Hintnerét 7, Hoffmann Német nyelvtanát 40, 
Jónásét 11, Vaszary Világtörténelmét 65, Ribáryét 21, Róth Természetrajzát 
85, Krieschét 60, Brózik-Paszlavszky Földrajzát 51, Chervenét 13, Moénik 
Számtanát 62, Suppanét 12, Moénik Algebráját 68, Königét 18, Moénik Geo
metriáját 63, Ábelét 15, Fehér Természettanát 68, Abtét 13 középiskola hasz-
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nálta tankönyvül ; a leginkább elterjedtekben nem érvényesül eléggé, az újabb 
paedagogiai felfogás, tanterv, módszer lényege; nem a legnagyobb viszás- 
ság-e, midőn tapasztaljuk, hogy az új tantervvel, mely pedig minden tekin
tetben elüt a régitől, majdnem egyidejűleg jelenik meg e könyvnek javított 
kiadása? Ez állapoton az előadó véleménye szerint csak úgy lehetne segí
teni, ha a tankönyvnek kiadását maga az Országos Középiskolai Tanáregye
sület venné kezébe. Hogy ezt tehesse, meg kellene változtatni szervezetét: de 
így azután nemcsak nemzeti culturánknak lehetne hasznos munkása, hanem a 
tagok szellemi tőkéjének értékesítése által a saját egyesületi czéljait, neveze
tesen a tagok segélyezésének ügyét is hathatósan istápolhatná. E tervnek ke
resztülvitelét az előadó következőleg gondolja létesíthetőnek : A tagsági díj 
10 frtra volna emelendő; a befolyt összegből kezdetben minden évben 2000— 
3000 frtot lehetne tankönyvpályázatra kitűzni, az összeg másik része egyelőre 
a nyomatás költségét fedezné ; a beérkezett pályamüveket a körök bírálnák 
meg; a végleges eldöntés a közgyűlésen történnék ; az elfogadott tankönyvek 
mindaddig változatlanul maradnának, míg a tudomány haladása a módosítást 
okve'tetlenül szükségessé nem tenné : a változtatásra vonatkozó adatokat is a 
körök gyűjthetnék össze. Arra vonatkozólag, hogy az egyesületnek milyen 
haszna lehetne e vállalkozásból, az előadó számításai ezek: 42000 tanulót 
véve, s egynek tankönyvszükségletét 12 »frtra téve, az az összeg, melyet a 
szülők tankönyvekre .fordítanak, 500000 frtra becsülhető; e könyvek nyomtató 
költsége nem l^iet több 300000 írtnál, s így, ha a könyveket 100000 írttal 
olcsóbbakká is tennők, az egyesületnek még mindig maradna. 100000 frtnyi 
nyeresége, melyet a segélyalap javára, nemzeti szakirodalom teremtésére, ifjú
sági olvasmányokra stb. lehetne fordítani.

A kör tagjai feszült figyelemmel hallgatták az előadót ; de minthogy 
az előterjesztett indítványok oly nagyszabású változtatásokat czéloztak, 
nem tartották magukat feljogosítva arra, hogy azok pártolása vagy elve
tése felett rögtön határozzanak. A végleges megvitatás és döntés tehát a 
jövő havi gyűlésre halasztatván, csak hozzávetőleg szólották a tagok a kér
déshez. Azonban az így kifejlődött eszmecserében is már számos momentum 
merült fel, melyek az indítvány keresztülvihetőségét nagyon kérdésesnek 
tűntetik fe l; nevezetesen : czélszerü volna-e a tagsági díjat emelni, midőn 
a jelenlegi is oly nehezen gyűl b e ; lelifeto volna-e, hogy a körök bírálják 
meg a pályázó munkákat, midőn ezek száma esetleg jó nagy lehetne ; azután 
illetékesnek tarthatná-e magát a 20 kör, vagy még az egyesület'közgyű
lése is,, hogy az összes középiskolai tanárok nevében mondjon ítéletet ab
ban a kérdésben, hogy melyik a legjobb tankönyv; az egyesületnek módjá
ban volna-e azt keresztül vinni, hogy a pályázaton nyertes tankönyv valóban 
mint ilyen használtassák az ország minden középiskolájában ? Mind ezek 
meggondolandók, nehogy olyanra vállalkozzunk, a mihez erőnk csekély s a 
mi hatáskörünkön túl esik.

Király Ernő, a kör jegyzője.

A pozsonyi kör november 24-én tartott gyűlésén, mely a tagoknak 
szép számú részvétele mellett folyt le Albert József lyceumi tanár tar
tott szabad előadást az az önképzőkörökről.

Az előadó a követkaző szempontok megbeszélésére szorítkozott: 1. Minő 
szükség hozta létre az önképzőköröket ? 2. megvan-e még ma ez a szükség ? 3. 
fentartandók-eaz önképzőkörök ? — E kérdések megbeszélésénél reflectált az ön
képzőkörök keletkezésére s történetükre s előadta, hogy a régi önképzőkörök
nek főkép az adta meg a létjogosultságot, a mennyiben a magyar irodalom
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megtanulhatását úgyszólván egyedül ők tették lehetővé, s mint a magyar 
irodalom ápolóhelyei nemzeti missiót teljesítettek. Ma már ilyen szempontból 
nem szükségesek, mert egykori feladatuk megoldására ma már az iskolák 
vannak hivatva. De ha mauap már ilyen tekintetből nem is mutatkoznak szük
ségeseknek, megvan azért a létfogosultságuk. Az előadó a maga részéről a 
raagánfoglalkozás ellenőrzésének egyik leghelyesebb módját látja az önképző
körben, a mi a jellemképzés, meg a pályaválasztás szempontjából különösen 
kiemelendő körülmény; másfelől ez szorosan összefügg a .tanulók magánol
vasmányainak ellenőrzésével. Ebből kifolyólag az előadó nem úgy képzeli az 
önképzőkört, hogy az a magyar irodalmi tanítás kiegészítése, vagy pláne 
poétái elöiskola legyen, hanem legyen az oly kör, melynek főfeladata a tanu
lók szabad munkásságának vezetése és ellenőrzése s a melynek vezetésébeit a 
tulajdonképeni vezető-tanáron kívül a többi szaktanárok is részt vegyenek.

Az érdekes előadást a jelenlevők beható discussió tárgyává tették.
Dr. Schönvitzky Bertalan az előadóval ellentétben az önképzőkörök fő

feladatát abban látja, hogy azokban a tanuló a nyilvános életre előkészítő 
ama készségeket sajátítsa el, a melyek az általános műveltséggel biró ifjútól 
megvárhatók, de a melyeknek elsajátítására az iskola — mert nem nyújthat — 
nem is nyújt alkalmat. Szerinte az önképzőköröknek kivált az élőszóbeli elő
adó, olvasó és iró készségnek művészi elsajátítására alkalmat nyújtó fórumok
nak kellene lenniök. E czéljuk az önképzőköröknek csak látszólag volna 
formai, mert az említett készségek elsajátítására irányuló törekvés a tanulók 
értelmi körét is tágítaná s tárgyi ismereteiket is gyarapítaná, még pedig 
kinek-kinek speciális hajlamához képest s annyival is inkább, mert az ily 
képzés minden tárgy keretén belől eszközölhető. — Pirchala Imre szintén 
a formai képzést tartja az önk. körök főczéljának, mely meggyőződésre őt az 
életben és a tanuló ifjúság körében szerzett tapasztalatai vezetik. —• Kutrucz 
Rezső az önk. körök szükségessége mellett nyilatkozik, a mennyiben az ilyen 
körnek létezése a hanyag tanulót is munkásságra serkenti. — Fuchs Károly 
szintén szükségeseknek tartja az önképzőköröket. — Jónás■ János szerint az 
iskolának az önaépzőkörökkel csak administrativ teendője van ; positiv czélnak 
kitűzését fölöslegesnek tartja stb.

Általában a kör az önképzőkörök szükséges voltát és azok czélját 
illetőleg az előadó és dr. Schönvitzky nézetét kiegyeztető véleményben 
állapodott meg.

Deczember 21-én tartott rendes havi gyűlésünkön, melyen 25 tag 
volt jelen, Markusovszky Sámuel ev. lyceumi tanár az évzáró vizs
gálatokról értekezett.

Az előadó bevezetésképen ismerteti a mai évvégi vizsgálatokat elő
készítő mozgalmakat, nevezetesen a küzokt. kormány által kiküldött bizottság 
megállapodásait, ЛГимсг-пак ezekre vonatkozó véleményét s a központi választ
mánynak Kolozsvárott tartott tárgyalásának eredményét. E mozgalmak ered
ménye a' mai évvégi vizsgálatok, melyek azonban a tanárvilág általános véle
ménye szerint czéltalanoknak s eredményteleneknek bizonyulnak. Ezt bizonyítja 
az a körülmény is, hogy az évvégi vizsgálatok kérdése ismét actuálissá vált. 
Az előadó ezután szükségességüknek kérdésére tér át, s fejtegeti: 1. mi az 
évzáró vizsgálatoknak czélja; ‘2. ebhez képest milyen legyen megtartásuknak 
a módja. Az elsőre nézve igen behatóan és tanulságosan kimutatta, hogy az 
évzáró vizsgálatok igazi, helyes czélja : a) a szülők és tanhatóságok érdeklő
désének fölkeltése az iskola iránt; b) a tanítás menetének és intensi vitásának 
megmutatása, a mi úgy a tanító tanárra, valamint a többi tanárokra nézve 
tanulságos; c) a tanuló haladása eredményének végső megállapítása, a mi 
kiváltképen az u. n. kétes tanulóknál nagyon szükséges volna, úgy azonban, 
hogy a classiiikálás a vizsgálaton adott felelettől föltétlenül ne függjön. Be
folyást azonban a haladás eredményének megállapítására okvetetlenii! kell



engedni az évzáró vizsgálatoknak, mert csak úgy lesz nevelő hatásuk, s a 
tanulók csak ez esetben veszik komolyan. — Szervezésüknek mikéntjére nézve 
az előadónak az a nézete, hogy minden osztályban, minden tantárgyból külön- 
külön tartassék vizsgálat; csak az alsóbb osztályokban tartja megengedhető
nek a tárgycsoportok szerinti vizsgálatokat. Minden vizsgálat legalább félnapig 
(d. e. 8—11 V. 12. óráig) tartson, s ezen a szaktanáron kívül egy elnöklő 
censor legyen jelen, a ki mint szintén a vizsgáló tanár, a vizsgálaton adott 
feleletekről calculust ír, a mely, a mennyiben szükségesnek mutatkoznék, a 
tanulónak már megállapított, de még ki nem nyomatott érdemjegyét módosít
hatná. A vizsgálatra a szülők és a tanhatóságok kellő módon meghívandók. 
— A vizsgálaton a tanárnak kikérdező módszere synthetikai legyen — ellen
tétben a tanító eljárással — s az Írásbeli vizsgálatok is szükségeseknek 
mutatkoznak.

Az előadást érdekes eszmecsere követte. Részt vettek benne:-
Pirchala Imre, a ki kétes tanulóknak megvizsgálására inkább egy a 

nyilvános vizsgálatokat megelőző vizsgálatot tartana czélszeriibbnek. — Jónás 
János úgy véli, hogy a vizsgálaton első sorban és kötelezőleg a kétes tanulók 
feleljenek, a kikre nézve aztán az ottani felelet a döntő; a többiek aztán 
szintén felelhetnek. Hogy kik a kétesek, azt a tanulók nem tudják ; mert kéte
seken nemcsak a bukófélben levőket érti, hanem mind az olyanokat, a kiknek évi 
feleleteik után határozott érdemjegyet az osztályozás alkalmával a tanár nem 
tud adni; — igy aztán mindnyájan készülnek, s a vizsgálatot komolyan veszik. 
Albrecht János attól tart, hogy a vizsgálat formalitásai zavarólag hatnak a 
tanulóra, s így aligha javít majd azokon. — Kutrucz Rezső nem fél ettől ; 
mert a tanár a tanulónak elfogultságán könnyen segíthet. A vizsgálatokat 
főleg az érettségi vizsgálatokra való tekintetből tartja szükségesnek, hogy a 
tanuló szokjék a nyilvános vizsgálathoz. — Schönvitzlcy Bertalan főleg a vizs
gálatoknak nevelő hatása tekintetéből szükségesnek tartja, hogy a tanárok 
maguk vegyék azckat komolyan, még az esetben is, ha a classiíikálásra semmi 
befolyásuk sem volna. — Hozzászóltak még a kérdéshez Báthori, Fuchs stb.

Tudósításomat nem fejezhetem be a nélkül, hogy meg ne em
lékezzem a pozsonyi tanárok körében felmerült azon mozgalomról, mely
nek első jeleivel a decz. 21-iki gyűlés után találkoztunk. Pirchala Imre 
gymn. igazgató meghívására ugyanis a gyűlés után ötvennél több tanár 
gyűlt egybe a „Magyar király“ szállóban társas vacsorára. Részt vettek 
benne a kir. jogakadémia, az ág. ev. theologiai akadémia, a gymnasium, 
a lyceum, főreáliskola, kereskedelmi akadémia, az áll. felsőbb leány
iskola, és a nőpraeparandia tanárainak legnagyobb része, élükön Wieder
mann Károly kir. tanácsos és tank. főigazgatóval. Az összejövetel czélja 
a pozsonyi tanárságnak társadalmi összekapcsolására irányuló kezde
ményező lépés volt, a melynek hogy a jövőre kiható eredménye is lesz, 
biztosítja az a fesztelen kedélyesség, mely az estélynek uralkodó alap
hangulata volt, s az a határozat, hogy januárius hóban megint legyen 
ilyen összejövetel.

fír. Schönvitzlcy Bertalan, a kör másodjegyzője.

A brassói kör deczember 19-én tartott ülésében először a tél folya
mán tartandó nyilvános felolvasások kérdését vette tárgyalás alá. Az 
elnök felszólítására egyelőre a következő felolvasások jelentettek b e : 
Dr. Mika Sándor: „Erdélyi régi szokások“. Walther Béla: „A halmaz- 
állapot változásai“. Kemény Fereucz: „A levélírás“. Szontágh Gusztáv: 
„A levegő“ . Végit Mátyás: „A nagyidai czigányok“. Dr. Jahn Károly:
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„A gyertya története“. Bäuerle Ferencz: „A színpad“. Rombauer Emil: 
„A hiúságról“. Az első felolvasás január 20-án tartatik.

Ezután Szontágh Gusztáv olvasta fel „Az évzáró vizsgálatokról“ 
szóló értekezését, melynek veleje a következőkben foglalható össze :

A nyilvános vizsgálatok czélja az volna, hogy összekötő kapcsot képez
zenek a család és iskola között, hogy bizonyságot tegyenek az iskola szelle
méről s a tanításban elért eredményről. Általános a panasz, hogy a vizsgálatok, 
úgy a hogy ma tartatnak, e czélnak nem felelnek meg. E jelenség oka vagy 
vizsgálataink berendezésében rejlik, vagy lehetséges, hogy egyáltalában nem 
felelhetnek meg ama czélnak, bármilyen legyen berendezésük. Felekezeti inté
zeteknél tett tapasztalatai az előadóban azt a meggyőződést keltették, hogy 
a vizsgálatok berendezése el van hibázva. Először is a rájuk fordított idő nem 
elegendő ; baj továbbá, hogy a tanár tantárgyát rendesen csak igen rövid idő
vel a vizsgálatok előtt végzi be s nem marad elég ideje alapos ismétlésre ; 
ez okból, hogy valamit mutasson, kénytelen oly kérdéseket tenni, melyek 
megoldásához nagyobb áttekintés és mélyebb behatolás nem kívántatik. Az 
ilyen kérdezésnél azután megesik, hogy épen a jobb tanulók zavarba jönnek, 
míg a gyengék, ha a tanár jól megválasztotta a kérdést, kielégítő feleletet 
adnak. E körülmények között ifjúság, közönség és tanár hozzászoknak a vizs
gálatok semmibe vételéhez. Az a kérdés támad már most, milyen berendezést 
kellene a nyilvános vizsgálatoknak adni, hogy az említett czélnak megfelel
jenek? Mindenek előtt a vizsgálatot okvetetlenül ki kell terjeszteni minden 
egyes tantárgyra, továbbá a tanulókat oly behatóan kell megvizsgálni, hogy 
feleleteikből a közönség ítéletet alkothasson magának előmenetelükről. Mint
hogy a mai berendezés mellett erre idő nincs, nem marad egyéb hátra, mint 
a jó előmenetelíí s a kétségtelenül megbuktatandó tanulók kizárásával csak 
azokat vizsgálni meg, kikről az egyes tanárok különböző véleménynyel bírnak 
s e kétes esetekben a vizsgálaton adott felelet döntő befolyást gyakorolhat 
az osztályzatra. A felmentendő tanulók lajstromát tantárgyankint külön tanári 
értekezleten kellene a vizsgálat előtt összeállítani. Kívánatos végre, hogy a 
tanár a vizsgálaton oly kérdéseket intézzen a tanulókhoz, melyekre csak úgy 
adhatnak helyes feleletet, ha az egész tananyagot átértették, s mint össze
függő egészet felfogták. Részletekbe bocsátkozás a vizsgálaton nem tanácsos. 
Ilyen berendezés mellett legalább annyit el fogunk érni, hogy a hallgatóság 
egyes tanulók előmeneteléről tájékozva lesz, de még mindig kérdés marad, 
vájjon az ilyen vizsgálatok közelebb hozzák-e egymáshoz a családot és isko
lát '? Az előadó ebben kételkedik s más eszközöket inkább czélra vezetőknek 
talál. Végül nézeteit a következőkbe foglalja össze: „Vagy alakítsuk át a 
mostani nyilvános vizsgálatokat áttéti vizsgálatokká a nyilvánosság megtar
tása mellett, vagy ha a rájuk szükséges időt a tanítás megkárosítása nélkül 
meg nem nyerhetjük, hagyjuk egészen el.“

Ezután Walther Béla olvassa fel ugyanezen tárgyra vonatkozó fej
tegetéseit, melyeknek csupán végső eredményét említem, minthogy a kör 
felkérte az előadót, hogy értekezését némileg átdolgozva az egyesületi 
„Közlöny“ számára egészében küldje be. Walther conclusiói a követ
kezők: 1. Kívánja, hogy az évzáró vizsgálatok az osztályozásra befolyás
sal bírjanak. 2. Első sorban azok a tanulók kérdeztessenek ki, kiket a 
szaktanár előre kéteseknek jelölt meg. 3. Az egyes fél napokon két-két 
rokon tárgyból tartandó a vizsgálat. 4. Ilynemű vizsgálatok tartassanak a 
középiskola első 7 osztályában. 5. A VIII. osztály évzáró vizsgálatain 
azonban feleljen minden tanuló minden tárgyból.

Az éljenzéssel fogadott felolvasások után hozzászólott még a kér
déshez dr. Hoffmann Frigyes, ki a nyilvános vizsgálatok ellen szólal fel.



tagadva, hogy a vizsgálatok czélja a közönség tájékozása volna s hason
latképen a katonai szemléket említi, melyek nem a laikus közönség szá
mára, hanem a szakemberek által vonható tanulságok czéljából tartatnak. 
Az ily vizsgálatoknak nem általánosságokban kell mozogniok, hanem ki
váló feladatuk ellenkezőleg a részletekbe hatolás. — Ezzel szemben 
Méheltf Lajos hangsúlyozza, hogy a katonaság merev intézményéről, mely 
a társadalomból úgyszólván ki van zárva, nekünk hímet varrni nem 
lehet; mi a társadalom emlőin nőttünk fel s vele contaetusban kell ma
radnunk. Azután nem áll, hogy a közönség hozzávetőleg ne ítélhetne a 
vizsgálatokon tapasztaltakból. A szóló tehát a nyilvános vizsgálatokat 
megtartandóknak véli, még pedig mai alakjukban, nevezetesen eredmé
nyüknek nem óhajtana az osztályzatra befolyást engedni; először is, mert 
olyan kivételes alkalommal a tanuló könnyen zavarba jön, de másrészt a 
tanárnak vizsgálat nélkül is tisztában kell lennie minden egyes tanuló 
előmenetelével. — Binder Jenő a vizsgálatok mai rendszerét nem tartja 
helyesnek, mert czéljokat, hogy t. i. a közönségnek a tanulók előme- 
üeteléről hű képet nyújtsanak, az ifjúságnak ez osztályzatukra befolyás
sal nem bíró vizsgálatok iránt tanúsított lanyhasága folytán nem érhetik 
e l ; de másrészt a nyilvános censurákat sem tartja sem szükségeseknek, 
sem czélravezetőkn,ek a Méhely által említett okoknál fogva. E szerint 
nem marad egyéb hátra, mint az egész oktatás nyilvánossá tétele a tanév 
kpt utolsó hetében, az összefoglaló ismétlések időszakában. így a közön
ség nemcsak az oktatás eredménye, hanem annak módszere felől is tájé
kozódhatnék, az ifjúság izgató túlterhelése elesnék s a tanítás egy megle
hetős anorganicus ráadásának elvetésével 2— 3 heti időt is megtakarít
hatnánk. — Végül Bombauer Emil elnök szólal fel, ki nem túlságosan 
népes intézeteknél kivihetőnek tarja a nyilvános vizsgálatok olyatán ren
dezését, hogy megtartásuk előtt jun. 15— 20. közt előleges osztályozás 
vétessék foganatba, a vizsgálatokon a kétesek vizsgáltassanak meg s 
ezután tartassék végleges osztályozó conferentia.

Binder Jenő, a kör jegyzője.

A szepesi kör decz. hó 29-én Iglón gyűlést tartott, melynek 
lefolyása a következő volt:

Bóth Márton elnök jelentést tesz az országos tanáregyesületnek 
1888. július hó 5-én és 6-án Budapesten tartott XXII. nagygyűléséről. 
Kiemeli, hogy a szepesi körnek a létesítendő segélyszövetkezetre vonat
kozó indítványa tárgyában elhatároztatott, hogy a tervezet egy aláíró 
ív kíséretében az elnökség részéről minden középiskola tanári karának 
megküldetik. Az aláírások száma fog dönteni a segélyszövetkezet életbe
léptetése fölött. — A gyűlés örömmel veszi tudomásul a jelentést és 
köszönetét szavaz Demkó Kálmán tagtársnak, ki a tervezet elkészítése 
körül fáradozott és Fischer Miklósnak, ki a kör indítványát a nagy
gyűlésen hathatósan támogatta.

Az elnök jelenti továbbá, hogy a községi és felekezeti középiskolák 
tanárainak nyugdíj-ügye tárgyában Budapesten 1888. júl. hó 9-én orsz. 
értekezlet tartatott. Az értekezlet Zimann János tagtársat választotta
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elnökül és Fischer Miklóst jegyzőül. Júl. hó 10-én az értekezlet kér
vényét Fischer Miklós nyújtotta át egy küldöttség élén a vallás- és köz- 
oktatásügyi kormánynak. A küldöttséget a minister távollétében dr. Ber- 
zeviczy Albert államtitkár úr fogadta, a ki, miután kijelentette, hogy a 
felekezeti és községi tanárok nyugdíj-ügyének rendezését a kormány a 
középiskolai oktatás érdekében elvitázhatatlan és mielőbb teljesítendő 
feladatának tekinti, a kérvénynek pártoló felterjesztését igértemeg. — A 
gyűlés örvendetes tudomásul vevén a jelentést, köszönetét szavaz Zimann 
János és Fischer Miklós tagtársaknak kifejtett fáradozásaikért.

Végre jelenti az elnök, hogy a központi választmányba a kör 
jelöltjei: Dr. Both Samu, Zimann János és Danilovics János választattak 
és hogy Fischer Miklós a nagygyűlés által az országos tanáregyesület pénz
tárának megvizsgálására küldetett ki.

Ezek [után Marcsek Andor értekezik az előkészítő osztály kér
déséről.

Általánosan elterjedt panasz az első osztályban tanító tanárok részéről, 
hogy az elemi osztályokból átlépő tanulók nem bírnak azzal a. szellemi kép
zettséggel, mely őket a komolyabb középiskolai tanulmányokra képesítené, 
minek következménye, hogy ily tanulók magok nem haladhatnak, úgy mint 
azt tőlük el lehetne várni, és hogy gátló befolyást gyakorolnak az egész tanítás 
menetére. Szembetűnő e szomorú tapasztalat főleg az oly tanintézetekben, 
melyekben a tanítás nyelve más mint a növendékek nagy részének anyanyelve. 
A felolvasó véleménye szerint legalább a vegyes ajkú tanintézetekben elő
készítő osztályok felállítása válik a fentemlítettek miatt szükségessé, mivel ez 
által egyrészt a tanítás volna megkönnyítve, másrészt komolyabb, képzettebb 
tanulók lépvén a középiskolába, a tanítás sikere biztosabbá tétetnék. Ez elő
készítő osztályba utasítandók volnának mindazon a gymnasium vagy reáliskola 
első osztályába lépni akaró növendékek, kik a mindenkire kötelező felvételi 
vizsgálatot nem képesek megállani.

A felolvasás után élénk eszmecsere fejlődött, melyben a hangoz
tatott panaszok jogosultsága, a jelenség szülő okai, a keresztülvitel 
nehézségei, módozatai említettek föl, valamint annak a szüksége is emel
tetett ki, hogy ez előkészítő osztályok minden intézetben állítassanak fel, 
hogy e kérdés országos törvény útján volna rendezendő, hogy ez osz
tályok a középiskoláknak nem mint mellékes, hanem mint lényeges 
alkotó részei egy vagy két középiskolai tanárral szereztessenek stb. 
Ez eszmecsere után a gyűlés a következőkben fejezi ki nézetét: Mivel 
általános tapasztalat, hogy a középiskolák első osztályában a belépő 
növendékek csekély előkészültsége, értelmi fejletlensége s gyakran maga
viseletük fegyelmezetlensége miatt a bukottak számaránya igen nagy, elő
készítő osztályok felállítása válik szükségessé; ez osztályok felállításáig 
a tanártestületek csakis felvételi vizsgálat alapján vehessék fel a közép
iskolába a 4 elemi osztályt bevégzett tanulókat.

Ezek után dr. Róth Samu értekezik az évzáró vizsgálatokról.
Czéljukat kettőben látja: egyrészt a növendékek ismereteinek ki- 

puhatolásában; más részt nyilvános számadásban. A közöny miatt azonban, 
mely e vizsgálatok irányában a szülők részéről tapasztalható, valamint ama 
tény miatt is, hogy az elöljáróságnak az egész tanév lefolyása alatt elég alkalma 
van, hogy a tanítás menetéről meggyőződjék: első sorban a vizsgálatok első 
czélját, a növendékek ismereteinek kipuhatolását kell szem előtt tartani és
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ezen az alapon megítélni a jelenlegi vizsgálati rendszereket. Az értekező sem 
azt a vizsgálati rendszert nem tartja helyesnek, midőn minden egyes osztály 
minden tantárgyból egyszerre tesz vizsgálatot, sem azt, midőn egy osztályt 
tantárgyainak egyik csoportjából egyszerre vizsgálnak meg, mint az jelenleg 
az állami intézetekben dívik. Legkevésbbé felel meg e czélnak az a vizsgálati 
rendszer, midőn több mint egy osztály tesz vizsgálatot egyszerre, és legjob
ban az, mely a protestáns intézetekben van jelenleg használatban, midőn 
minden egyes osztályt minden tantárgyból censor jelenlétében külön vizsgálnak 
meg. Mivel azonban ez utóbbi vizsgálati rendszer sok időt és fáradságot 
követel s tekintettel ama cyklusokra, melyeket a középiskolai tanfolyamban 
a kiszabott tantárgyak képeznek, az értekező czélszerünek tartja, hogy a III. 
és VI. osztályok bevégzésével alapos, szigorú és a fontosabb tantárgyakban 
az elébbi osztályok tananyagára és kiterjedő vizsgálatok tartassanak arra 
való tekintetből, hogy kik bocsáthatók a felsőbb osztályokba. — A többi 
osztályban (a VIII. osztály kivételével) a most az állami középiskolák vizs
gálata helyett a elassiiicationak összefoglaló repetitiók alapján történő megálla
pítása volna elegendő.

A tanácskozmány, -— miután az elnök a protestáns intézetek vizs
gálati rendszerét részletezte, — a következőkben fejezi ki véleményét: 
Minden osztályban a tanév végén és minden tantárgyból censor jelen
létében egy fél napra terjedő vizsgálat tartassák. Minthogy azonban 
kívánatos, hogy a tudományos pályára nem való ifjak a kellő időben 
más pályákra tereitessenek, a gyakorlati életre való tekintetből a vizs
gálatok kiváló szigorúak a IV. és VI. osztályok bevégeztével.

Végre megállapíttatott a körnek folyó iskolaévi munkaprogrammja. 
A következő gyűlésen értekezni fognak: Dr. Roth Samu a közoktatásügyi 
tanács szervezetéről, Dénes Ferencz a tanulók nyári kitelepítéséről, Dani- 
lovics János a középiskolai tanárok lakbérének szabályozási ügyéről, Róth 
Márton a tanulókkal tartandó kirándulásokról.

Elhatároztatik, hogy a kör következő gyűlése Lőcsén fog tar
tatni ; idejének megállapítása a lőcsei körre bizatik.

Fischer Miklós, a kör jegyzője.

A trsztenai kör január 7-iki ülésében először Bugáid Gyula „A 
rómaiak temetkezési szertartásairól“ értekezett. Szólt a gyászmenetet 
megelőző szertartásokról: Conclamatio, depositio, mulieres funebres, libi
tinarii. A halottat a vestibulumba helyezték, szájába egy obulust tettek. 
Nyolczad napra következett a gyászmenet, exequiae. Midőn a gyászoló 
közönség összejött, még egyszer megtörtént a conclamatio s azután a 
halottat rokonai a városon kívül felállított máglyára, pyra helyezték. A 
máglya lángjai közé oly dolgokat, dapes, dona, vetettek, a melyeket a 
halott életében kedvelt vala. A hamvakat urnába helyezve elásták. Ezt 
követte a cena-funebris. Nevezetes férfiak eltemetése után a nép számára 
lakoma rendeztetett, epulum.

Azután dr. Szádilek János olvasta föl ily czímü értekezését: „Szép- 
irodalmi kritikánk keletkezése és fejlődése Erdélyi János fellépéséig“. Az 
értekező előadja a XVIII. század irodalmának állapotát, rámutatva a 
század végén keletkezett irodalmi iskolákra. Előadja az okokat, miért nem 
lehetett még e korban aesthetikán alapuló kritikánk. Szól Kazinczyról, az 
irodalom akkori állapotáról, Kazinczy megjegyzéses kritikájáról, Szemere
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Pálról és Kölcseyről; Kölcsey kritikai működéséről, különösen Csokonai 
és Berzsenyiről írt bírálataiból kimutatja a liehest, a hibást; ez utóbbit 
a görög classicismus követéséből magyarázza. Áttér Bajzára s az akkori 
állapotokra; kifejti Bajza kritikáját s időközönkint a megjelent folyó
iratokat veszi elő. Előadja a „Conversations-Lexicon“-féle port és Csató- 
pört. Tárgyalja a még ez időszakban megjelent folyóiratokat, és Petőfi, 
Erdélyi, Tompa és Arany irodalmát és evvel kapcsolatban Henszlmann és 
Arany két folyóiratát. Végül dióhéjban előadja Erdélyi János kritikai 
elveit, mintegy czáfolatúl a l'oldytól rárdtt vádra.

Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

A m -Szigeti kör jan. 8-án tartotta negyedik havi ülését, melyen 
a tagok teljes számmal jelentek meg. 1. Az elnök indítványozta, hogy 
Brózik Károlyhoz, М.-Sziget város szülöttéhez, s az országos középiskolai 
tanáregyesület főtitkárához, abból a szomorú alkalomból, hogy szeretett 
édes anyja városunkban a napokban elhalálozott, .részvétirat intéztessék. 
Az indítvány elfogadtatván, a jegyző megbízatott a részvétirat elkészíté
sével. 2. Elhatároztatott, hogy ebben az évben az első felolvasó estély 
jan. 19-én tartassák, mely alkalommal a beállott farsangi időre való tekin
tettel Dobay Sándor és Vékony Antal mulattató, humoros felolvasásokat 
tartanak, az előbbi prózában, az utóbbi versben. 3. Vékony Antal hosz- 
szabb értekezést olvasott fel „Az évzáró, vizsgálatokról“ czím alatt. A 
felolvasónak általánosságban fejtegetett nézeteit a kör, kevés vita után, 
egyhangúlag magáévá * tevén, megbízta őt, hogy azok alapján a márcziusi 
köri gyűlésre az évzáró vizsgálat részletes tervezetét is készítse fel.

Vékony Antal, a kör jegyzője.

A zsolnai kör jan. 8-án tartotta meg rendes havi ülését. Ez alka
lommal Csáka Károly körtag a tanári szolgálati, pragmatikára vonatkozó 
nézeteit adta elő.

Ezeknek kiinduló pontja volt az előadó azon történelmi rajza, mely a 
Közlöny jelen évfolyamának októberi füzetében „A tanári eskü“ czím alatt 
jelent meg. E czikkre vonatkozólag ugyanis a Közlöny deczemberi füzetében 
a '253. lapon néhány oly megjegyzés olvasható, melyek az előadót arra a meg
győződésre vezették, hogy említett történelmi rajzát nagyon sokan balul 
magyarázták ópúgy, mint az indító okokat is, melyek őt e czikk megírására 
serkentették. Ez utóbbiak kifejtése után definiálja, hogy mit ért a szolgálati 
pragmatika alatt, s kiemeli, hogy azt a középiskolai tanárság egyetértésével 
és közreműködésével oly alapon óhajtaná létesíttetni, hogy politikai nézeteiért 
(ha nem államellenesek), és társadalmi állásfoglalásáért egy igazgató vagy tanár 
sem volna üldözhető, s hogy a szolgálati pragmatika paragraphusai megvédel
mezzék a tanárokat és igazgatókat nemcsak a közönség és társadalom táma
dásai, hanem a felsőbbségek displacentiái ellen is akkor, ha kifogástalan 
erkölcsi magaviseletiiek s kötelességeiket pontosan és híven teljesítik.

Ezután fölolvas 1783-ból egy császári parancsra alapított főigazgatói 
intézvényt, mely hangsúlyozza, hogy az eddig kiadott rendes tanári kineve
zések azzal a záradékkal*) vannak ellátva, hogy csak addig működhetik egyik-

*) Cum quaevis professoribus publicis dari consueta decreta ea clausula, 
quod nempe muneri suo rite satisfecerint, ebsque qui publicos iuventutis 
magistros decent, mores prae se tulerint, vestita sint ; . . . .



-------7- -  -. г . . '  --------  - . ------ ; • ---------- • T  • - у  ••• -Г г-ч-.- у — • -  /  v: - у * ? V  - 7 '

I

425

másik tanár hivatalos állásában, míg kötelességeit kifogástalanul teljesíti és 
erkölcsi tekintetben is oly magatartás^ tanúsít, mely az ifjúság épülésére szol
gál ; elrettentésül pedig a korhelykedés miatt a beszterczebányai gymnasiumtól 
elmozdított Pfannschmiedt Ferencz tanár esetét országosan publikáltatja.

l^rre az elíladó felemlíti, hogy 1826. okt. 21-én szükségesnek tartotta a 
kormány a tanárok véglegesítésére vonatkozó rendeletét kihirdetni. Ezáltal az 
állam rendelkezése alatt álló véglegesített rendes tanár állásától nem mozdít
ható el s élethossziglan tartó ellátásban részesül a nyugdíjtörvény alapján még 
akkor is, ha állásától fegyelmi úton elmozdittatnék. Minthogy pedig a szol
gálati pragmatika létrejöttét sokféle oknál fogva egyhamar nem reméli, szük
ségesnek tartja, hogy a középiskolai törvény 37. §-a, mely a fegyelmi vizs
gálatokról szól, s ezzel kapcsolatban a kisebb fegyelmi ügyek elintézésének 
módja is — mielőbb rendeletileg végrehajtassák, hogy a fegyelmi eljárások 
ezen §. szerint vitessenek keresztül.

A kör az előadó nézeteit elfogadja s kéri a középiskolai tanár- 
egyesület választmányát, hogy a szolgálati pragmatika imént fölvetett kér
dését a többi vidéki köröknek megbeszélés tárgyául tűzze ki.

Balugyánszky Béla, a kör jegyzője.

A zentai kör megalakulása után első rendes havi gyűlését jan. 
‘9-én tartotta meg. Szűcs Lajos elnök a körre várakozó feladat vázolása 
után előterjeszti elnöki jelentését. 1 . Örömmel számol be arról, hogy a 
helyi hetilapban és Bácsmegye főközlönyében általa ismerteti tanári 
kör abbeli hajlandóságát, hogy tagjai felolvasásokra vállalkoznak, egyik 
nevezetes közművelődési egyesület, a „zentai gazdakör“ igénybe kívánja 
venni. A „zentai gazdakör“ hivatalos megkeresésében különös hálával és 
köszönettel emlékezik meg a most már körré alakult tanári testület 
tagjai által az elmúlt 3< évben a gazdakör helyiségében rendezett felolvasó 
estékről, melyek jövedelméből a gazdakör egy 500 frt értékű könyvtárt 
volt képes beszerezni. 2. Elhatároztatott, hogy a kör programmja értel
mében tartandó népies szabad előadások nagyböjt első vasárnapján fog
nak megkezdődni: minden ünnepi délután egy vagy két előadás tartatik 
a gymnasium rajztermében. Különben a februári gyűlésen részletes pro- 
grammot terjeszt elé az elnök.

Ezek után Sziifis Lajos körelnök felolvassa a mai gyűlésre ígért 
értekezését. Az értekezés czíme: „Középiskolai tanulók nyári üdülése“ .

Az értekező mindenekelőtt dr. Alexander Bernátnak és dr. Schuschny 
Henriknek' a Közlöny múlt évi folyamában e tárgyban megjelent czikkeit 
ismerteti s a kivitelre ajánlott módozatokat bírálja. S míg ezeket könnyen 
vagy egyáltalában meg nem valósítható természetüknél fogva el nem fogadja, 
abban egyetért velük, hogy részéről szintén melegen ajánlja magát az ügyet. 
Kivitelét az egyes vidékeken főleg nyelvtanulás czéljából ma is divatban levő 
csererendszer segélyével hiszi a legegyszerűbben s legkönnyebben megoldha
tónak. Kimutatja, mit nyerne a testi üdülés mellett szellemi tekintetben is a 
vidékre kerülő fővárosi ifjú, viszont mint tágulna a főváros nevezetességeivel 
jókorán megismerkedő vidéki tanuló szellemi látóköre a csererendszer élet- 
beléptetésével A kivitelre nézve óhajtja, hogy azt az egyesület vegye kezébe. 
E szerint az egyesület választmánya felhívná a fővárosi és vidéki középisko
lák igazgatóságait, hogy ezek a tanulók útján értesítsék a szülőket a cserék 
czéljáról és módozatairól. így létesülhetne azoknak közbenjárása mellett egy- 
egy egészséges fekvésű vidéki városban 15—20 fővárosi ifjúból álló szünidei 
telep, mely telepek fölött az illető város középiskolájának igazgatósága er
kölcsi felügyeletet is gyakorolhatna. A fővárosi ifjak ily módon tanulói pályá-
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juk alatt hazánk legnevezetesebb vidékeivel megismerkedhetnének. Ha az 
egyesület az ügyet magáévá tenné, azt hiszi az értekező, hogy az már a 
folyó iskola évi szünidőben megvalósítható volna. Ha pedig az ország külön
böző vidékeinek hangulatát is óhajtaná e tárgyban megismerni, föl kellene 
hívni a köröket, hogy nézeteiket fejtsék ki benne minél előbb.

A tárgyhoz az ezután megindult eszmecserében pártolólag szólt 
először ár. Ferenczy Alajos, ki az értekezés alapeszméjét újnak és czélra- 
vezetőnek tartja, bár a jelentéktelenebb falvak középiskolai ifjúságának 
körülményei financziális tekintetben a megoldás elé szerinte mindenesetre . 
sok akadályt gördítenek, miknek elhárítása, vagy könnyítése czéljából 
olcsó menetjegyek volnának kieszközlendők. Mészáros Lajos annál 
szerencsésebbnek találja a csere eszméjét, mert eltekintve a fővárostól 
magától, a haza más vidékei is megkövetelik az ifjúság érdeklődését, 
mely vidéki ifjak közt létesült csere mellett volna kielégíthető s a 
mellett a nyelvi ismeretek szempontjából is igen üdvös eredményűnek 
Ígérkezik a csere. Tóth Lajos és Czeke Győző az előadótól fölvetett 
eszmét szerencsésnek s a kivitelre ajánlott módot minden mástól el
tekintve elfogadhatónak találja. Tóth indítványozza, hogy az értekezésnek 
a Közlönyben való közzétételére a hozzászólás megkönnyítése czéljából 
kéressék föl a szerkesztőség, a választmány pedig tegye magáévá az 
ügyet. Végül az értekező kijelenti, hogy előadásában a tárgy minden 
aprólékos részletére nem kívánt kiterjeszkedni s meggyőződése is csak 
az, hogy egyelőre elegendő lesz a kivitelnek általa ajánlott módozata s a 
tapasztalás legjobban megmutatja, mennyiben lehet azt középiskolával 
nem biró helyekre, esetleg vidéki városok közt létesített cserékre ki
terjeszteni.

Ezek után határoztatott, hogy az indítvány egyhangúlag elfogad- 
tatik, s az értekezésnek a Közlöny legközelebbi számában való közzé
tétele kéretik, hogy a hozzászólás minden oldalról annál könnyebb legyen. 
A felolvasónak dr. Ferenczy indítványára jegyzőkönyvi elismerés szavaz- 
tatik. A február havi gyűlésre Örvény Iván Ígérkezik felolvasónak.

Virág István, a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör január 10-én tartott rendes havi gyűlésén 
Faith Mátyás értekezett „A nyelvtanítás reformja“ czímén fölvetett kér
désnek következő pontjairól: 1. a copuláról, 2. az articulusról és a 
gén. vonzó praepositókról, 3. a segítő igékről, 4. a rövidített mellék- 
mondatokról és 5. a puszta, bővített s összevont mondatról.

1. A copuláru nézve az előadó csatlakozik Theisz véleményéhez s kívá
natosnak tartja, hogy erre nézve egyszer megállapodás történnék. Rámutat 
az ellenmondásokra, melyek sok grammatikában az állítmány, s ennek kap
csán a copula meghatározása körül tapasztalhatók. Hogy a copula úgy fejlő
dött volna ki a sein igéből, mint pl. a határozók vagy praepositiók a főne
vekből, a mint ezt a copula védői állítják, el nem fogadhatjuk. A weyen, 
statt, weil stb. szók tényleg megszűntek főnevek lenni, mert valami meghatá
rozott subsistentiát többé nem fejeznek ki, s ebben a grammatikai haszná
latban, melyre most szolgálnak, meg nem változtak. Ugyanezt mondhatnék 
pl. a dass kötőszóról, ezt is határozottan világos grammatikai jelek különítik 
el a pr. dem. és rel. hasonló semleges alakjaitól. Ez többé nem eset, mint 
rokon alakjai, hanem a német nyelvnek legfontosabb kötőszava. Ezt azonban
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a se in  igéről nem mondhatjuk, mert ezen nem veszünk észre olyan gramma
tikai jeleket, melyek feljogosíthatnának, hogy ezt hol igének, hol viszonyszó
nak tekintsük. A se in  igét végig ragozzuk, esetekkel, praepositiókal, hatá
rozókkal összekötjük, tartalmáról mindenki könnyen meggyőződhetik és sze- 
mélyragos alakjaiban állítmányul is szolgál. Mi volna tehát az, a mi bennünket 
kötelezne, hogy azt ilyenkor, a mikor keveset fejez ki, tartalomnélküli viszony
szónak deelaráljuk ? Willmanns. az uj theoriának legnagyobb ellensége, szintén 
kénytelen elismerni, hogy a német nyelvben mondatot személyragos ige 
nélkül alkotni nem lehet, s mégis azt tartalmától néha meg akarná fosztani. 
Ezek után vagy minden verbum finitum copula, vagy minden verbum tinitum- 
ban bentfoglal táti к a mondott copula, azaz: az a belső erő, mely az állapo- 
tott a subsistentiával kapcsolatba hozza. A csurgói kör amaz optimistikus 
határozatát, melyet m. é. január havában megtartott gyűlésén kimondott, hogy 
a copula-tan elejtése tárgytalanná vált, a mennyiben ma már senki sem beszél 
copuláról, addig elfogadni nem lehet, míg grammatikáink azt oly határozott
sággal tanítják. — 2. Az a r t ic u lu s t , mint önálló beszédrészt és a gén. vonzó  
p r a e p o s i t ió k a t  az előadó a grammatikában továbbra is meghagyandónak véli. 
Tény, hogy a határozott articulus eredetileg nem egyéb mint hangsúlytalan 
pr. dem. és a határozatlan artic. nem egyéb hangsúlytalan számnévnél. De 
mindakettő mind tartalmára mind alakjára nézve annyira átidomult, hogy 
ezeket most a névmások, illetve számnevek közé nem sorolhatjuk. Erdmann 
a Kern .Zur Methodik des deutschen Unterrichts“ ez. müvéről mondott bírá
latában azt mondja, hogy a szerző a nemi szócskának kiküszöbölésével 
messze ment; a mutató névmásnak d e r  hangsúlytalan alakjának mindig fog 
kelleni valami elnevezést adni. Ugyanazt a módosulást tapasztaljuk a praepo- 
sitióknál is. A n s t a t t  elöljárónál pl. a S ta t t  főnévnek jelenlétét még elég vilá
gosan érezzük. De hogy az elkülönítés az önmagára hagyott nyelvérzéknek 
müve, bizonyítja azt a s t a t t  elöljárónak jelenléte, mely az eleinte szükségesnek 
látszó a n  elöljárót idővel mint szükségtelent elvetette. Minthogy tehát a gén. 
vonzó elöljárók közt sok van ilyen, melyek a fent említett sajátságokat fel
mutatni képesek, azért az előadó ezeket szintén a praepositiók sorában meg- 
hagyandóknak véli. — 3. A „segítő igék“ terminust a grammatikában továbbra 
is meghagyandónak véli, értve alatta a „haben, sein, werden“ segítő igéket ; 
de nem azért, mintha ezek az igék közt valami külön kasztot képeznének, 
hanem csak azon sajátságuknál fogva, mert más igék ragozásánál segédkez
nek. — 4. A rövidített, puszta, bővített s összevont mondat elnevezései 
törlendők, elég ha az egyszerű és összetett mondatot különböztetjük meg. A 
z u  elöljárós infinitivusi és participiális constructiókat czélszerűbb volna egy
szerűen megfelelő mondatrészeknek tekinteni ; az összevont mondat elnevezés 
helyébe pedig a többszörös mondatrészszel biró mondat elnevezését 
használni.

Az előadást a jelenlevő tagok figyelemmel hallgatták s befejezte 
után az értekezés egyes pontjait külön-külön élénk és sok tekintetben 
tanulságos megvitatás alá vették, mely vitában hosszabban felszólalaltak 
Dunay Ferencz, Kocsner József, Spitkó Lajos, Marcsiss János és részt 
vettek a többi jelenlévők is. Végre a következőkben történt megállapodás :

1. A copula logikailag véve nincs, tehát copuláról tulajdonképen nem 
is beszélhetünk. De minthogy mi nálunk a német nyelv a magyar alapján 
tanittatik és a magyar nyelvben vannak mondatok személyragos igék nélkül, 
azért czélszerűbb a réginél megmaradni és az ist-et a főnévi, illetőleg mel
léknévi állítmánynak kiegészítő részének tekinteni. — 2. Az articnlusra és a 
gén. vonzó elöljárókra nézve a kör elfogadja az előadó nézetét és ezt nem
csak praktikus, hanem tudományos szempontból is igazoltnak tartja. — 3. 
Segítőigéknek az előadó nézetével egyetértőleg csak haben, sein és werden 
igéket tartja; az u. n. módbeli segédigék rendes igék. — 4. A rövidített
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mellékmondatokra nézve a kör elfogadja az előadó nézetét, meíy szerint 
ezek nem mondatok, hanem csak mondatrészek. — 5. A puszta, bővített 
és összevont mondat elnevezés továbbra is meghagyandó a grammatikában

A kör végre az előadónak köszönetét szavaz a tanulságos felolvasásért.
Faith Mátyás, a kör jegyzője.

VEGYESEK.

Felhívás Trefort Ágoston emléke ügyében. Hazánkban a természettudomá
nyok művelése az utóbbi két évtized alatt tetemes lendületet vett, a melynek 
nagyságát úgy mérlegelhetjük legjobban, ha összehasonlítást teszünk a jelen 
és a múlt között. Az egyetem és műegyetem természettudományi intézetei a 
régi, tanításra és búvárkodásra egyaránt alkalmatlan helyiségeiket a mai kor 
követelésének megfelelően fölszerelt épületekkel cserélték föl. Az, a ki ezt a 
varázslattal határos gyors változást előidézte, Trefort Ágoston volt. Ő volt az, 
a ki felismerve a természettudományoknak a XIX ik század műveltségére való 
hatását és látva e téren hátramaradottságunkat, erejének és tevékenységének 
nagyobb részét arra fordította, hogy a századok mulasztásait lehetőleg rövid 
idő alatt pótolhassa. Mi tanúi voltunk az áldásos működésnek, a melylyel a 
boldogult a természettudományok felső oktatását a kor követelésének meg
felelően újjáteremtette; Ki érezhetné jobban mint mi, hogy ki volt Trefort 
Ágoston ! A természettudományi intézetek ő iránta örök hálára vannak köte
lezve és mi, kik jelenleg ez intézetek élén állunk, elhatároztuk, hogy a nagyra, 
vallás és közoktatási m. k. miniszter engedélyével, a mit szerencsések 
voltunk már is megkapni, az egyetem és műegyetem közös tulajdonát képező, 
az intézeti épületeket környező parkban, a múzeum-kőrútra kilátszó helyen, 
a helyi viszonyoknak megfelelő mellszobor-emléket állítunk, a mely a boldo
gulnak e téren szerzett érdemeit az utókornak hirdesse és egyúttal a jelenkor 
hálás elismerését is tolmácsolja, ügy hiszszük, hogy mindenki, a ki kiképzését 
ez intézetekben szerezte, egyetért velünk s úgy ők mint a természettudomá
nyok kedvelői és pártolói támogatni fognak bennünket a terv megvalósításá
ban. Ez indít arra, hogy a természettudományok iránt érdeklődő közönség 
nemes áldozatkészségéhez forduljunk s felkérjük, kogy adományaival — 
legyenek azok bármily csekélyek — a nemes czél elérését előmozdítani kegyes
kedjék. Nem élünk hangzatos szavakkal, mert a mi valóban nemes és szép, 
az a legegyszerűbb alakban kifejezve is megtalálja az útat a szivekhez. A 
Kir. M. Természettudományi Társulat titkári hivatala vállalkozott arra, hogy 
az adakozás útján beérkező pénzt nyilvántartja s gyümölcsüzőleg az Első 
Hazai Takarékpénztárban elhelyezi. Ennélfogva az adományok e hivatalnak 
(Eötvös-tér I. szám) czímezendők. A beérkezett összegekről az alólírt végre
hajtó bizottság a „Természettudományi Közlönyében havonként jelentést tesz 
közzé, illetőleg a befolyt összegeket nyilvánosan nyugtatványozza. Kelt Buda
pesten, 1888. deczember 20-ikán. B á r ó  E ö tv ö s  L o r á n d ,  mint a bizottság elnöke. 
D r . F o d o r  J ó z s e f .  H r . F rö h lic h  Izo r . D r .  H a n t i é n  M ik s a . H r .  J e n d r a s s ik



ИИРЯИННИНЯЯНИЯМММРЧИИмЯМР!Ш1!1|Р!!1Р

4 2 9
Jenő. Dr. Jurányi Lajos. Dr. Lengyel Béla, mint a bizottság jegyzője. Lipthay 
Sándor. Dr. Margó Tivadar. Dr. Stoczek József. Dr. Szabó József. Dr. Szily 
Kálmán. Dr. Than Károly. Dr. Tűrök Aurél.

f
Kinevezések. A király ő felsége, dr. Erődi Béla fiumei áll. gymnasiumi 

rendes igazgatót és tanfelügyelőt a kolozsvári tankerület főigazgatójává nevezte 
ki. — A vall. és közokt. minister Bonyhádi Ede lugosi kath. főgymnasiumi 
helyettes tanárt eddigi állomására rendes tanárrá és dr. Berkeszi István buda
pesti II. kér. kir. kath. főgymnasiumi helyettes tanárt a temesvári állami fő
reáliskolához szintén rendes tanárrá nevezte ki.

Alapítványok. Csak az imént jelentettük (decz. fűz. 272. 1.), hogy Soós 
Gábor hajdúnánási ügyvéd és volt országgyűlési képviselő a debreczeni ref. 
főiskola javára 50,000, a hajdúnánási gymnasium javára pedig 30,000 frtos 
alapítványt tett. Most a „Debreczeni Protestáns Lap'1 2. és 3. számából érte
sülünk, hogy a nemes jótevő újra 20,000 frtot tett le ugyancsak a hajdúnánási 
ref. gymnasium javára, a fölállítandó VII. és VIII. osztály alapjául. Alig hat hét 
alatt 100,000 frtot áldozott a ref. középiskolai oktatás biztosítására és föl- 
virágoztatására. — Jan. 24-én Dobos János czeglédi mérnök annak 12-ik év
fordulóján, hogy a czeglédi százas küldöttség elzarándokolt Kossuth Lajoshoz 
és átadta neki Czegléd városa képviselői mandátumát, 140,000 frtnyi alapít
ványt tett egy Czegléden fölállítandó Kossuth-gyinnasiumra. Erről Kossuthot 
rögtön értesítették az üdvözlő táviratban, melyet a százas küldöttség e napon 
minden esztendőben szokott küldeni.

Nyilvánossági jog. A vall. és közokt. minister a verseczi öt osztályú 
városi reáliskolának az 1888/9. iskolai évre megadta a nyilvánössági jogot 
(48,113. sz. ex 1888).

Jubilaeum. Fiúméban jan. 10-én ünnepelték dr. Erödi Béla 25 éves Írói 
jubilaeumát. Családiasán akarták megülni a tanárok, de a városi polgárság 
tudomást véve róla, önkényt hozzá csatlakozott és így nagyszabású fényes 
ünnep lett belőle. Jelentőségét növelte az, hogy az olaszok vitték a főszerepet; 
részt vett benne a város polgárságának színe-java. Nem volt az nap szó nyelv
ről, politikai pártokról, minden differentia megszűnt. Maga az ünnepség 
magyar és olasz nyelven folyt fölváltva. Igazi testvériességi ünnep volt. Pont 
délben kezdődött a főgymnasium nagytermében és a díszes közönség közt 
megjelent Zichy Ágost gróf kormányzó, Ciotta polgármester, Fésűs és Zeyk 
kormánytanácsosok. Este öt órakor díszlakoma volt, melyen a város előkelői
ből száaan jelentek meg. Az első köszöntőt, Zichy Ágost gróf kormányzó 
mondta a királyra; dr. Dali’Ásta, ajubilaeumi bizottság elnöke és Fest Aladár 
tanár az ünnepeltet éltették, a ki köszönetét mondva nagy lelkesedés közt 
Fiume hazafias polgárságára emelte poharát. Ezután még Ciotta polgármester, 
Mohovich Emidio municipiumi másodelnök, Thierry lovag municipiumi első 
alelnök, Körösi Sándor tanár és Mócs Zsigmond mondtak áldomást. Végül 
dr. Erődi Béla megköszönve a jelenvoltak kitüntető részvétét, dr. Dall’Astát 
és a jubilaeumi bizottságot éltette. Mikor Erődi távozott, a társaság nagy 
része haza kisérte. Az előkelő társaság az utczán éljent kiáltva vált el az 
ünnepelttől, kinek fényes sikerű jubilaeuma új alkalom volt a Fiume és Magyar- 
ország között való rokonszenv kinyilatkoztatására. Erödinek ez ünnepet még
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emlékezetesebbé tette, hogy iiz nap érkezett meg kolozsvári tank. főigazgatóvá 
való kinevezése is. Szivünkből óhajtjuk, hogy új állásában működése oly szép 
elismerést szerezzen, mint a milyent Fiúméban tudott kivívni.

Halálozások. Budapesten elhunyt november 28-án dr. Bihari Péter, 
budapesti ev. ref. főiskolai rendes és egyetemi magántanár, egyesületünk régi 
tagja, négy hónapi súlyos szenvedés után életének 48-ik, tanári működésének 
20-ik évében. A boldogult kettős tanári elfoglaltsága mellett időt talált arra a 
szerfelett termékeny irodalmi munkásságra, melyet az utolsó évtizedben lázas 
sietséggel kifejtett. Egymást érték paedagogiai, philosophiai, művelődéstörté
neti, aesthetikai dolgozatai. Néhány hónappal ezelőtt az elmezavar elhomályo
sította lelkét. Életét a lipótinezei intézetben fejezte be, a hol négy hónap óta 
gyógyították. — Budapesten elhúnyt deczember 5-én Henszlmann Imre, 
egyetemi tanár, hosszú szenvedés után 75 éves korában. Henszlmann 1813. 
okt. 13-án Kassán született. Iskoláit Kassán, Eperjesen, Pozsonyban, Pesten 
és Bécsben végezte, és 1837-ben a padovai egyetemen rigorozált. Az először 
választott orvosi pályáról lemondva, a régiségtudomány és a szépművészetek 
felé fordult. Beutazta Olaszországot, melynek műremekein szépérzékét tökéle
tesítette és ízlését finomította. A festésben és képfaragásban gyakorlatilag 
is megkísérlette tehetségét. Olaszországból hazajővén, Pesten telepedett le s 
idejét az irodalomnak és kedves művészeti tanulmányainak szentelte. Egyike 
lett a legalaposabb mfibírálóknak. Nagyobb önálló munkái 1841-től kezdve 
jelentek meg. Kassa városának ó-német stilii templomairól írt müvében s 
azonkívül számos hírlapi dolgozatban figyelmeztette a nemzetet arra, mily 
kincsei vannak valamely nemzetnek műemlékeiben s mily vétek ezeknek 
elhanyagolása. Az ő izgatásaira történtek hazánkban az első intézkedések a 
régiségek megóvására és gondozására. A szabadságharczban ő is résztvett és 
nyolcz hónapot Bécsben fogságban töltött. Azután külföldre költözött s 
Angliában és Francziaországban folytatta mütörténeti és építészeti tanulmá
nyait. A hatvanas években visszatért Magyarországba s 1869-ben országgyű
lési képviselő, 1874-ben pedig a budapesti egyetemen a műtörténelem nyilv. 
rendes tanárává lett és azóta szakadatlan munkásságban töltötte idejét egész 
haláláig. A m. tud. Akadémia már 1841-ben levelező, 1873-ban pedig rendes 
tagjává választotta. — Budapesten elhúnyt deczember 6-án Hunfalvy János, 
a budapesti egyetem rendes tanára és prorectora, rövid betegség után 68 éves 
korában. Hunfalvy 1820. jún. 20-án született Nagy-Szalók szepesmegyei falu
ban, a magas Tátra oldalában, németajkú földműves szülőktől. Atyja gon
dosan neveltette fiait, Pált és Jánost, a késmárki lyceumban és Miskolczon 
majd Eperjesen. János a jogi és theologai tanfolyamok végzése után Dessewffy- 
Egyed gtóf nevelője volt és letette az ág. ev. papi vizsgálatot. Majd Greguss 
Ágosttal beutazta Európa északnyugati részét és a késmárki főiskolában, 
Pál bátyja mellett a. második jogi tanszék professora lett. De csak egy évig 
maradhatott ez állásában, mert a szabadságharcz zaja kiragadta őt csendes 
munkásságából. Működött mint publicista, résztvett a megye politikai moz
galmaiban és hét hónapig tartó fogságot szenvedett a sötét napokban. Tanári 
állását nem nyerte többé vissza, rendőri felügyelet alatt állott; azért ismét 
nevelősködni ment s a többi között az aradi vértanú, Leiningen gróf gyer
mekeinek nevelését vezette. Végre 1861-ben a budai műegyetemhez került
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helyettes tanárnak, majd három év múlva a földrajz rendes tanárává nevezték 
ki s ugyanily minőségben jutott 1870-ben a budapesti egyetemre. Hunfalvy 
működése a földrajz és statisztika terén rendkívül nagy. A magy. tud. Aka
démia 1858-ban levelező és 1865-ben rendes tagjává választotta, 1887-ben 
pedig az igazgató tanács tagja lett. Hunfalvy alapította a magyar földrajzi
társaságot is. Számtalan congressuson és kiállításon volt a magyar tudomány 
képviselője és ezeken neki mindig előkelő hely jutott az elnökségben. — 
Szatmárt elhunyt deczember 7-én N a g y  G éza  Á r o n ,  a szatmár németi ev. ref. 
gymnasium rendes tanára, rövid szenvedés után életének 65-ik, tanári műkö
désének 35-ik évében. — Nagy-Becskereken elluínyt deczember 11-én dr. 
K e m é n y  I s tv á n ,  kegyesrendi áldozó pap, főgymnasiumi rendes tanár, 33  éves 
korában. — Temesvárt deczember 21-én hirtelen elhunyt K r o p f  J ó z se f , a temes
vári áll. főreáliskola tanára, életének 33. évében. Az oktatásügy egy derék 
munkását, egyesületünk egy buzgó tagját vesztette el a boldogultban. — 
Ugyancsak Temesvárt elhunyt deczember 27-én K a r n a y  A la jo s  a temesvári 
áll. főreáliskola rendes tanára, hosszas betegeskedés után életének 48-ik, 
tanárkodásának 28-ik évében. — Marosvásárhelyt elhunyt januárius 9-én 
K e se rű  J ó zse f , a marosvásárhelyi róm. kath. nagygymnasium rendes tanára, 
■egyesületünknek egyik legrégibb tagja, hosszú szenvedés után életének 46-ik, 
tanárságának 25-ik évében. — Váczon elhunyt januárius 11-én F e k e te  K á ro ly ,  
a váczi orsz. siketnéma intézet igazgatója, hosszas szenvedés után életének 
tj7-ik, tanárkodásának 47-ik, igazgatóságának 16-ik évében. — Nagyenyeden 
elhunyt januárius 28 án S zé k e ly  F e r e n c i ,  a nagyenyedi ref. Bethlen-főiskola 
gymnasiumának rendes tanára, egyesületünk tagja, életének 62-ik, tanárkodá
sának 19-ik évében. — Nyugodjanak békében !

A ..Magyar Művészek“ új sorozatából, melynek érdekes ismertető szövege érté
kes rajzok, karezok és metszetek kíséretében mutatja be a magyar képírók és 
szobrászok jeleseit, már karácsonykor megjelent az utolsó (16.) füzet. A szép vál
lalat egyaránt dicséretére válik S z a n a  T a m á s  szerkesztőnek és Hornyánszky Vik
tor kiadónak. A 16 füzet együtt igen szép és értékes albumot képez. A mű 
kiállítása, nyomása, díszítése, a rajzok és metszetek tisztasága, plastikája egy
aránt föltűnő tökéletesedésére vall nyomtatásunknak. E kiadvány még az angol 
és franczia könyvpiaczon is föltűnnék; annál nagyobb elismerés illeti a kiadót 
a mi viszonyaink közt, hogy áldozókészsége az ily művek aránylag csekély 
vevő közönségének előkelő ízlését és legválogatósabb követeléseit is tartalomban, 
díszítésben egyaránt eredeti, magyar munkával kielégíteni törekszik. A műhöz 
művészi kivitelű szép bekötő tábla is készült, mely 1 frt 80 kiért kapható. 
A 16 füzet együtt 12 frt 80 kr, egy füzet 80 kr.

Válasz, Czógler Alajos t. barátom a múlt füzetben (295—297.1. „A gym- 
nasiumi múzeumok kérdéséhez“) reflectálva a deczemberi füzetben (217—222. 1. 
„Gymnasiumaink múzeumairól“) megjelent fölszólalásomra, oly dolgokat imputál 
ennek, melyek nem foglaltatnak benne. Először is azon csodálkozom, hogy ö 
reáliskolai tanár létére szólal fel czikkem ellen, mikor én a reáliskolák múzeumi 
berendezésének teljes elismeréssel adózok, s azt óhajtom, vajha gymnasiumaink 
is oly czéljoknak megfelelően lennének berendezve, mint a reáliskolák. S fáj 
az a vádja, melylyel mindjárt czikke elején illet, hogy t. i. én „a reáliák



gyűjteményeiről gúnyos, csaknem megvető hangon nyilatkozom“. Sajnálom, 
hogy ez állítását czikkemből vett idézettel nem bizonyítja. Azért kijelentem, 
hogy én senkit sérteni nem akartam, s ha szavam itt-ott ironikusnak tűnik 
fel, az nem a személyeket, hanem az állapotokat illeti. Mert adatokkal szol
gálhatnék. hogy mennyi fölösleges tárgy van egyes reáliákra, s ugyanakkor 
egy árva táblácska sincs a humaniórákra ; azért bátorkodtam ezt illustrálni 
Hektorral és a kitömött kutyával, melyet elevenen majd minden házban láthat 
a tanuló, míg amarról nem egy végzett gymnasista annyit jegyez meg, vagy 
annyit tud, hogy pl. vadászebüket hívják úgy! Nevezhetnék intézeteket, 
tanárokat, költségvetéseket stb., a hol és a kik nem GO irtot, hanem 200 
írtnál is többet elexperimentáltak évenként, s az experimentumok eredményei: 
a romok maradtak ; de ugyanakkor egy garast sem engedtek a humaniórákra 
fordíttatni. Es ki kell jelentenem, hogy nem egy ízben nem a tanár közöm
bösségén múlt ez, sőt ellenkezőleg annak lelkesiiltségét hiitögették ilyes argu
mentummal : „mire való ez? nem szokás ez!“ És valóban, ez a „szokás“ még 
nagy úr tanügyünkben, s nem egyszer a szentesített törvényt is ez hiúsítja 
meg! Czógler úr felhozza, hogy mennyi időt és fáradságot szentelnek a 
reáliák tanárai gyűjteményeikre. Boldogok ők, mert élvezetet és eredményt 
találnak benne ; míg ugyanannyi fáradsággal mennyi keserűséggel javítják a 
humaniórák tanárai azokat a hálátlan — gyakorlatokat! Sok adattal szolgál
hatnék, de jobb lesz azoknak „sub rosa maradniok“. Minden pontjára sem 
akarok válaszolni, mert azok nem egyebek, mint félreértései soraimnak, vagy 
oly következtetések, melyek állításaimból nem folynak. Mert végre is miben 
ouooludál czikkem V Hogy „a humaniórák tanításához adjunk oly mértékben 
segédeszközöket, mint a reáliskolák a reáliákhoz !“ S ha ez nem lehetséges, 
„legalább méltányosak legyenek a gymnasiumok költségvetései é í ne tekint
sék a humaniórákat a saját házokban mostoha vagy fogadott gyermekeknek !“ 
S hogy nem chimaeráról, nem a reáliák lenézéséről vagy szükségtelen voltáról, 
hanem egy általánosan érzett közszükségletről, s annak a reáliák niveaujára 
való fölemeléséről beszéltem, azt fényesen igazolja a bpesti I. szakosztálynak 
ama gyűlése, melyet czikkem nyomtatása alatt tartottak, s mely az iskolai 
philologiai múzeumok szervezését nélkülözhetetlennek jelezte, és Czógler úr 
észrevételeivel szemben elégtételt szolgáltat ugyancsak ama szakosztálynak 
gyűlése, melynek körében a „történelmi iskolai múzeumokról“ szóló értekezés 
tárgyaltatott, s annak kivonata Czógler úr czikkével egyszerre jelent meg 
Közlönyünkben! Adjanak csak a mi kezünkbe is eszközöket, melyeknek 
segítségével ifjúinkat az elvont körből a szemléltetés üdítő világába vezet
hetjük, majd a humaniórákat is nagyobb kedvvel, elevenséggel és lelkesedéssel 
karolják fel, annélkül, hogy ez által a reáliákat háttérbe szorítani óhajtanók ; 
sőt tán ez lesz a mód, mely őket lelkesíteni fogja a kettőnek egyformán lelkes 
felkarolására, s lelköknek, ismereteiknek egyforma kiművelésére ! Várkonyi E.

Hibaigazítás. Múlt füzetünk 291. lapján a 17. sorban alulról „Ipariskola 
(Gewerbeschule)“ helyébe „Iparrajziskola (Gewerbeschule)“ javítandó, mivel 
Budapesten ipariskola nincs, melyet a bécsi Gewerbeschule-val szembe lehetne 
állítani, hanem csak iparrajziskola.
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XXII. évfolyam. 7. SZálD. MárCZÍllS hó. 1888—89.

ÉRTEKEZÉSEK.

Középiskolai tanulók nyári üdülése.*)
Középiskolai tanügylink napi renden lévő kérdései közt nem 

egy van, mely habár látszatra nem is elsőrendű, sikeres megoldás 
által jótékonyan hat vissza az elsőrendüekre. Ily kérdés szerintem 
a középiskolai tanulók nyári üdülése, melyet a közgyűlés nem vett 
ugyan föl a körök munkaprogrammjába, de melyet azért fontossá
gánál fogva mégis alkalmas tárgynak tartok arra, hogy körünk 
vele foglalkozzék, még pedig oly időben, hogy az eszme, életre
valóságának megvalósítható föltételei mellett, a folyó iskolaévi nagy 
szünidőre keresztülvihető legyen.

E kérdés tudvalevőleg egyesületünket is foglalkoztatja, vagy 
legalább foglalkoztatta. Ennek tulajdonítom dr. Alexander Bernátnak 
és dr. Schuschny Henriknek egyesületünk Közlönyében a múlt 
iskolaév vége felé e tárgyban megjelent czikkeit, melyekben a kér
dés sok oldalról s igen érdekesen van fejtegetve. Mindkét czikknek 
azonban szerény nézetem szerint hibája az, hogy a kivitelre időt 
kívánó fontos kérdést későn — áprilisban s májusban — hozza 
napirendre s a kivitelnek a mi viszonyaink közt alkalmas módját 
el nem találja. Már pedig ez magában elég arra, hogy akármily 
üdvös eszme is halva szülessék. E hibák elsejét elkerülendő, válasz
tottam körünk működésének legelső alkalmát arra, hogy nézetemet e 
tárgyban kifejtsem. Hogy pedig annál világosabban kitűnjék, mennyire 
felel meg nézetem az életrevalóság föltételeinek, szükséges lesz az em
lítettem czikkekben kifejtett nézetekkel rövidesen megismerkednünk.

Dr. Alexander a testi nevelés szükségességének fölemlítése 
után főleg a budapesti szegény tanulók physikai állapotáról nyújt

*) A zentai kör jan. 9-diki ülésében tárgyalt fölolvasás. L. múlt fűz. 
425. s k. 1.

T an áreg y esü le t!  K özlöny. XXII. 30
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szomorú, bár nem túlzott képet. Ő e bajon a tanítás megkönnyítése 
s a testi nevelés foganatosabbá tétele mellett a társadalmi jótékony
ság fölhasználásával óhajt segíteni. Szerinte első sorban a fővárosi 
tanulóknak kellene módot nyújtani, hogy ezek a nyári szünidőben 
a tanulás fáradalmait hegyes vidékeken középiskolai tanulók szá
mára létesített szünidei telepeken kipihenvén, a tanulásban elfogyasz
tott életerőt helyrehozhassák. Érdekesen és szépen mutatja ki a 
következőkben a vidéki életnek a tanulók testi és szellemi fejlődé
sére gyakorolt nagy befolyását; abban is igaza van, hogy az eszme 
egészséges és megérdemli, hogy vele foglalkozzanak. Mint említet
tem, csupán a kivitelt nem találom czélravezetőnek és épen nem 
osztozom dr. Alexander föltevésében, mely szerint e szünidei telepek 
„létesítése még túlságos nehéznek sem látszik. Csak néhány tár
sadalmilag kiváló, emberszerető egyén szivét kellene megnyernünk, 
hogy a társadalomban szavukat fölemeljék czélunk érdekében“. 
Tehát dr. Alexander azt hiszi, hogy a kivitelre szükséges eszközök 
társadalmi úton előteremthetők. Én nem hiszem, mert tudom, hogy 
a már kissé túlságosan megterhelt társadalmi jótékonyságnak föl
használása ügyünkön keveset, vagy épen semmit se lendítene. Ha 
annélkül is czélt érhetek, szivesen mellőzöm. Arra az esetre, ha a 
tanáregyesület indítja meg ez ügyet, fölteszi dr. Alexander, hogy 
több oly fővárosi család is a telepre bízza gyermekét, „melyet nem 
szegénysége, hanem dolgai kötnek a városhoz“. Ez esetben reméli, 
hogy nyolcz fizető tanuló négy ingyenes tanuló költségeit is födözné. 
Mindezt elhiszem magam is.

De mielőtt a kivitelre — legalább szerintem — könnyebb 
és alkalmasabb tervemet dr. Alexanderéval szembeállítani megki- 
sérleném, tekintsük meg a másik ezikkben ajánlott módozatot. Dr. 
Schuschny érdekes áttekintést nyújt arról, mikép történik egyes 
országokban a középiskolai tanulók nyári üdülése. A kivitelnek 
nálunk alkalmazható módját illetőleg azt hiszi, hogy „maga az 
ifjúság is gondoskodhatnék a szükséges pénzösszeg egy részéről 
vagy gyűjtések, vagy az ifjúság által rendezendő tombolák, vagy 
egyéb mulatságok útján.“ Ezt azonban részemről úgy paedagogiai, 
mint a már fónnebb említett okok miatt el nem fogadhatom. A 
másik módot illetőleg, melyet Dániában alkalmaznak s mely nálunk 
takarékosság esetén volna alkalmazható, így szól: „Tudom lesz 
elég mezőgazda, ki egy-két tanulót, csekély fizetés mellett, vagy 
tán ingyen is, befogad házába és ez esetben az üdülés
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tartama 3—4 hétnél tovább is terjedhet.“ Mellőzve azt, hogy 
e paedagogiai tekintetben nem valami ajánlatos módot szintén 
nem helyeselhetném, nálunk ily alakban kivihetetlennek tartom. 
Lehetnek hazánkban parasztgazdák, kik tán hajlandók volná
nak ily áldozatra ; de azt hiszem, vajmi kevesen vannak. A legtöbb 
jómódú parasztgazda, kiket ismerek, a társadalomnak hozandó áldo
zatok iránt annyira nem bir érzékkel, hogy inkább maga fogadja 
el, ha adnak neki, nemhogy ő adna másnak. Önző, mint a gyermek, 
úgy annyira, hogy a dr. Schuschny által remélt áldozat fehér holló 
számba megy. Ez tény; kik e népet ismerik, igazat adnak nekem.

Ezek után legyen szabad saját nézetemet kifejteni e tárgyban. 
Hogy a középiskolai, főleg nagyvárosi tanulóknak égető szükségük 
van a nyári üdülésre, magam is készséggel elismerem, sőt kívánom, 
hogy az a tanáregyesület vezetése alatt már a folyó év nyarán 
létesüljön. A kivitelre még egyszerűbb módot ajánlok a fönnebb 
ismertetteknél; egyszerűbbet, a mellett practikusabbat, a mennyiben 
kivitelére csupán egy kis akarat szükséges. Javaslatom alapjáúl a 
társadalom és természet nevelő hatásának elvét fogadva el, kije
lentem, hogy én a középiskolai tanulók nyári üdülésének kérdését 
az egészségi szempontok mellett közműveltségi szempontból is ki akar
nám terjeszteni az egész haza tanuló ifjúságára s az egyes vidékeken, 
főleg idegen nyelvek tanulása czéljából, divatozó csere-rendszer segé
lyével hiszem a legegyszerűbben megoldhatónak azt.

Az embernek, hogy szellemi és erkölcsi tehetségeit minden 
irányban kifejtse, társadalomra van szüksége. Valamint a gyémánt sa
já t porával köszörülve válik értékessé, úgy az ember is csak ember
társaival való soknemű érintkezés folytán lesz a társadalom méltó tag
ját képező emberré. Minél nagyobb valamely város és minél nagyobb 
haladást tett a benne kifejlett társadalom a közműveltségben s a mű
velődés eszközeinek megszerzésében, annál nagyobb lesz természete
sen annak nevelő hatása a fejlődésben lévő ember szellemi és erkölcsi 
életének kialakulására. Innen van a fővárosnak közművelődési roppant 
fontossága a vidékre, a vidéki ifjúságra. A különböző fajú és fokú 
tanintézetek, múzeumok, akadémia, képtárak, könyvtárak, műkincsek, 
történelmi nevezetességek, szóval mind az, mi a fővárost a vidéki vá
rosok fölé emeli, egészen új világot ébresztenek a vidéki ifjú lelkében, 
mi tervszerű vezetés mellett annak jövőjére döntő hatású lehet. A fő
városi ifjú mindezekkel jó korán megismerkedik ; ő azonban híjával 
van azon. a vidéki előtt egészen közönséges ismereteknek, melyeket
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emez a természettel való folytonos érintkezés által szemlélet és tapasz
talat útján úgyszólván játszva megszerez.

Ezért kívánnám én a középiskolai tanulók nyári üdülésének 
kérdését a tervszerűen alkalmazott csere segélyével megoldani. Az 
eszköz, azt hiszem, igen egyszerű s oly practikus, hogy e valóban 
fontos kérdést czélszerűbben megoldani nem igen lehetséges. A fő
városi ifjú a reá nézve annyira szükséges szellemi és testi üdülést 
s a szellemi fejlődésének alapjáúl szolgáló szemléleteket, fogalmakat 
szerezheti meg; vidéki növendékeink pedig birtokába juthatnak jó 
korán oly ismereteknek, melyeket vagy sohasem, vagy csak későn 
tehettek volna sajátjukká. Hogy a gyermekkori benyomás mily 
üdvös a növendék szellemi kialakulására, mondanom is fölösleges. 
A kérdés megoldása igen egyszerű volna, ha a tanáregyesület 
kezébe venné az ügyet. Ezt pedig az ügy fontossága s az egyesület 
működési terének bővítése . s az a körülmény is javasolják, hogy 
csekély erővel eszközölhet egy hazafias és közművelődési tényt, 
mivel mind a fővárosi, mind a vidéki szülőket lekötelezheti. így 
érnők el azt az egyesületünket kedvezően jellemző czélt, hogy a 
társadalom lenne adósunk, a helyett hogy mi használnék föl ismét 
annak úgy is eléggé próbára tett áldozókészségét.

Indítványom elfogadása esetén a következőkben vélem kör- 
vonalozhatónak az egyesület feladatát. Az egyesület felhívná mind 
a fővárosi, mind a vidéki középiskolák igazgatóságait, hogy ezek a 
vezetésükre bizott ifjúság utján adják tudtukra a szülőknek, hogy 
gyermekeiket a nagy szünidő tartamára vidékre, illetve a fővárosba 
adhatják csupán az útiköltségbe kerülő cserébe. Az igazgatóságok 
az egyesülettel közvetítik a bármely szülőnek társadalmi állásával 
megegyező cserét, s ha ez létre jön, az illető szülők teljes garan- 
cziát vállalnak a cserébe vett gyermekért. A fővárosiak gondos
kodnak, hogy a vidéki ifjú a főváros nevezetességeinek szemléletével 
szellemileg gazdagodjék, a vidékiek viszont a fővárosi gyermek 
testi üdülését s általa a vidékükön szerezhető ismeretek mennél több
oldalú megszerzését tartják lelkiismeretes feladatuknak.

így létesülhet egy-egy egészséges fekvésű, esetleg fürdésre is 
alkalmat nyújtó vidéki városban 15—20 ifjúból álló telep, mely 
fölött az illető város középiskolájának igazgatósága erkölcsi fel
ügyeletet is gyakorolhat. Nevezetesen az ily ifjaknak kötelességévé 
lehet tenni, hogy megérkezésük után az illető város középiskolájá
nak igazgatóságánál jelentkezzenek. Az igazgatóság, mint a cserének
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is közvetítője, a cserét vállaló szülők segélyével könnyen ellenőriz
heti az illető ifjak erkölcsi magaviseletét s ha köztilök valaki esetleg 
megfeledkeznék az erkölcsiség követelményeiről, az igazgatóság 
jelentése alapján elveszítené azt a kedvezményt, hogy az egyesület 
esetleg a jövő iskolaévi szünidő alkalmával is cserébe ajánlja. A 
fővárosi ifjaknak ily módon alkalmuk volna a középiskolai tanulói 
pályájuk alatt hazánk legnevezetesebb részeinek, mind az al- mind 
a felföldnek bejárására s alapos megismerésére s mindez nem igen 
kerülne a szülőknek másba, mint a csekély útiköltségbe. Kis tanulók 
szülei közt létesült cserénél ki lehetne kötni esetleg, hogy a fiú 
oda kisérése az egyik, visszakisérése a másik szülő kötelessége. 
Különben mind az egyik, mind a másik részről teendő kikötések 
az illető szülők feladatát képezhetik.

Ezekben körvonaloztam nagyjában a középiskolai tanulók 
nyári üdülésének kérdését. Lehetnek a részletekben ellenvetések; 
de mindazok daczára meg vagyok erősen győződve, hogy egy kis 
akarattal könnyen meg lehet a kérdést oldani. Ha az egyesület 
t. választmánya kezébe veszi az ügyet, azt hiszem, már ez évben 
kivihető. A tapasztalat legjobban igazolja, czélszerü-e az ajánlottam 
mód, vagy nem ? Ha pedig többoldalú megbeszélés tárgyává kívánja 
tenni, föl lehetne hívni a köröket is, hogy véleményüket e tárgy
ban a lehető legrövidebb idő alatt nyilvánítsák ki, miből körülbelül 
a hangulat is meg volna Ítélhető, melylyel a kérdést az ország 
különböző vidékein fogadják. Különben akármint legyen a dolog, 
én indítványom elfogadását melegen ajánlom s óhajtom, hogy az 
az ifjúság testi és szellemi üdülésére vezessen mennél előbb.

(Zenta.) Szűcs Lajos.

Középiskolai mathematika-tanításunklioz.
A gymnasiumi tanítás tervéhez az 1880. évi 16,179. és 1887. évi 

8619. sz. a. kiadott ministeri utasítások a mathematikai oktatást is 
biztos alapra fektették. Ez utasítások rám nézve olyanok, mint a 
katonaságnál a Dienst- és Exercier-Reglement. De nem csak azért 
követem, mert kötelezőknek ismerem, hanem azért is, mivel meg 
vagyok győződve, hogy lelkiismeretesen az utasítások szellemében 
tanítva és ily módon szerzett tapasztalatainkat gondosan értékesítve 
pezsgő életet támasztunk tanításunkban és elérjük az egyöntetű 
magyar nemzeties oktatást.



Röviden akarom jelezni, miként kell a tanterv és utasítások 
alapján mathematikai oktatásunkat berendeznünk, hogy mennél 
nagyobb sikert érhessünk el. Csakis oly dolgokról fogok szólani, 
melyek ellen legtöbb, csaknem valamennyi mathematikai tanköny
vünk vét.

Rendezzük be a tanítást úgy, hogy a növendék fejlődéséhez 
mért tananyag egymásutánjában folytonosság létesüljön. Ez a foly
tonosság elve, mely a gymnasium (reáliskola) mint egységes tan
intézet minden osztályán keresztül alkalmazandó. Tegyük oktatá
sunk feladatává a tanulmányok tárgyi és tartalmi oldalának 
figyelembe vételét, az értelmi nevelést, a megfigyelés ápolását és a 
gondolkodás fejlesztését. Ez a reális tanítás elve. Tartsuk tanítá
sunkban szem előtt, „hogy a középiskola az egyes tanulmányokat 
nem szakszerű elszigeteltségökben, hanem kapcsolatos összhangzó 
egytittességben kívánja alkalmazni a tudományos előkészítésre, az 
általános műveltség megalapítására és a nemes erkölcsi jellemesség 
fejlesztésére“. Ez az összhangzó együttes tanítás elve.

Ilyen módon számtani oktatásunk czélja: egyrészt odavezetni 
a tanulót, hogy a tapasztalata körébe eső konkrét esetek számvi
szonyainak felfogására képes legyen, másrészt meg a számsorban 
való tájékozottságát fejleszteni és így őt a szám fogalmának kibő
vítésére, vagyis az algebrára előkészíteni, s végre a többi tanulmá
nyokat ott, a hol számbeli leírásra van szükség, összehangzó kap
csolatban kiegészíteni.

Induljon lei tehát számtani oktatásunk mindig a tanulók tapasz
talati körébe eső konkrét esetek számbeli leírásából. Csak olyan ada
tokat használjunk, melyeket tanítványaink tapasztalatuk körében 
tényleg meg is tudnak ítélni. Az ily számbeli leírásból merítsük az 
elméletet, épen ixgy, mint a nyelvtani tanításnál az olvasmányból 
szedjük össze a nyelvtani formákat. Tudjuk, hogy nyelvtan-taní
tásunk csak úgy lehet reális, ha összefüggő egészet képez az olvas
mány. Épen úgy a konkrét esetek, a melyeknek számbeli leírásáról 
szó van, összefüggő egészet, vagyis tárgyi kört alkossanak. Ezenfelül 
a tárgyi köröket úgy kell választanunk, hogy ne csak bennük, hanem 
közöttük is bizonyos összefüggés legyen, épen úgy, mint a nyelvtan
tanításnál az egyes olvasmányok között.

Az ily tárgyi körök megválasztásánál főleg arra kell ügyel
nünk, hogy belőlük a szükséges elméletet levonhassuk, s ne sokkal 
többet; továbbá arra, hogy a mathematika tanára tárgyát a töb
biekkel kapcsolatos összehangzó egytittességben taníthassa. Ez 
utóbbira nézve állapodjunk meg a latin nyelv tanáraival az iránt, 
minő számbeli leírások azok, melyekre a tanulóknak az olvasott 
irodalmi tananyag helyes megértése szempontjából szüksége van? 
így azután a számtan-tanítás kibővítheti a latin, sőt a görög iro
dalmi ismereteket, a mennyiben a tanulót megtanítja a régi latin 
és görög népek számbeli viszonyaira. Megismertetjük mértékeiket,
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pénznemeiket, idő- és naptár-számításukat stb. a neveket mindenütt 
latinul s görögül adva. A földrajzban annyi alkalom nyílik a szám
beli leírásra, hogy e tantárgy anyagát a számbeli leírás szempont
jából az alsó, sőt a felsőbb osztálybeli mathematikának is mintegy 
át kell dolgoznia. A geometria tanítása a számbeli leírás szempont
jából a legjobb kulcsot adja a közönséges számtan tanításához. Az 
arányosság tanításánál megbecsülhetetlen forrás. A területek ará
nyosságának megítélésénél pedig megtanít oly arányosság megálla
pítására, mely több adattól függ. E helyütt kitérőleg megjegyzem, 
hogy egy számtani tankönyvünk sem tanítja meg a kör kerületének 
és területének pontos (tehát az egyszerűsített szorzás szerinti) és a 
kör kerületéből a kör sugarának pontos (tehát az egyszerűsített 
osztás szerinti) kiszámítását. Épen úgy egy tankönyvünk sem végzi 
el a körív hosszának és a körczikk területének kiszámítását az olasz 
gyakorlattal, a mely a legbiztosabban és a legpontosabban itt lép 
be a számtani tanításba. Tudván azt, hogy a természettörvény a 
tünemény számbeli leírása, gondoskodnunk kell a tárgyi körök 
olyatén megválasztásáról, hogy ezek a természettünemények szám
beli leírását adhassák. A testek hossza és árnyéka közötti arányos
ságot, az ingaszerű és a lejtőn való mozgás természettörvényeit, a 
testek fajsúlyát, a sulyveszteséget a folyadékokban, a különböző 
hőmérő skálák összehasonlítását stb. még az I., illetőleg a II. osz
tályban megtanítjuk.

Az ily elvek szerint összeállított tárgyi köröket pontosan tan
könyvben fogom bemutatni. Röviden azonban egynéhányat példa 
gyanánt már e helyütt is közlök.

I. tárgyi kör: A körülöttünk lévő tárgyak, a tapasztalataink 
körébe eső konkrét esetek megszámlálása; e tárgyak és konkrét 
esetek osztályozása. Az e körből folyó elmélet: A számlálás folya
mata és a közönséges egész számok, sora. Számok kimondása, írása. 
Nagyobb szám, kisebb szám. Egyenlő számok.

E tárgyi körrel nem szabad oly röviden elbánni, mint azt a 
tanítás közönségesen teszi, mert hiszen a számlálás és a közönséges 
egész számok sora képezik a tapasztalati anyagot, melyből a szám
tan épít. A megszámlálás továbbá mindig reális ismeretre juttat és 
végre e tárgyi körből indul ki minden más tárgyi kör.

Tanítványaink közös munkában megszámlálják az osztályokban 
lévő tanulókat. Majd a többi osztályokban is. Megszámlálják a 
tanulókat vallás szerint s i. t. Ily számlálás nyilvánvaló alapvető 
munka a község személyi statisztikájához. Megszámlálják, ha kette
sével, hármasával, négyesével stb. sorakoznának, hány sort képez
nének? Ha egy padban kettesével, hármasával stb. ülnének, hány 
pad kellene? Meg kell figyelniök, hányasával masíroznak a katonák? 
Ha kapitány vezet egy csapatot, hány kisebb csapat van benne ? 
s i. t. Szóval ily számbeli leírással megtanulják a Heeres-Organisation
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elemeit. Épen úgy megvethetjük a dologi statisztika alapjait a 
tapasztalatunk körébe eső dolgok megszámlálásával.

A tanulók csakhamar elsorolják, minő tapasztalatuk körébe eső 
konkrét esetek számbeli leírása érdekli őket. Ilyenek. 1. A hosszúság, 
a távolság számbeli leírása. Ily leírás is számlálás, megszámlálása 
bizonyos mérték-egységeknek. Ily mérték-egység lehet az első fokon 
a tankönyv hossza, később a lépés. Csakhamar rávezetjük őket, 
miért szükséges olyan mérték-egység, melyet mindenki egyformán 
használ. Ilyen a méter. Használatának ismeretét már magukkal 
hozzák az iskolába. A tanárnak ez ismereteket csak össze kell 
velük foglaltatnia. — 2. Az anyag mennyiségének számbeli leírása. 
A tanulók csakhamar összefoglalják, hogy e leírás a közéletben 
vagy úgy történik, hogy a tért írjuk le, a melyet az anyag betölt 
(így mondjuk pl. 2 köbméter fa, 8 liter petroleum stb.), vagy pedig 
az anyag mennyiségének leírására egy mérték-egységet használunk : 
a kilogrammot. A tanulók már tudják, hogyan mérnek a keres
kedők a kilogrammal. A tanár is mutassa be a mérleget. Hogy a 
megszámlálás mily rendkívül érdekes, reális ismereteket nyújt, azt 
talán fölösleges is említenem. Megszámláljuk egy centiliterben a 
búza-szemek számát, megmérjük egy liter búzának a tömegét s i. t. 
— 3. Az anyag beszerzése módjának számbe lileirása. A pénz, mint a 
csere eszköze. Legyen gondunk reá, hogy a tanulók e nembeli 
ismereteit is pontosan összefoglaljuk. Tanulják meg a pénzt pon
tosan leírni és ismerni, így azután megvetjük az alapot az 1868. 
VII. törvényczikknek és a pénzről szóló többi törvényeknek meg
értéséhez. A tanulók megismerik, hogy van vertpénz és papírpénz. 
A vertpénz: váltópénz, ezüstpénz, aranypénz. A papírpénz: állam- 
jegy, bankutalvány. A váltópénz: rézpénz, ezüstpénz. Megmérik a 
vertpénzek átmérőjét, súlyát. Megbeszéljük az ezüst- és aranypénzek 
finomságát. — 4. Az idő számbeli leírása és általában oly számbeli 
leírások, melyekben az idő is szerepel. Ama tünemények közül, 
melyeknek számbeli leírásában az idő is szerepel, legfontosabb a 
mozgás. A tanuló leírja előbb a saját mozgását. Mennyi idő alatt 
ér az iskolába, hány lépésnyire lakik az iskolától? 1' alatt hány 
x-t tesz? Hogyan masíroznak a katonák az időt tekintve? Hány
féle a katona menete? s i. t. Mennyi utat tesz a vonat 1 óra, 
mennyit 1' alatt? Mennyit az omnibus-, a személy- és mennyit a 
gyorsvonat? s i. t. E tárgyi körben szerepelnek még a fogyasztott 
anyag mennyisége és a fogyasztási idő s i. t. A munka mennyi
sége és a munka ideje s i. t. Végül az időnek astronomiai beosz
tása ; a naptár-, a dátumszámítás s i. t. — 5. A földbirtok mennyi
ségének számbeli leírása és általában a területek számbeli leírása. —
6. Az egyszerűbb physikai tünemények számbeli leírása. Ez a tárgyi 
kör be is fejezi az I. osztály tananyagát.

Ilyen módon a tanulók már az első órákban magok kijelölik 
a tárgyi köröket, melyekben a számtant feldolgozzák. E szerint az
I. osztályban a többi tárgyi kör így alakúi:
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II. tárgyi kör. A hosszúság, a távolság számbeli leírása és 
általában a méterrel való leírás. E tárgyi körben leírják az iskolára 
vonatkozó adatokat. A saját magasságukat. Az útjaik hosszúságát, 
előbb lépéssel, azután átszámítják méterre. Legjobb, ha tiz lépés 
hosszát méretjük meg és ebből egynek a hosszát kiokoskodjuk. 
Nagyobb távolságok mérése lépéssel, kerék-fordulattal, mérő-láncz- 
czal. Hány lépést teszünk A-tól B-ig, ha A B  távolság a méter? 
X fiú A-tól B ig M lépést lép, mennyit lép Y fiú? X fiú egy lépése 
c centiméter, Y fiúé d centiméter. Az egyes földrajzi pontok egy
mástól való távolságának megmérése a mappa szerint. A második 
tárgyi körnek talán ez a legfontosabb része. Itt lép be a földrajzba 
a számbeli leírás. Ez az érintkező pont. A tanulók meggyőződnek 
róla, hogy a mi a mappán 1 mm., az a természetben (az ő map
pájuk szerint) 2 Km., 4 Hm. E szerint a mi a mappán a mm., az 
a természetben a-szor (2 Km., 4 Hm.). Megmérik a városoknak 
egymástól való távolságát a vasúton is, meg az országúton, kanya
rulattól kanyarulatig. Felhasználják azt a geometriai ismeretüket, 
hogyan kell a vonalakat összeadni. A legérdekesebb feladatok 
fűződnek e részhez. Válaszszunk már magokban is érdekes felada
tokat. Pl. a 12 tankerületi főigazgató székhelyét, a püspökök, 
érsekek stb. székhelyeit, hogy a tanulók reális ismereteit szaporíthas
suk. Ha tudjuk a városok távolságát a természetben, hány mm.-nyire 
vannak egymástól a mappán, czélszerű a vasúthálózatok statisz
tikáját összeállítani s i. t. Ide tartozik a vászon, a posztó mérése 
is s i. t.

A II. tárgyi körrel kapcsolatban tanítandó elmélet: A mint a
II. tárgyi kör részletezése is mutatja, ennek alapján összefoglaljuk 
az egész számokon végzendő négy alapműveletet, ezeknek törvé
nyeit, sőt az osztásnál már a törtszámról is szólunk. Tárgyaljuk 
az összeadás commentativ, assuciativ elveit, a szorozás commentativ, 
distributiv és associativ törvényeit, a kivonás és az osztás törvé
nyeit s i. t. Az ilyen tanítás menetének igen lassúuak kell lennie. 
Innen van, hogy az I. és II. tárgyi kört az I. időszakban nem 
lehet befejezni

III. tárgyi kör. Az anyag mennyiségének (a tömegnek) szám
beli leírása, vagyis a literrel, a kilogrammal való számbeli leírás. 
E tárgyi körben lényegében a házi fogyasztásokat dolgozzuk ki 
A tanulók magok gyűjtik az adatokat szüleiktől, meg a kereske
dőktől. Az így gyűjtött reális adatokat egy füzetbe Írják össze. E 
füzet neve: mennyiségtani adattár. Kidolgozzuk pl. a katonaság 
fogyasztását is és így tovább.

A III. tárgyi kör alapján kiegészítjük a négy alapművelet 
törvényeit, különösen a szorzás distributiv elve szerint megtanítjuk 
a kétjegyű, háromjegyű számmal stb. egyszerre történő szorzást, 
a mely eljárás majd alapjául szolgálhat a második osztály tananya
gának, az egyszerűsített szorzásnak. Majd az osztásnál mindinkább



megmutatjuk a törtek bevezetésének szükségét. Már műveleteket 
is végezünk a törtekkel. Igyekezzünk rajta, hogy a tanuló a tizes 
számrendszernek mennél tömörebb képét nyerhesse.

IV. tárgyi kör. Az anyag beszerzése módjának Számbeli leírása. 
A pénz mint a csere eszköze. E tárgyi körbeu a házi vásárlásokat 
foglaljuk össze, a háztartásnak egyszerű és világos képét adjuk. 
Majd a különböző pénznemek összefoglalásával az 1868. VII. tör
vény czikket tanítjuk meg.

E IV. tárgyi kör alapján a törteket már közelebbről tárgyal
hatjuk. Az 1868. VII. törvényczikk meg épen sok közönséges és 
tizedes törtet nyújt. Ez a tárgyi kör szolgálhat a közönséges és 
tizedes törtekkel végzendő legtöbb művelet bevezetésére és össze
foglalására. Itt lép fel már tulajdonképen az úgynevezett olasz szá
molásmód is.

V. tárgyi kör. Az idő számbeli leírása. Mily leírások szerepel
nek e tárgyi körben, azt már említettük a 4. alatt.

E tárgyi körrel kapcsolatban a közönséges törtekkel végzendő 
műveletek nyernek végleges befejezést. Megmutatjuk, bogy a kö
zönséges egész számokon végzendő műveletek törvényei a törteknél 
is érvényesek. S ezzel a törteknek mintegy megszerezzük a szám
sorban a polgárjogot.

VI. tárgyi kör. A  földbirtok mennyiségének és általában a 
területeknek számbeli leirása. A tanulók már magokkal hozzák az 
iskolába a földbirtok mennyisége mérték-egységének, a holdnak 
az ismeretét. így azután átmehetünk a méterrendszer területegysé
gére, a négyzetméterre. Iparkodjunk különösen arra, hogy a tanuló 
tényleg elkészített mm3, cm3, dm2 négyzetkékkel valójában 
mérjen is; így a könyve területét, a pad területét, az asztal, a tábla 
stb. területét.

E tárgyi kör alapján összefoglaljuk a törtekkel kiegészített 
számsorban végzendő műveleteket és ezek törvényeit. E tárgyi kör 
képezi az átmenetet a II. osztályt kezdő tananyaghoz az egyszerű
sített szorzáshoz, osztáshoz. Meg kell végre említenem, hogy vala
mint az előbbiekben, úgy e tárgyi körben is folytonosan növekszik 
a tanulóban az arányosság fogalmának köre.

VII. tárgyi kör: Az egyszerűbb physikai tünemények számbeli 
leirása. A testek hossza és árnyéka közötti arányosságnak, az inga
szerű, a lejtőn való mozgás tüneményeinek, a testek fajsúlyának, 
a folyadékban szenvedett súlyveszteségnek, a különböző hőmérő 
skáláknak stb. számbeli leirása, mintegy összefoglalása az első 6 
tárgyi körben szerzett reális ismereteknek.

E tárgyi körben még jobban tágul az arányosság fogalmának köre.

Sokkal könnyebb ezek alapján a II. és III. osztály számára 
a tárgyi köröket megszerkeszteni. Ehhez különben már igen kitűnő 
támaszpontot nyújtanak az Utasítások a 132. és a 133. lapon. Ezért 
is mellőzve ezek összeállítását, néhány megjegyzést akarok tenni
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ama számtani részekre nézve, melyekkel oly furcsán bánnak el 
tankönyveink.

1. Az összeadásnak, a szorzásnak mindenütt helytelen definitiójá- 
val találkozunk. Az összeadás definitiója nyilván ez:

.(a+1) +  (b+1) =  [(a + b )  +  1]  +  ,.
A szorzásé meg ez :

(a—j— 1) (b-f-1) == ab-j-a+b +  l .
2. Nincsenek pontosan és rendszeresen összeállítva az össze

adás, a kivonás, a szorzás és az osztás törvényei.
3. Az arányok mostani tanítását illetőleg (tankönyveinkben) 

méltán feltűnik az a roppant hézag, a mely az arányokat az odáig 
tanult tananyagtól elválasztja. Valóságos mysticismus veszi őket 
körül. Az úgynevezett arányiatok a legtitokzatosabb alakba burkol
ják az elsőfokú egyenletet, x: a = b :c . Innen nehezen lehet emel
kedni az egyenletek elméletéhez! Szegény gyermek, a kinek be 
kell tanulnia: „Az arány ismeretlen belső tagját úgy számítjuk ki, 
hogy külső tagjait egymással szorozzuk és a szorzatot az ismert 
belső taggal osztjuk“. Így aligha meg nem marad örökre „a gym- 
nasiumi ifjúságnak a számvetésben eddigelé tanúsított gyámoltalan
sága“ (Utasítások). Pedig mily egyszerű a tanulók megfigyelése 
körébe eső oly konkrét esetek számbeli leirása, a hol arányosságot 
tapasztalunk. Ilyen számbeli leírások, a mint említettem, már 
az első osztályban kezdődnek. Az arányosság körébe tartozó fel
adatok megfejtésének általános módja (bár nem mindig a legegy
szerűbb és némely esetben csak bizonyos értelmezéssel alkalmazható) 
az egységre való következtetés. — Az arányosság fogalmát nem állít
hatjuk oda brusque. Lassan épül az fel, inductive, a tapasztalataink 
körébe tartozó konkrét esetek számbeli vonatkoztatásaiból. így 
jutunk rá, hogy az arány számbeli leírására csakis a tört, a hánya
dos szolgálhat. így a folytonosság nem szakad meg. E szerint 
mindig két egyenlő arányt Írunk fel, midőn két egyenlő törtet (hánya
dost) találunk. Milyen könnyű így a tanulóknak egy adott arányhoz 
(törthöz) egy vele egyenlő arányt (törtet) szerkeszteni. El is kell 
végezni ezt a feladatot még a törteknek a II. osztályban megis
mételt rendszeres összefoglalásánál, midőn a törteknek egymásra 
való vonatkoztatását megtanítjuk. Még tovább mehetünk. Megmutatjuk, 
hogy abban az esetben, ha

a c
b =  d ’ 

ad =  be ;

a x
b ' d ’ 

x =  d. a - 
b

sőt azt is, hogy innen :
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azaz a tört számlálóját megkeresem, ha a vele egyenlő törttel a neve
zőt megszorozom stb.

Erre azután építhet az egyenletek tárgyalásakor az algebra. 
Ha most lépésről lépésre a tanulót ama számbeli jellemző vonás 
felismerésére vezetjük, hogy két oly számnemnél, a melyek között 
arányosságot tapasztalunk, az egyik számnem számainak hányadosa 
épen akkora, mint a másik számnem számaié, akkor a kettős tétel 
rendszeres tárgyalását teljesen befejeztük. (Tapasztalatból mondha
tom azt is. hogy nem árt figyelmeztetni a tanulókat, hogy valódi 
tört csak valódi törttel, áltört csak áltörttel lehet egyenlő). Összetett 
arány nem létezik! Ha több számnem van kettőnél, akkor a fel
adatot lépésről lépésre oldjuk meg. így érezze ki a tanuló, hogy 
több ismeretlent keres meg egymás után. Mily jó anyagot gd ez az 
elsőfokú egyenletrendszer tárgyalására az algebrának!

4. Hadd szóljak még az úgynevezett vegyítő szabályról. Ez „az 
iparosok munkájának számbeli leírása“ czimü terjedelmesebb tárgyi 
körben (III. osztály) nyer alkalmazást oly esetekben, midőn a vegyí
téshez szükséges arányossági számokat előbb meg kell keresni. 
Tankönyveink bizonyos felszínességgel bánnak el vele. Az ily fel
adat a határbzatlan egyenletek körébe tartozik és így tárgyalása 
egészen új módszert, kiván, olyat, mely már e fokon is a határo
zatlan egyenletek megoldása módját miutegy előkészítse. Az ily 
feladatnak nem is egy két megoldása van, a mint azt pl. Suppan 
is hiszi (Számtan III. r. 40. 1.), hanem végtelen sok, ha kettőnél 
több faj keveréséről van szó. Tanulságos lesz az ő példáival fog
lalkozni. Már két faj keverésénél is rossz következtetéssel keresi a 
szabályt. Innen van, hogy azt példájának letárgyalása után erősza
kosan állítja oda. Ha abból az igazságból indult volna ki, hogy 
bármiként keverjünk is, az összes értéknek a keverés előtt akkorá
nak kell lennie, mint utána, akkor könnyen rájött volna a szabályra 
és meg tudta volna mondani, hogy két faj keverésénél csak egy 
megoldás van. És valóban az

ax+by =  c (x+y)
Xhatározatlan egyenletnek az -ra csak egy megoldása van. Lássuk

az első példáját (38. 1.). Egy kereskedő két fajta bort, 40 meg 
45 krosat úgy akar vegyíteni, hogy a középfajnak literje 44 krt 
érjen Minő arányban kell a két fajta bort kevernie?

Az összes értéknek a keverés előtt annyinak kell lennie, mint 
a keverés után. Az első borból vesz 1 litert. Ennek a liternek az 
ára a vegyítés előtt 40 kr, a vegyítés után pedig 44 kr, tehát 
(44—40) krral több. E szerint a 45 kros borból annyit kell vennie, 
hogy az érték a vegyítés előtt (44—40) krral legyen több, mint a 
vegyítés után. De egy liternél e különbség (45—44) krt tesz, tehát

4 4 —  40 4
a 44 kros borból - — =  — — 4 litert kell vennie. Íme előt-45— 44 1
tünk a szabály a maga egyszerűségében! Kettőnél több faj vegyi-
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tésénél már teljesen felszínes tankönyv-iróink. tehát Suppan eljárása 
is. Hamis eredményre is vezet ez az eljárás, mert a tanulóval 
elhiteti, hogy csak egy-két megoldás van. A Suppan példájában az 
ő szabálya szerint csak egy. Lássuk e példát. Egy kereskedő 65, 
72 és 80 kros borokból 74 krost akar vegyíteni. Milyen arány sze
rint kell a három, fajt vegyítenie? Úgy kell vegyítenie, hogy az 
Összes érték a vegyítés előtt akkora legyen, mint a vegyítés után. 
Vesz az elsőből 1 litert, a másodikból is annyit. Ez már 137 kr 
értékű a vegyítés előtt, a vegyítés után pedig 2 liter értéke 148 kr. 
Tehát a 80 kros borból annyit kell vennie, hogy az érték 11 krral 
legyen több a vegyítés előtt, mint utána. Ámde egy l.-nél a különb

ség 80—74 =  6 krt tesz. Tehát a harmadik borból — litert kellо
vennie. Azaz az arányszámok:

U U -g- vagyis
6, 6, 11.

Ezeket találta Suppan is. De van ilyen megfejtés végtelen sok. 
Ezeket az ő szabálya szerint már nem lehet megtalálni. Például 
vesz a borkereskedő az elsőből 1 litert, a másodikból 2 litert. Ez 
már 209 kr a vegyítés előtt. A vegyítés után pedig 3 liter ára 
222 kr, tehát 13 krral több. És így a 80 kros borból annyit kell 
vennie, hogy az érték 13 krral legyen több a vegyítés előtt, mint 
utána. De egy liternél a különbség 6 krt tesz, tehát a 3-ik borból 
13— litert vesz. Azaz az arányszámok ezek:

6, 12, 13.
Épen így találjuk ezeket az arányszámokat:

2, 3, 4 
2, 6, 5

Bizony ezek igen egyszerűek!
5. Végül még egyet! A kereskedői praxis elől nem zárkóz

hatunk el. A tanulókat meg kell ismertetnünk a számolás oly mód
jaival, a minők az úgynevezett „vonalmódszer“, „lánczszabály“. De 
hozzuk ezeket szorosabb kapcsolatba a tárgyi igazsággal. így pl. a 
vonalmódszert így lehet megtanítani. Az úgynevezett arányossági 
feladatoknál az ismeretlen értékét tört adja. Az ismeretlennel egy
nemű szám mindig a számláló tényezője. Bármely más számnem 
egyik száma a számláló, a másik a nevező tényezője. Ha az x-nek 
nagyobbnak kell lennie a vele egynemű számnál, a nagyobbik szá
mot írjuk a számláló, a kisebbiket a nevező tényezőjének. És meg
fordítva, ha az x-nek kisebbnek kell lennie a vele egynemű szám
nál. Ezt tehetjük sorjában akkor is, ha kettőnél több számnem van. 
Ez eljárás azon a tárgyi igazságon alapszik, hogy nagyobb szám
mal szorozva és kisebbel osztva, az adottnál nagyobb számot kapunk, 
és megfordítva.

(Miskolcz.) Dr. Demeczky Mihály.
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I R 0 D A L О М.

MÜVEK.

H a z a i a k .

Görög nyelvtan. Dolgozta dr. K och E rn ő  után és fordítási gyakorlatok
kal s szótárral ellátta S z in y e i E n d re . Sárospatak, 1888. Kiadja a „Sárospataki 
irodalmi kör“ a főiskola költségén. 8-r. VIII, 171 és 124 1. Ara 1 frt 80 kr.

Ismét új görög nyelvtan, talán már a tizedik, vagy tizen
egyedik ! Létrejöttét bajos máskép magyarázni, mint hogy szerzője 
az eddig megjelent műveknél jobbat, használhatóbbat akart adni, 
mert valamennyi régebbi munkának jó és rossz tulajdonságát ismeri, 
a mostani nyelvtudomány és paedagogia színvonalán áll, s e mel
lett gyakorlatilag is sokat foglalkozott a görög nyelv és irodalom 
tanításával. Természetes tehát, hogy ilyen körülmények között szi
gorúbb mértéket kell rá alkalmazni és elfogultság nélkül szigorúb
ban kell ítélni minden olyan hibáról, melyet a szerző elkerülhetett 
volna, ha kellő figyelemre méltatja azt, a mit a görög nyelvtaní
tásra vonatkozólag utóbbi időben csak hazánkban is írtak.

A szóban lévő könyv egy kötetben két részből á ll; rendszeres 
nyelvtanból (1—171. 1.) és fordítási gyakorlatokból (1—124. 1.). 
Az első rész az attikai görög nyelv alaktanát, és függelékül 
(160—171. 1.) a homerosi alaktan vázlatát tartalmazza. A második 
rész legeiül nehány igealakot közöl, s olvasási és ékezési gyakor
latokból, és fordításra való összefüggéstelen görög és magyar mon
datokból áll, melyekhez a könyv végén 10 darab kisebb-nagyobb 
mythologiai elbeszélés, 36 darab mese, görög-magyar és magyar
görög szótár, s legvégül a tulajdonnevek szótára járul.

Az egész munkára sokkal több észrevételem van, semhogy 
mind a két rész egyidejű ismertetésére terem volna. Azért tehát a 
nyelvtan ismertetését ezúttal mellőzöm és csak az eredetibb, paeda- 
gogiai tekintetben is jelentőségesebb gyakorlókönyvvel foglalkozom.

Már e könyvnek beosztásából is kitűnik, hogy bár az előszó
ból ítélve szerzőnk is kevesli azt az időt, a melyet jelenleg a görög 
nyelv és irodalom tanítására fordíthatunk, mégis egészen a régi 
tanításmód barátja, mely psychologiailag is hibás, mert előbb adja 
a szabályt s azután a példát, és e mellett gymnasitimi pályájuknak 
közepén, teljes másfél éven át semminemű nekikvaló tartalmi oku
lást nem ád a 15—16 éves tanulóknak. Nem is akartam a könyv 
részletes bírálatához fogni addig, míg meg nem jegyeztem, hogy 
iránya a leghatározottabban elítélendő. Mindenesetre különös jelen
ség, hogy annyi idővel a gymn. utasítások megjelenése után mind
annyiszor el kell ezt a figyelmeztetést a bírálónak mondani, a 
hányszor csak görög gyakorlókönyv megjeleuik.
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Részletes megjegyzéseim a gyakorlókönyvre vonatkozólag a 
következők :

1. Az „ékezési és olvasási gyakorlatok“ olyan szavakból álla
nak, a melyek értelméről fogalmuk sem lehet a tanulóknak. Egé
szen megegyezik ez a könyv főelvével, mely abból áll, hogy 
mennél kevesebb tartalmat, és mennél több formát kell adni a 
tanulóknak. A szerző igen kevés fáradsággal legalább 200—250 
olyan görög szót gyűjthetett volna e czélra össze, a melyeknek 
értelmét a tanulók a közéletből, vagy olvasmányaikból tökéletesen 
ismerik.

2. A fordítási gyakorlatokat, mint endítettem, alapjukban 
elhibázottaknak tartom, s egyébként is temérdek, sokszor ismételt 
kifogást tehetek ellenük; annyit azonban el kell ismernem, hogy 
relatíve a hasonló elv szerint készült gyakorlatoknál jobb görög
séggel és jobb magyarsággal vannak írva. Részletesebb megjegy
zéseim a következők: a) Aligha nem akad majd nem egy olyan
V. osztályú tanuló, a kinek még sem lehet megtiltani, hogy még 
akkor is ügyeljen a tartalomra, mikor görögre fordít, s azért sze
retném, ha legalább rokon tartalmú mondatok kerülnének egymás 
mellé. Most még ezt a tartalmi rokonságot sok helyütt nagy vál
tozatosság pótolja. Szolgáljon erre például a 9. gyak. 6. és 7. 
mondata: „A ló és a szamár az emberekre nézve hasznos állatok. 
A tanító szereti a jó és szorgalmas tanulókat.“ Vagy a 24. gyak.
6. és 7. mondata: „Jó gyermekek az atyáknak és anyáknak édes 
birtokaik. Az elefántoknak vastag ugyan, de gyors lábaik vannak.“*) 
Vagy a 31. gyak. 6. és 7. mondata: „A szülők és gyermekek 
barátsága mindenek közt a legszilárdabb. A szamarak lassúbbak 
mint a lovak“. Azon is megütődhetik egy-egy serdültebb tanuló, 
hogy a 7. gyak. 3. mondata szerint: „az orvosok ismerik a beteg
ségek jeleit“ ; tíz sorral feljebb pedig: „az orvosok gyakran nem 
ismerik fel az emberek betegségeit“. Egyébként örömmel consta- 
tálom, hogy a gyakorlókönyvek hagyományos rémei „a testvér, a 
barát, a testvér sógora és a hazafi“ nem szerepelnek e könyvben 
sem mint alanyok, sem mint más mondatrészek. „Az atyák és az 
anyák“ (24. gyak. 6.) és egy fatális „ó úr!“ (4. gyak. 6.) azonban 
mégis benne maradt. („0 úr! ne félj arabszolgák hűtlenségétől!“). 
Természetes, mert hiszen mellőzhetetlen tudnivaló, hogy <L őéajrota 
harmadéles szó, vagy érthetőbben: a megelőző szótagra „löki vissza“ 
az ékezetét. Ъ) Ugyancsak tartalmi szempontból szeretném még, 
hogy legalább ne kívánjuk a fiuktól valami tartalmatlan értelmi 
phrasisnak grammatikai analysisét. „Csodáljuk a királyné kegyes
ségét és bölcseségét“ ; „csodáljuk a méhek lakását“ (2. gyak. 
1, 10.); „Szeretjük az olajfák árnyékát“ (1. gyak. 2. mond.). Ugyan

*) Az a hatás, melyet ez a két pár mondat így egymás mellett kelt, 
már csak fokozat tekintetében különbözik egy franczia nyelvkönyv következő 
mondatának hatásától: „A hazafi sógorának egy tolikése van, de a  barátnő 
anyja nem szereti a rossz gyermekeket.“
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mire gondol az a fiú, a ki életében sohasem látott olajfát, mikor 
ezekre a mondatokra 5—10 perczet is ráfordít! ? c) A görög-magyar 
gyakorlatokról ktilön szólva, el kell ismernem, hogy alaki tekintet
ben még az idők használatánál (kill. 58. és kk. gyak.) is majdnem 
kifogástalanok. (De az 58. gyak. 8. mondatában Ssőítoxiat alakot 
csak Orestes kortársa használhatta; nekünk sSeSíwxTO-t kell mon
danunk). d) A magyar-görög gyakorlatok magyarságáról körülbelül 
azt kell mondanom, a mit hasonló könyvekről sokszor elmondtak 
már a bírálók; s bár ezúttal aránylag kevesebb kifogást lehet e 
tekintetben tennem, a bevezetésemben említett oknál fogva mégis 
jobban meg kell rónom az előforduló hibákért e könyvnek szerző
jét, mint előzőit. A szántszándékos rossz magyarságot értem, mely 
arra való, hogy a tanulónak a fordítás munkáját megkönnyítse. 
Sokszor elmondták már, s nagyon helyesen, hogy ez a czél ismét 
csak líj hiba, főleg olyan könyvnél, mely nemcsak tartalmi tekin
tetben nem ád gondolkozni valót a tanulóknak, hanem egész beren
dezésénél fogva a fordításban is csak gépies munkát követel tőlük, 
s e czélból minden szakasz előtt idézi a nyelvtannak illető para- 
graphusát. Ha a tanulók értik a görög imperfectum és perfectum, 
praesens és praeteritum, activum és passivum functióját, akkor 
szükségtelen a sok „valá-s“ meg passiv magyar alak, melylyel a szerző 
a fordítást szájukba rágja. (У. ö. még az 58. gyak. 7. és 11. 
mondatát). Ha pedig nem értik, akkor ugyan az „Írtam“ és „Írtam 
vala“ alakok, melyeket a grammatikusok egészen önkényesen válasz
tottak a görög praeteritum imperf. és perfect, magyar aequivalen- 
seinek, semmi szín alatt sem fogják velük megértetni. Erről azon
ban a nyelvtan bírálatában részletesebben szándékozom még szólani. 
Ámbár csekélyebb fontosságot tulajdonítok nekik, a nem szándékos 
hibákat sem akarom egészen említtetlenül hagyni. Mert vannak 
ilyenek is ! Eossz hol így, hol meg egy s^-szel van írva (v. ö.
1. gyak. 5. és 65. gyak. 6. mond.). „AthenaebeK“ sem jól van ma
gyarul, akármennyire elhatalmasodott is, stb. stb. e) A mi máskü
lönben a gyakorlatok berendezését illeti, felvilágosító jegyzetekkel 
vagy a szokásos, zárójelbe foglalt utasításokkal kezdetben nincsenek 
a mondatok' túlságosan megtarkázva. Később azonban csak úgy 
hemzsegnek tőlük. Akad köztük ilyen is, mint a milyet végezetül 
ide iktatok (13. gyak. 6. mond.): „Az arczon van a két szem és 
az orr (többesbe!)“. Már pedig a könyv vagy magánhasználatra, 
vagy iskolai használatra van szánva; s ha az utóbbi eset áll, mint 
ennél a könyvnél, akkor feleslegesek még a jó utasítások is. Arra 
való a tanár, hogy ezeket előzetesen megadja.

3. Az összefüggő olvasmányul szolgáló mythologiai elbeszélé
sekre és mesékre csak annyi mondani valóm van, hogy a könyvet 
tartalmi szempontból ajánlatosabbá nem teszik. Mert bármennyire 
elszoktattuk is egy teljes éven át a tanulót attól, hogy görög mon
datban ne csak betűt és formát, hanem gondolatot is lásson, ilyen 
olvasmány még sem igen fog már egy ötödik, vagy épenséggel
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hatodik osztályba járó tanulót érdekelni. Mythologiai elbeszélés és 
mese köztudomás szerint az első osztály magyar olvasókönyvébe 
való, az utóbbi ide is csak azért, mert a népiskolai tanítás hiányait 
is a gvmnasiumban kell pótolni.

4. A szótárak átnézésekor meglepetéssel tapasztaltam, hogy 
ámbár az igei alakok a nyelvtanban a régi terminusok szerint hibá
san vannak felosztva, értelmük meghatározása a szótárban mégis 
eléggé szabatos. Igen ritka itt olyan hiba, mint pl. az 53. gyak.
2. mondatában van, melyben a „gyógyítá“ alakot (=íáto) aoristos- 
sal ( =  meggyógyítá) akarja fordítani. Azt is helyeslőleg említem 
fel, hogy minden szónál jelezve van, melyik gyakorlatban fordul 
elő, s örvendek rajta, hogy az egész munkának épen ez a része 
az, melyet a szerző előszavában kizárólagos sajátjának nevez.

5. Annál kevesebb dicséretest mondhatok azonban a tulajdon
neveket tartalmazó szótárakról. Ha az egész könyvnek (a nyelv
tannak is) helyesírása az ellenkezőről nem győzött volna meg, haj
landó lettem volna azt hinni, hogy szerzőnk ezt a részt valamelyik 
tanítványával készíttette. Nagyítás nélkül szólva, legalább kétszáz 
szót kellene leírnom, ha valamennyi hibás átirású idegen szót úgy, 
a mint őket a könyvből kiszemeltem, közölni akarnám. Fogalmat 
ád a dologról ez a kimutatás, melyben össze van állítva, hányféle 
módon ír a szerző (még pedig, mint említettem, kétszáz szóban) egy 
és ugyanazon görög betűt.

t =  i, j, у (!). (Szimonidesz, Dejoczesz, Pyraeelisz). 
о — у, i. (Szyrakuszae, nimplia, Klitemnesztra). 
at — ai, ae, e. (Potidea, Daidalosz, Aktaeon). 
ot =  oi, oe. (Kroiszosz, Boeotia), 
st =  ei, i, e. (Ariszteidész, Mantinea, Phidiasz).
-о? =  osz, us, -er. (Pyrrhus, Alexandrosz, Xasszánder).
-ooс =  osz. (Oidiposz !!).
X =r= k, c, cz. (Dejoctsesz!, syncope, Synkope).
)( =  kh, eh. (Legalább 50 szóban felváltva).
С =  s, sz. (Szkytha, skytha és még legalább 30 szóban).
-ao- =  ss, ssz, szsz. (Odüszszeüsz).
Ezek az átírás legfontosabb hibái. Bizony mondom, hogy ha nem 

a nyelvtant nézem át először,s ha ez a fölszín esség elég korán szemembe 
tűnik, még átnézésre sem tartottam volna a könyvet érdemesnek.

A gyakorlókönyv kiállítása, ha tekintetbe veszszük, mennyi 
nehézséggel jár ez vidéken ilyenféle műnél szerzőre és nyomdászra 
nézve egyaránt, meglehetősnek mondható. Kívánatos lett volna, hogy 
a görög részt elejétől végig nagyobb betűkkel szedjék, ne pedig a 
jegyzetekhez való sűrű és apró betűkkel; de belátom, hogy az 
amúgy is vaskos kötet ily módon még jobban megnőtt volna. A 
sajtóhibák tekintélyes számával kívánatra magán úton szolgálhatok 
a szerzőnek.

(Budapest.) Gr. Gyomlay Gyula.

Tanáregyesületi Közlöny. XXII. 31
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Goethe. Hermann und Dorothea. Magyarázta dr. Harrach József. Budapest, 
1889. Lampet Róbert kiadása. (Német írók iskolai tára. I.) 8r. 96 lap. Ara 
30 krajczár.

A jelen kiadványnak az olcsóság- adja meg létjogosultságát, 
mert az eddig használatban lévő ilyféle kiadásoknál sem jobb, sem 
rosszabb. Részemről sokkal szívesebben látnám, ha a vállalat egyes 
füzetei, melyek közt a jelen kiadvány az első, mint a középiskolák 
felsőbb osztályainak szánt olvasmányok német nyelven szerkesztett 
bevezetéssel és jegyzetekkel látnának napvilágot, mert a német nyelv
tanításánál német nyelven nem történő praeparatio és magyarázatok 
nélkül sikert elérni igen kétes dolog. Tanítványaink elméjére az 
élőszóbeli tanítás által gyakorolt benyomások elmosódnak és szük
ségük van arra, hogy otthon ismét reprodukáltassanak. más szóval 
szerintem a német nyelven tanító tanár és a németül felelő tanítvány 
közt csak német nyelven szerkesztett könyv képezhet igazi praeparatióra 
alkalmas kapcsot.

De nézzük a könyvet abban a minőségben, melyben előttünk 
fekszik. A füzet két részből á ll: a szövegből és egy „Függelékéből, 
mely utóbbi a következő pontokra oszlik: 1. A költemény kelet
kezése; 2. forrása; 3 műfaja; 4. a cselekvény színhelye és ideje;
5. a költemény formája; 6. személyei; 7. a mű meséje. A szöveg 
alatt vannak jegyzetek, melyekről későbben.

A szöveget a magyarázó gondosan átnézve csaknem hibátlanul 
adja, mindenütt a nálunk kötelező osztrák helyesírást tartva szem 
előtt; alig akad itt-ott egy kifogás alá eső hely, minő pl. a 129. 
sor: das letzte, 307. sor: von Hause, 317. sor: von Herzen. Czél- 
szerübb lett volna véleményem szerint az egyes énekek sorait külön- 
külön számozni. Helyeselnem kell azt, hogy a magyarázó az eddig 
használatban volt ilyféle kiadásoktól eltérve, a szöveg után adja a 
műre átalában vonatkozó észrevételeit, mert ezeket a költemény el
olvasása után sokkal könnyebb lesz a tanulókkal megértetni, mint 
megfordítva; a mit azonban a „mű meséje“ czím alatt legvégére 
hagy, azt nézetem szerint sokkal helyesebb lett volna énekenkint 
argumentumként az egyes énekek elejére állítani, mert a tanuló 
átalánosságban ismerve a következő ének tartalmát, azt könnyebben 
érti meg s képes fordítani.

A „Függelékére következő megjegyzéseim vannak: A köl
temény keletkezésére vonatkozólag megmondhatta volna a magyarázó 
azt is, mikor fejezte be Goethe e kedvencz költeményét. — A 85. 
lapon magyartalanság van: „Goethe 1794-ben jutott volna az elbe
széléshez“, ugyanez ismétlődik a 86. lapon: „Ezen nő lebegett volna 
a költő szemei előtt“. Meg kellett volna magyarázni, hogy miért 
vette el Goethe a forrásban elbeszélt egyszerű tárgy confessionális 
jellegét. — A 85. lapon az utolsó bekezdés 2. sorában „sok tekin
tetben“ helyett jobb volna „velejében.“ — Szembetűnőbb lett volna 
a tény, hogy Goethe közvetetlen tapasztalataiból sok adatot használt
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fel költeményének megírásánál, ha a magyarázó a 86. lapon említett 
kél munkából parallel idézeteket sorolt volna fel. — Landau-nak 
felemlitése nem szolgál a cselekvény helyének közelebbi meghatá
rozására, hisz nálunk is landauernak nevezik a hintóknak ama 
bizonyos fajtáját. — A 88. lapon egy kellemetlen sajtóhiba csúszott 
be a Mann szóban. A cselekvény idejéül a magyarázó 1796. augusztus 
havát állapítja meg; Goethe Meyerhez írt levelében az 1795: évi 
aug. hónapot vallja az esemény idejének. Furcsa összeköttetés a 
következő (88. 1.): Gazdag aratásra van kilátás, a széna már száraz. 
A 89. lapon nehány szóval meg kellett volna említeni s magyarázni 
az egyes énekek második feliratát is. — A gyógyszertárosról írt jellem
zésben előforduló kifejezés: „igazi német félmüveit filiszter“ nem 
mehet magyarázó jellemzés számba. Különös kifejezés e pontban a 
következő: Városkáján alig volt még túl. A 93. lapon a „mű 
meséje“ első pontjának első bekezdése talán így volna jobb: 
ln einem Landstädtchen in der Nähe des Rheins sitzt der Wirt zum 
goldenen Löwen mit seiner Frau vor dem Hause. Ugyanazon lapon 
a 2. pont bekezdése is szokatlan: Bei elessen Eintritt stb.; mert 
egy egész uj bekezdésnél kevésbbé érthető a mutató névmás hasz
nálata ; helyesebb volna: Bei dem Eintritte des Sohnes. Ebben a szer
kezetben : „Der Apotheker ergreift die Gelegenheit, um . . .  zu 
preisen“ az миг nemcsak felesleges, hanem hibás. — A 3., 4., 5. pon
tokban következetesen kellett volna használni vagy a praesenst vagy 
az imperflectumot; azonkívül az 5. pontban a ..gibt er“-ben az er 
egészen önkényüleg van használva. A 7. pontban nehezen magya
rázható meg a doch kötőszó a következő szerkezetben : „Dorothea 
glaubt zwar, er wolle sie als Magd dingen, doch erklärt sie sich bereit 
ihm zu folgen“. А 9. pontban „ins Haus gekommen zu sein glaube“ 
deákjainknak nehézkes. — А 95. lapon а * alatti jegyzetre vonat
kozólag azt kell megjegyeznem, hogy csak akkor járunk el az 
„Utasítások“ értelmében, ha azon a fokon, a hol Hermann und 
Dorotheát olvastatjuk, a német órákban a tanítást „már nagyobb
részt német nyelven11 folytatjuk.

Most térjünk át a jegyzetekre. Általános megjegyzésem ezekre 
az, hogy jó források nyomán készülvén, a tanulók jó hasznukat 
vehetik, de jeleznem kell azt is, hogy túlságosan gyérek, a minek 
azonban oka valószínűleg a kiadó, illetve a füzet olcsó ára. Rész
letesebben itt csak egy-két énekre vonatkozó jegyzetekkel kívánok 
foglalkozni. 1. Kalliope, hiányzik a szómagyarázat, úgyszintén le
írása annak, hogyan ábrázolták a régiek e múzsát; mindkét dolgot 
szükségesnek tartom, és ez szól minden egyes ének élére állított 
múzsára vonatkozólag. A 2. lapon 5. jegyz. Ueberzug soha sem 
jelenti azt, hogy takaró. A 3. 1. 47. sorából a 88. 1. tanúsága sze
rint a magyarázó azt látszik érteni, hogy a „trocken“ a „Heu“-nak 
jelzője, pedig épenséggel nincs úgy; a „trocken“ itt határozó, t. i. 
„das Heu ist bei trockenem Wetter eingeführt worden“. Meg lett

31*
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volna a 3. 1. ö.jegyz. magyarázandó a „landaui“ elnevezés eredete; 
u. a. lap 6. j. Mancher nem jelenti azt, hogy sok, hanem többféle, 
sokféle. Az 5. 1. 97. sora magyarázatra szorul; úgyszintén a 6. 1. 
124. sora is. Érthetetlen, hogy a 136. sorban előforduló grammati- 
kailag helytelen „übergepackten“ szó Dines magyarázva; úgyszintén 
a 195. sorban a „verbreitetes Bett“ is magyarázatra szorult volna. 
A 9. 1. 1. jegyzete nem felel meg a valóságnak. A 11. 1. 232. sor
ban sich dran halten magyarázatot kiván; ugyanazon a lapon a
4. jegyzet nem meríti ki a magyarázott szó értelmét; kramen nem 
jelenti azt: rakosgatni a holmit. A X'A. 1. 5. jegyzetében előforduló 
okadatolás teljesen hibás; azért hajtott lassan utána, mert még 
mindig nem tudta, mit tevő legyen; e magyarázatot a megelőző 
sor nem képes megczáfolni. A 13. I. 3.jegyz. óvatosnak mondja a 
gyógyszerészt, pedig szűkkeblűnek kellett volna őt mondani. A 14. 1. 
332. sort meg kellett volna magyarázni. A 393. sorban a findet, a 
406. sorban a bestimmt, a 416. sorban a biliig, a 419. sorban az 
in magyarázatra szorulnak ; felesleges ellenben a 17. 1. 3. és 4. 
jegyzete; ugyanazon lap 2. jegyzete önkényes és felesleges is. A
18. 1. 1. jegyzete igen különös. A 20. lap 1. jegyzetében a Trulle 
szómagyarázatot kiván. A 486. sorban a Klinke megmagyarázandó 
Ezekhez hasonló majd hiányos, majd kevésbbé helyes jegyzetek a 
többi énekekben is előfordulnak. Megyjegyzem még, hogy sajnosán 
nélkülözöm a verselés sajátosságaira, az elisióra és hiatusra való 
figyelmeztetéseket.

A felsoroltak daczára, minthogy a könyv használhatóságát 
lényegesen nem álterálják, jó lélekkel ajánlhatom ez olcsó magya
rázó kiadást a t. szaktanárok figyelmébe.

(Budapest.) Dr. Schnábl Róbert.

K ü l f ö l d i e k .

Renaissance Physique, par Philippe Daryl. Paris, Hetzel, 1888. 8r. XI, 
257 1. Ára 3 frank.

Francziaország, a történelem tanúsága szerint, nemcsak poli
tikai, hanem társadalmi intézményei által is mindenkor magára 
vonta Európa figyelmét. Ez történik most is. Mielőtt tehát az előt
tünk fekvő mű érdemleges megbeszélésébe bocsátkoznánk, köteles
ségünk arra a hatalmas reactióra utalni, mely kemény fellépésénél 
s ifjú, de máris kiterjedt irodalmánál fogva figyelmünket ki nem 
kerülheti s elébb-utóbb a szomszéd államoknál is hasonló jelensé
geket fog eredményezni. J. Rochard hires Revue-czikke következ
ményeiben korszakalkotónak Ígérkezik; meggyőző okoskodása és 
maga a tárgy természete szaporítják a hívek számát az irodalomban s 
a gyakorlati életben. Irányadó tekintélyek a legkülönbözőbb állások 
ban egyhangúlag elismerik, hogy korunk egyoldalú szellemi nevelése 
kárhoztatandó s hogy az „iskolai zászlóaljak1,1 intézménye, melyet 
a hetvenes évek után ellensúlyozó csodaszernek tekintettek, nem
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egyéb nagy csalódásnál. 1888. márczius havában a franczia közok- 
tatástigyi minister a főigazgatókat reformjavaslatok szerkesztésével 
bizta meg. M. Morei, a franczia középiskolák feje, a „Revue inter
nationale de l’enseignement“ folyóirat deczemberi füzetében kivona
tokat közöl a beérkezett jelentésekből, melyek egyhangúlag igazol
ják a szellemi túlterhelés tényét. A folyóiratnak egy megjegyzése 
oly jellemző, hogy azt szószerint idézem. „A legmerészebb javasla
tokkal a toulouse-i igazgató lép fel, ki a felkelésre egy fél órát, 
havonként egyszeri fürdést s kétszeri lábfürdőt ajánl“. E tájékoz
tató túlságos hosszúra nyúlnék összes idevágó adataim felsorolása 
által; beérem annak a felemlítésével, hogy a befolyásos és irányadó 
férfiak egész serege s az időszaki sajtó kivétel nélkül a régi mód
szer ellen s az új reformok mellett foglal állást. Az általános 
rohamos kijózanodás, mely főkép az iskolai zászlóaljak valóban 
szomorító s megszégyenítő eredményének következménye, máris két 
új intézményben örökítette meg magát, két szövetkezetben, mely 
az ifjúság elhanyagolt testi nevelésének felébresztését tűzte ki 
czélúl. Ezek a „Société pour la propagation des exercices physiques 
dans l’éducation“, melynek elnöke Jules Simon, volt közoktatás- 
ügyi minister *), és a „Ligue nationale de l’éducation physique“ a 
tudós Berthelot elnökkel.**) Mindkét társulat Párisban tartja székét, 
de kétséget sem szenved, hogy szervezetök nemsokára ki fog ter
jedni az egész országra, mert nemzeti befolyás és országos fontosság 
csak ily szélesebb alapon jöhet létre. Lockroy minister vagy a 
költő Augicr világos és meggyőző okoskodásait olvasva, csak az 
lep meg, hogy ez egyszerű tanúlságokat annyi káros kísérlet árán 
kellett megvásárolni. Újabb áldozatát vélem itt látni a revauche- 
eszme okozta vakbuzgóságnak s meggondolatlanságnak, mely az 
egyszerű eszközöket: a rendszeres tornát, a kitartó gyaloglást és 
a vívást lassúaknak s nem elég kecsegtetőeknek bélyegezte és 
szívesebben vonzódott a felfegyverkezett gyerkőczök festői csoport
jához. Most ama kárhoztatott eszközöket dicsőítik kizárólag, és 
ismerve a franczia nép természetét, mely csak a végletekben talál 
kielégítést, szellemileg felidézhetem azt a kort, midőn a francziák- 
nál a régiek mintájára az arány megváltozik : a testi nevelés túl
súlyra emelkedik s a szellemit mint szükséges rosszat megtűrik.

*) Egy felolvasásban, melyet Jules Simon jan. 20-án Liliében a túlterhelés 
ellen tartott, az angolok példájára utal s tovább ezeket mondja : „Még a népiskola 
tananyaga is valóságos encyklopédiája az emberi tudásnak, és a franczia 
akadémia tagjainak negyedrésze nem volna képes azokon a borzasztó vizs
gálatokon eredménynyel megfelelni, melyeknek a felsőbb elemi iskolák növen
dékeit alávetik“.

**) Berthelot jelenleg a franczia tanulmányi tervek átdolgozásán és a testi 
nevelés újjászervezésén dolgozik. Nem követeli ugyan az érettségi vizsgálatok 
eltörlését, de valamennyi vizsgálat javítását s könnyítését, mivel a befejező 
vizsgálatoknak ma divó rendszere valóságos szörny, melynek évente nagy 
számú tehetséges ifjú esik áldozatúl, kik a képtelen követelmények legyőzé
sében a szó szoros értelmében tönkre teszik magukat.
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A jelzett mozgalmat joggal nevezhetni „testi újjászületésnek“ 
(renaissance physique), mely kifejezést Daryl ügyesen helyezte leg
újabb müvének czimlapjára. A szerző neve az újabb népszerű iro
dalom s különösen a franczia lapok olvasója előtt eléggé ismeretes. 
Nem kiváló irodalmi egyéniség, de figyelmet érdemlő, mivel tehet
ségénél fogva még a szárazabb tárgyat is vonzóan s nem minden 
alaposság nélkül tárgyalja. Különböző küldetésekben bejárta Európa 
főbb országait, hol szorgalmasan gyűjtötte az anyagot, melyet érde
kes czikkekben s könyvekben dolgozott fel. Utolsó müve is ép oly 
tanulságos mint változatos. Bizonyítja ezt a fejezetek czímeinek 
puszta felsorolása is. Részletesen ismerteti az angol ifjúság európa- 
szerte hires játékait (cricket, football, box stb.), szól az izomfejlesz
tésről, testedzésről, fürdésről, elbeszéli s méltatja bár nem egészen 
tárgyilagosan a porosz katonai iskolák belső életét, stb.

Következtetéseiben egészséges Optimismus nyilvánul. Szeren
csének tartja, hogy a visszahatás végre bekövetkezett, melynek elve: 
Szórakozzatok tehetségtek szerint, de a szabad levegőn, tánczoljatok, 
ugráljatok, lapdázzatok, vívjatok a nőkkel (!), egyetek étvágygyal, 
aludjatok elegendően s igyatok friss vizet . . . .! Néhány súlyzó, 
egy vízvezető cső s egy szabad tér az a testnek, a mi a pad, a 
könyv s fekete tábla a szellemnek. Iskolai játékok dolgában tabula 
rasa-val állunk szemben : eddig semmi sem történt, s az a mi van, 
újjáalakítandó. Felesleges mondanom, hogy e tekintetben teljesen 
hasonlítunk a francziákhoz.

Legfigyelemreméltóbbnak a 13. fejezetet („la gymuastique 
naturelle“) tartom, mely a franczia s angol tornázás módszereit 
összehasonlítva a mi viszonyainkra is hasznos tanulságokat tartalmaz 
s megérdemelné, hogy bővebben foglalkozzunk vele. A szerző itt 
elitéli a költséges berendezéssel járó unalmas módszert, mely kiirtja 
a mozgás iránti kedvet, terhes kényszernek tűnik föl s a mindin
kább elharapódzó testi tunyaságnak (lacheté physique) főoka. A 
tevékeny szórakozás és a rendszeres torna nem ellenségek ugyan, 
de a tapasztalat arra tanít, hogy az utóbbi csak akkor sikeres, ha 
kellemes és mulattató, azaz ha az angolok mintájára játékok alak
jában nyújtjuk.

Az utolsó fejezetben („la république vraiment athénienne“) 
szerzőnk a következtetéseket vonja le s constatálja, hogy a testi 
mozgás elve jelenleg Francziaországban sokkal alacsonyabb fokon 
áll, mint hajdan pl. a Nagy Károly által alapított iskolákban.

Részben önmagának mond ellen, midőn arra a téves nézetre 
utal, mely általánosságban csupán az angol iskolai játékokat tartja 
egyedül üdvözítőknek, holott ugyanazt a nemes czélt a görögök már 
régebben s alaposabban elérték. Nagybritániaállítólagos nemzetijátékai, 
Írja, nem egyebek a régi Francziaország játékainál helyi módo
sításokkal ; nem részesíthetjük tehát szomszédainkat abban a kitün
tetésben, hogy azokat tőlük kölcsön vegyük, mert idegen játék
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befogadása által idővel annak nemzeti szelleme is érezhetővé vál
hatnék (!), de mivel minden iskolai játékban a nemzeti jellem nél
külözhetetlen (!), vegyük vissza ősi tulajdonunkat. Hazafias túlérzé- 
kenykedésében e szavakat írja zászlajára: Olympiai játékok 1

Ha e könyv által felidézett eszmékkel talán kissé részletesebben 
foglalkoztunk, szolgáljon mentségül a tárgy fontossága s időszerű
sége, mely kívánatossá teszi azok elterjedését mennél szélesebb kör
ben.*) Ismételjük, Daryl munkája, leszámítva a helyenként előforduló 
chauvinistikus forrásból származó egyoldalúságokat, nem egy helyes 
megjegyzést tartalmaz a mi viszonyainkra is, melyek ki nem ke
rülhetik azoknak a figyelmét, kik látni és hallani akarnak. Nem 
hallgathatjuk még el, hogy a korcsolyázás és vívás mellőzése, más 
egészséges sportot nem is említve, ily könyvben hiánynak szá
mítandó.

Az érdeklődők számára felemlítem, hogy csaknem egyidejűleg 
egy hasonló irányú, de jóval komolyabb s tudományosabb mű hagyta 
el a sajtót: „Physiologie des Exercices du Corps, par le dr. F. 
Lagrange, 2. éd.“ (ára G frank), melyet a párisi „Kevue scienti 
fique“ igen melegen ajánl.

(Brassó.) Kemény Ferencs.

F O L Y Ó I R A T O K

H a z a i a k .

Család és Iskola. XV. évf. 3. SZ. Faeakas József': B. Eötvös 
József halálának évfordulóján. — Br. Felméri Lajos: Játszóterek és 
iskoláink. — Lazámé Kasztner Janka: Spencer Herbert elvei azerkölcsi 
nevelésről (Befej.). — Brossai S. : Mégis „az algebra tanításáról“. II 
(Befej. 4. sz.). — 4. SZ. Orbán Endre: Munka és fizetésaránytalanság 
a népiskoláknál. — Borisak Gyula: A fegyelmezés mint az iskolai 
nevelés elsőrendű tényezője. I.

Debreczeni Protestáns Lap. IX. évf. 4. sz. Gyöngyösig László: 
A német nyelv és egyházkerületünk gymnasiumai. [A közokt. minister 
német nyelvi rendelete ellen szól. Az a félelme, hogy e rendelet a protestáns

*) A „Budapesti Hírlap“ f. évi járt. 3. száma tárgyunkról lendületes 
vezérczikket közöl Felméri Lajos tollából. A szóban forgó mozgalom már 
Németországban is visszhangra talált. A német birodalmi gyűlésnek decz 5-én 
tartott ülésén Götz képviselő utalt az ifjúság jobb s kiterjedtebb testi kikép
zésének szükségességére az élet s különösen a haza védelmének szempontjából, 
és ajánlja a katonai kormánynak, hasson az isko lai hatóságokra oly értelem
ben, hogy a jelöltektől az egyévi önkéntesek vizsgálatán a testgyakorlás bi
zonyos fokát is megköveteljék. Bronsart hadügyminister azt válaszolja, 
hogy a katonai kormány közvetetlen hatásának az iskolaügyekre még csak 
lehetősége sincs meg ; ez azonban, a mennyiben porosz viszonyoktól volna 
szó, nem is szükséges.
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intézeteket is „fenyegeti“, teljesen alaptalan. Minthogy nem változtat 
az érvényben levő min. tanterven, mely az 1883 : XXX. törvényczikk
8. §-a értelmében „a felekezetek által fentartott tanintézetekre“ nézve 
mint „minimum“ kötelező, csakis „a vallás- és közoktatásügyi minister 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló, valamint a törvényható
ságok, községek, társulatok és egyesek által fentartott középiskolákra“ 
vonatkozhatik].

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle 1889. 2. sz. Hock János: 
A közoktatásügyi tanács szervezete. [Fő baj szerinte, hogy a tanács 
nem a tanügyi élet fungens orgánumává, hanem a tanügyi administratio 
munkasegédjévé nőtte ki magát. A tanács munkaköre így is oly nagy, 
hogy tagjai a mostani szervezet mellett meg nem felelhetnek feladatuk
nak. Baj, hogy a cultusministeriumnak nincsen elegendő számú szak
embere, kik a tanügyi administratió dolgait teljesen elvégezhetnék. 
Constatálja a tanáregyesület közgyűlésének kritikáját, hogy a tanács jelen 
szervezetében nem felel meg teljesen czéljának. Főleg, mert separálva 
van az iskolai gyakorlattól. Továbbá, mert tagjainál inkább veszik figye
lembe a tudós szakképzettséget, mint a paedagogiai tapintatok, Más a 
szaktudós, más a jó tanár. Kiterjeszkedik a Conseil Superieur, az Oberste 
Schulbehörde ismertetésére. Kívánja, hogy legyen az állandó tanács 
stabilis hivatallá; legyen helyes munkafelosztás az ügykezelésben, legyenek 
a tagok a tanférfiak tekintélyeiből összeválogatva. Ezután részletezi a 
kívánatos reformokat], — Sclivarcz Gyula: Jelentés a képviselőház 
közoktatásügyi bizottságához a ministeri jelentésnek a közoktatásügyi 
tanácsra vonatkozó szakasza tárgyában. [Szintén a tanács működésének 
hiányát rajzolja s különösen a tankönyvbirálatról beszél részletesen. 
Hiánynak tartja többek közt, hogy nagyon csekély számarányban vannak 
képviselve a gymnasiumi tanerők, noha nagy szükség volna rájok. Hozzá 
tehetjük, hogy gymnasiumi tanár, mint olyan, nincs is a tanács tagjai közt. 
Végül kimondja, hogy az eddigi állapot tarthatatlan]. — Telmányi Emil: 
A latin nyelvtanítás methodikájához. [Hibáztatja, hogy tankönyveink csak 
külső felosztás dolgában követik az Utasítások szellemét, nem lénye
gében. Beszél a gyakran túlterheléssé váló praeparatió-készítésekről, 
melyek haszontalanokká válnak, mert a tanuló nem tanulhatja meg igazán 
sok praeparatióját. E bajon methodikus csoportosítás útján készült nyom
tatott praeparatiókkal akarna segíteni, melyek közvetetlenül a szöveg
hez csatlakoznának], — 3. SZ. Szathmáry György: Népoktatásunk 
1886—7-ben. — Spitkó Lajos: A középiskolai évvégi vizsgálatok kér
dése. I. [Első közlemény abból a felolvasásból, melyet a szerző a 
„Paedagogiai Társaság“ jan. 12-iki ülésén tartott s melynek kivonatát 
múlt számunk 397—-390. lapján közöltük]. — Hr. Schnábl: A német 
nyelv tanításának reformjához. [Velejét olvasóink múlt füzetbeli szak
osztályi tudósításunkból (414—415. 1.) ismerik], — Hr. Fináczy Ernő: 
Megjegyzések Hock János országgyűlési képviselőnek „A közoktatási 
tanács“ czímü czikkére. [Helyreigazítja Hocknak a francziaországi Conseil 
Supérieur-re vonatkozó tévedéseit és rámutat annak lehetetlenségére,
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hogy a mi közokt. tanácsunknak olyan szervezete és hatásköre legyen 
mint a franczia Conseil Supérieur-nek],

Egyetemes Philologiai Közlöny. XIII. évf. 2. fiiz. Dr. Némethi/ 
Géza: Cato párverseinek magyarországi kiadásai és fordításai. I. — 
Takáts István : Egy nagy magyar nyelvtan ügyében. (Előterjesztés a m. 
t. Akadémia nyelvtudományi osztályához). [Azt a helyes indítványt teszi, 
hogy az osztály „egy a nyelv szabályait gondosan előtüntető tudományos 
magyar nyelvtan kiadását megindítsa és egyúttal határozza el, hogy a 
nyelvtan elkészülése után a Magyar Nyelv Szótárát fogja új, átvizsgált 
kiadásban közzé tenni“. Nagy szükség van a nyelvtanra is meg a szó
tárra is, csakhogy az utóbbi sem lehet egyszerű átdolgozás, hanem egészen 
újra kell csinálni, annyira hibás és hiányos a Czuczor-Fogarasi-féle 
akadémiai nagy szótár], — Dr. Csengeri János: Párhuzamos idézetek az 
Odysseiához. —■ TInhn Adolf: Petőfi a középiskolában. [Tulajdonkép 
Badics b'erencz iskolai Petőfi-kiadásának bírálata].

Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. VI. évf. 2. sz. Lányi E rnő: 
A polgári iskola és a rajztanítás. I. — Dr. Kerékgyártó Elek: Néhány 
szó a nevelés-oktatási elvek érdekében. II. — Felügyelet és rendtartás 
a felső nép- és polg. iskolákban. (Szervezeti javaslat).

Földrajzi Közlemények. XVII. köt. I. fűz. Hanuss István: A 
Duna. — Legeza Viktor: Przsevalszkij Miklós negyedik utazása Közép- 
Ázsiában. — Csink Lajos: Andorra völgyében. — Gy. : Lesseps a 
Panamacsatornáról.

Herkules. VI. évf. 2. SZ. Felméri Lajos: Játszóterek és ifjúságunk. 
(Befej.). — A tornatanítás hazánkban. (Folyt.) [A nagyváradi áll. főreál
iskola adatai]. — 3. SZ. A tornatanítás hazánkban. XVI—XVIII. [A csur
gói ev. ref. főgymnasium, soproni evang. lyceum és a szentes-derek- 
egyházoldali községi iskola adatai]. — Veress Gyula : Tornatanárok élet- 
biztosítása.

Iskolai Szemle. IX. évf. 2. SZ. Zajzon Dénes : Az erkölcsi nevelés 
eszközei. (Befej. 3. sz.) — 3. SZ. Endrei Árpád: A német nyelv gyakor
lati tanítása a középiskolákban. I. [Kivonata jelen füzetünkben a csurgói 
kör tudósításában], -— Kovács-Sebestény Gyula: Somogy vármegye nép
oktatási viszonya 1887/8. tanévben. (Tanfelügyelői jelentés).

Katholikus Szemle. II. köt. I. fűz. Kollányi Ferencz: Oláh Miklós. 
— Lubrich Ágost: A régi és új gymnasium szervezete. — Laky Demeter: 
A szépirodalom és szépmüvészetek. — 2. fűz. Findig H enrik : Miért 
és miképen kell római történelmet tanulnunk. — Pór A n ta l: Habsburgi 
Ágnes magyar királyné és Erzsébet herczegasszony, az Árpádház utolsó 
sarja. (Befej. 3. fűz.). — Dr. Timon Ákos : A városi kegyuraság Magyar- 
országon. (Befej. 3. fűz.). — Bartók István: Kepler és kora. — 3. fűz. 
Wenczel Gusztáv : Magyarország Dante, Petrarca és Boccaccio felfogása 
és munkái szerint. — Dr. Székely István: Az emberi nem kora és a

r
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történelem. (Befej. 4. fűz.). — Fraknói Vilmos: I. Lipót császár és 
Marco d’Aviano kapuczinus atya levelezése lf>80— 1099. — 4. fűz. 
Fraknói Vilmos: Zrednai Vitéz János prímás származása. — Bártól: 
István: O’Connell. — I)r. Somlyói: A magyar klérus és a „széphalmi 
mester“. — Mohi Adolf: Az elhagyott gyermekek ügyében.

Magyar Nyelvőr. XVIII. köt. 2. fűz. Szarvas Gábor: A pótol
hatatlanok. [Simonyi Zsigmonddal szemben, ki egyik akadémiai értekezé
sében azt mondta, hogy „az orthologia — bár tiltakozik a szók önkényes 
gyártása ellen s kimutatja a használatban levők egy részének hibás kép
zését — kénytelen-kelletlen megalkuszik azzal a ténynyel, hogy a 'pótol
hatatlan szók használata ellen hiába küzdenénk“, világosabbnál világosabb 
példák egész seregével bizonyítja, hogy pótolhatatlan szók nincsenek. A 
magyar és német nyelv tanítóit különösen két csoportra figyelmeztetjük: 
a magyar kedv német és a német Gemüth magyar kifejezéseire. Értékes 
és gazdag tanulság foly ezekből a magyar dolgozatok és a magyarra való 
fordítás számára. A fejtegetés veleje az. hogy bizonyos szók lehetnek 
kiirhatatlanok, de nem pótolhatatlanok. A megalkuvás csak annyiból áll, 
hogy az orthologia „fölszólítást intézett szépiróinkhoz, hogy egyelőre 
abba hagyva egyes szók helyes vagy helytelen voltára vonatkozó vitat
kozásainkat, egyesítsük erőnket s vállvetve dolgozzunk, hogy valamikép 
gátat vethessünk a rohanva terjedő nyelvromlásnak“]. — Joannovics 
György: Hangsúly. I. [Brassaival szemben védi a maga elméletét. Ered
ményét majd befejezésekor közöljük.]. -— Szarvas Gábor: Nyelvünket 
ne bántsátok, azt nem hagyjuk! [A mostani politikai jelszóhoz fűzve 
keserű, de fájdalom nagyon is igaz panaszait, azt mutatja, hogy meny
nyire puszta üres frázis nemzeti nyelvünk szeretete, „mikor a magyar 
szótárt, jelentés- és mondattant minden kiágazásaikkal szolgálatába“ haj
tottuk „a német nyelvnek“, mikor „képviselőink legnagyobb része, a mint 
a napi tárgyalások alapján mindenki meggyőződést szerezhet róla, elfeledte 
családi tűzhelye nyelvét, többé nem magyarúl, hanem németül gondol
kodik, magyar szókkal ugyan, de német szellemben beszél“. Ijesztő pél
dákat közöl, ijesztőket mennyiségre és minőségre nézve, még pedig min
den pártbeli főfő szónokaink beszédeiből, melyek nagyon is igazolják azt 
a két kijelentést, hogy „mi nem leszünk németté — azok vagyunk“ és 
hogy csupán ajkunkkal szeretjük nyelvünket. Nem csak a magyar nyelv, 
hanem minden tárgy tanítója talál itt megfontolni valót és útbaigazítást 
a nyelv kezelésére nézve]. — Irodalom (Steuer: A székely nyelv hangjai. 
Ismerteti Balassa József). — Helyreigazítások. Magyarázatok. (Az ly 
ejtése. Az elbeszélő múlt idő használatához. Ajang. A'aj jón küszöb volt-e 
a küszöb ? Aggastyán. Ágostyán. Hibás olvasatok és értelmezések). — 
Nagyszigethy Kálmán: Adalékok a Nyelvtörténeti Szótárhoz. — Kubinyi 
Ferencz: Magyar keresztnevek, ■— Népnyelvhagyományok. (Hangutánzó 
szólásmódok. Szólásmódok. Babonák. Találós mesék. Gyermekjátékok. 
Tájszók. Néprománczok).

Magyar Paedagogiai Szemle. X. köt, 2. fűz. (febr.). Németh 
Gerb: Néptanító a házi ipar szolgálatában. — Bányai Jakab : Paedagogia
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és a nemzetgazdaság. -— Pozsonyi Béla: A modern iskola és a reactió.
— Gluts György: Rill József Vasvármegye királyi tanfelügyelője.

Magyar Tanítóképző. IV. évf. I. sz. Tanítóképezdéink és azok fel
ügyelete. [Magyarul: Tanítóképzőink (v. tanítóképző intézeteink) és fel
ügyeletük. Csak a czégér rossz, maga a czikk jó és magyaros, kerüli a 
„tanítóképezdéket“ és „képezdéket“ , helyettük .„tanítóképzőkről“ és 
„képzőintézetekről“ szólva s nem ismételgeti az „ezek“ meg „azok fel- 
iigyelete“-féle németességeket]. — A nevelés tudománya. (Egy tan
folyamot megnyitó előadásból. Francziából szabadon fordítva). I. -—  
Magurai: Tanítóképezdei segédtanárok. — Bodméri: A „pacsirta“ czímű 
költemény tárgyalása és beemléztetése. — A piski iskola és Daruvári 
Paulé Iván.

Nemzeti Nőnevelés. X. évf. 1—2. fűz. Péterfy Sándor: Nevelőnő
képzés a tanitónőképző intézetekben, j Nőnevelés-ügyünk fő baja, hogy 
nincsenek magyar nevelőnőink: ezért bízzák családaink gyermekeiket idegen 
nevelőnőkre. E baj orvoslására ajánlja, 1. hogy az Andrássy-úti nevelő
nőképző intézetnek kijavítandó tantervét irányadóvá kell tenni az összes 
állami tanitónőképző intézetekre; 2. gondoskodni kell arról, hogy az 
idegen nyelveket inkább társalgás útján sajátítsak e l; 3. a tanítónő
képesítés rendszerét némileg meg kellene változtatni, nevezetesen a képesség 
megítélése szempontjából különbséget kellene tenni a tantárgyak közt]. -  - 
Berece A n ta l: A tanítói modorról. [Jó tanácsok a jó modor erényének 
elsajátítására és gyakorlására.] -— Felméri Lajos: Orvostani alapismeretek 
a leányiskolákban. [D’Alq Luiza asszony franczia czikkének kivonata. 
E tanítás fokozatai: 1. betegápolás, életmentés; 2. gyógyszertani isme
retek ; 3. a legközönségesebb betegségek diagnósisaj. — Sebestyénné 
Stetina Hona : A kötelességérzet fejlesztése a leányiskolákban. [A termé
szetes kötelességek teljesítésére nevelni a szív és akarat képzése által a 
szülei ház van hivatva, a hivatásbeli kötelességekre való előkészítés s 
erre az oktatás által való képesítés az iskola feladata]. — Komáromi/ 
Lajos: Népoktatásunk állapota 1887-ben. (A ministeri jelentés alapján).
— Léderer Abrahám: A gyermekek iránti szeretet. (Pósa „Szeresd a 
gyermeket“ czimű költeményének tárgyalása.)

Népiskola. Volksschule. VI. évf. 4. SZ. B. Freund: Recht
fertigung pädagogischer Gedanken ohne Pädagogik. (Folyt. 5. sz.) —
7. SZ. Lazarus psychologische Formeln. I.

Népnevelők Lapja. XXII'. évf. I. SZ. György A ladár: A magyar 
tanítók húsvéti nagy gyűlése. —  2. SZ. Ujfalussy Sándor: A magyar 
tankötelesek. Bánó József: Az olvasási oktatás hiányai. [Az „olvasási 
oktatás“ fertelmes új magyarság, ezelőtt jó magyarul úgy mondták, hogy 
„olvasni tanítás“ vagy „olvasástanítás“ meg „olvasás tanítása“]. —
3. SZ. Seff'cr Antal: A népmese az iskolában. (Befej. 5. sz.) -— Lutten- 
berger Ágost: Földrajzi tananyag a svédországi népiskolákban. (Befej.
4. sz.). — 4 . SZ. Gr. Csáky cultusminister rendeletének reactiója. —
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5. SZ. Báró Eötvös József halálának évfordulóján. — Eperjessy István: 
A tanító mint védköteles. — A budapesti tanítótestület kérvénye az 
orsz, közoktatási tanács ügyében. (Folyt. Befej. 7. sz.) — 6. SZ. Hédi 
Ferencz: Elmélkedés az önképzésről és tanítóképzésről.

Nevelés. II. évf. I. sz. Zajzon Dénes: Modern nevelésünk hibái. 
[Ilyen először is a leánygyermekek pbysikai nevelésének, anyai hivatására 
való előkészítésének hiánya. Továbbá a drága gyermekjátékok cultusa. 
A korai bonneozás. A rendkívüli tárgyakkal való megterhelés, a gyermek 
természetes vidámságának elfojtása. Soha sem hangoztatták annyit, mint 
mai nap, a mens sana in corpore sano-1, és sohasem vétettek többet 
ellene. Hiba a korai táncztanítás, de kivált a korai próbabálozás, szin- 
házalás. (Helyes! Itt a fővárosban rendőrileg kellene betiltani Feld 
Zsigmond gyermek-előadásait 1) Hiba a materialisztikus világnézet korai 
felébresztése, a nagyzás vágyának felköltése, a látszat hajhászása, élvezet 
vágy táplálása.] — Ujfalussy Sándor : Ismerjük meg a gyermeket. [Ajánlja, 
hogy vezessünk naplót gyermekeinkről s alkalmazzuk megfigyeléseinkben 
a természettudományok módszerét. A tanítók is vezessenek naplót a 
gyermekekről, s jegyezzék fel: 1. A gyermek nevét, születése idejét, 
vallását, családi nyelvét; 2. otthoni körülményeit; 3. feltűnőbb testi és 
lelki tulajdonságait iskolába léptekor; 4. fejlettsége jellemző adatait 
(magasság, mellbőség stb); 5. beszéde és mozdulatai milyenségét; 6. lelki, 
erkölcsi élete jellemző mozzanatait; 7. lelki tehetségeit; 8. szorgalmát 
a tanulásban; 9. a tanító iránti magatartását.] — Klein Lajos : Kirán
dulások felhasználása a tanítás és nevelés érdekében. (Első közlemény).

Polgári Iskola. XIV. évf. 2. SZ. Az orsz. közokt. tanács és a 
budapesti tanítóság. — Nyugdíjunk ügye. — Czétényi József: Az ön
kéntesség, a túlterhelés és iskola. — Homolya I s tv m : Nyugdíjunk ügye 
és a Folg. Isk. Orsz. Tan. Egyesület.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXli. évf. 4. sz. Szöts
Sándor: A valláserkölcsi nevelés tényezői. II. (Folyt. 5. Befej 6. sz.).
— Fabriczy János: Circulus vitiosus a tanítóképzésben. II. (Befej. 6. sz.).
— Szabó Aladár : A keresztyén nevelés alapelvei. III. A nevelés czélja. 
(IY. A nevelés eszközei. 5. sz.).

Sárospataki Lapok. Vili. évf. 4. SZ. S. Szabó József: Ó-classicis- 
mus és Biblia. [A kettő közt vonható parallelekre ad utasítást és néhány 
érdekes példát közöl a megegyezésekre], —- 5. SZ. Kun Pál: Állami és 
helyi tanterv. [Egy teljesen igazolatlan heves kifakadás a német nyelvi 
oktatás ügyében kiadott min. rendelet ellen. Hogy „a felekezetek által 
fentartott tanintézetek“ tanárai mit bánják e rendeletet, az semmikép 
sem érthető. Őket csak akkor érintené, ha magasabbra tenné a min. 
tantervben megállapított mértéket, mely az 1883. XXX. törvényczikk
8. §-a értelmében intézeteikre nézve a minimumot szabja meg. A czikk- 
iró nagyon rosszul ismerheti mind a rendeletet mind az érvényben levő 
min. tantervet, mikor azt hiszi, hogy amaz az ö felekezetbeli intézeteket
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is illetheti, mert ennek csak úgy van értelme, ha azt gondolja, hogy az 
utóbbiban megszabott mértéket a rendelet fölemeli. De még rosszabbul 
ismerheti a középiskolai törvényt, ha azt hiszi, hogy az ő helytelen föl
tevése mellett is „a protestáns főhatóságok tisztelettel félretehetik“ a 
rendeletét. Ha ebben föl van emelve a mérték, akkor se „tisztelettel“, 
se tisztelet nélkül „félretenni“ nem lehet, mert a tantervi minimum 
megszabása az 1883. XXX. törvényczikk 8. §-a szerint a vallás- és köz- 
oktatásügyi ministernek a joga. De a rendelet egy hajszálnyit sem vál
toztat az érvényben levő min. tanterven és így „a felekezetek által fen- 
tartott tanintézeteknek“ semmi közük hozzá]. — 6. SZ. Szakai Károly: 
Reformtörekvések anémet tanítók körében. — 7. SZ. Dr. Bartha Béla: A 
jogakadémiák kérdése általában, s különösen a Protestantismus szem
pontjából. I.

Természettudományi Közlöny. XXI. köt. febr. fűz. Szíly Kálmán -. 
Elnöki megnyitó-beszéd a k. m. term. tud. társulat közgyűlésén. [A ter
mészettudományok társadalmi jelentőségét fejtegeti, a túlzásokat nem csak 
kerülve, lianem bírálva és a józan valóság mértékére szorítva]. — Lengyel 
Béla : Az anyag megmaradása. — Herman Ottó: Madártani elemek szép- 
irodalmunk főbb forrásaiban. [A magyar nyelv tanárai igen sok érdekes 
magyarázatot találnak benne].

Tornaügy. YII. évf. 6. SZ. A fővárosi tanács leirata [a „Magyar - 
orsz. Tornatanítók Egyesületének“ beadványára a fővárosi tornatanítás 
idő- és helyviszonyainak rendezése tárgyában]. — Bokelberg E rnő : „A 
tökéletes előtornász“. I. —-A  testi és szellemi munka egyensúlya.

K ü l f ö l d i e k .

The Educational Times. XLII. febr. sz. Play. [Az ifjúsági játé
kokat méltatja],

L’Université. V. évf. I. SZ- Alfred Legrand: Rapport sur l’uni- 
fication de l’enseignement du fran^ais et des langues vivantes dans les 
classes de premier cycle scolaire et dans la classe de I-re année de 
l’enseignement spécial. I. — 2. SZ. Quel est, dans l’enseignement secondaire 
classique, le but de l’étude des langues vivantes? [A Groupe de 
l’enseignement secondaire classique jan. 9-iki ülésén az élő nyelvek taní
tásának czélját tűzte ki discussió tárgyává. Lange hármas czélt tűz 
e tanítás elé: 1. a tanulók tanulják meg olvasni a szerzőket, hogy 
szépségeiket élvezhessék és hogy műveiket magyarázhassák; 2. meg kell 
tanulniok írni az idegen nyelven, mert ezen alapul az idegen nyelv teljes 
megértése; 3. annyira kell érteniök az idegen nyelvet, hogy az ama 
nyelven hozzájok intézett kérdéseket ne csak megértsék, hanem nagyobb 
nehézség nélkül felelni is tudjanak reájok. Ezek elérése végett több órát 
kíván és azt, hogy a modern nyelvek tanárait egyrangúvá tegyék többi 
collegáikkal. Lange előadásához többen hozzászóltak és az értekezlet
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ugyan elhanyagolni a beszélést, de a fő czél az idegen szövegek folyékony 
olvasása. Tanulság: Francziaországban megelégesznek ennyivel, tehát mi 
is megelégedhetünk ] — E szám közli még a ,,Société pour l’Etude des 
Questions d’Enseignement secondaire“ jan. 20-án tartott közgyűléséből 
Croiset elnök szép megnyitó beszédét (a régi és új classikusok ideálisan 
képző becséről) és a titkári jelentést a társulat múlt évi működéséről. 
Xem lehet tagadni, hogy a „Société“ működése teljes elismerést érdemel; 
de az is bizonyos, hogy igen-igen szegényes folyóiratocskája van. A mi 
egyesületünk tagjainak fele is kilépne, ha olyan Közlönyt mernénk 
elébük adni.

Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVII. évf. 
I. füz. Harms: Statistisches zur Frage der Schulreform. [Összeállítja a 
gymnasiumok, latint tanító reáliskolák, latin nélküli reáliskolák láto
gatottságát 1861-ben és 1887-ben, miből kitűnik, hogy a gymnasiumok 
1861 óta 6434, a latinos reáliskolák 130 tanulóval gyarapodtak (a fel
vett 20 városban), a latintalan reáliskolák pedig, melyek akkoriban még 
nem is léteztek, 8587 tanítványt mutatnak fel. Ennek kapcsán azt 
ajánlja, hogy a három alsó osztályban minden iskolában szüntessék meg 
a régi nyelveket. I -- Dr. L. Freytag: Die Realgymnasien und ihre Gegner 
sonst und jetzt. — Dr. L. Freytag: Was können Staat und Schule thun, 
um der Überfüllung der gelehrten Fächer abzuhelfen? [A tehetségtelen 
szegény gyermekeket nem kell pártolni, hadd forduljanak nekik való térre. 
Továbbá az „áthelyezés“-nél a legnagyobb szigorúsággal kell eljárni stb.J.

2. füz. L. Budolph: Betrachtungen über unser Traumleben. [Folyton 
tekintettel van a német költői irodalomra, megvilágítást hol tőle hol neki 
kölcsönözve],

Korrespondenz-Blatt für die Gelehrten- und Realschulen Würt
tembergs. XXXV. évf. II— 12. füz. Schölkopf: Bericht über die dies
jährige Obersclnväbische Lehrer-Versammlung in Ulm. [Jelentés a felső 
svábföldi középiskolai tanároknak még június 28-án tartott gyűléséről. 
Ránk nézve e gyűlés határozatai nem érdekesek; csak azt emeljük ki, 
hogy ily kis területről 90 részvevő gyűlt össze, holott a mi közgyűlé
seinken széles nagy Magyarországról átlag alig 50 tag szokott megjelenni]. 
— Mahler: Einleitung in die abzählende Geometrie. — G. Schlenker-. 
t'ber den naturgeschichtlichen Anschauungsunterricht an den unteren 
Klassen der Gymnasien und Lyceen. (Befej.). — Friedrich Braun: 
Vergleichende Proben auf Grassmann’s Analysis.

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und 
Realschulen. 18. füz. II. Meier-. Bemerkungen zur Gestaltung der Reife
prüfungen. IElvek: 1. kerülni kell a tanulónak nagyon is nagy készü
lettel való megterhelését, 2. az iskolai tanításból nyert eredményeket 
lehetőleg felmutatni. A vizsgálatot tehát nem kell a legfelső osztály anya
gára szorítani, viszont prózairókból is csak olvasott részeket kiván a 
tanuló elé adni, csak abból lehetne megtudni, képes-e a megértett helyet
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gyorsan és biztosan átfordítani saját nyelvére, mert ezt rögtönzésnél nem 
várhatjuk. Fő dolog az egyes részleteknek és szakoknak magasabb álta- 
nosabb eszmékké való feldolgozása s egységes szempontok szerinti ren
dezése. Természetesen az ily vizsgálatot megfelelő tanításnak kell meg
előznie!. — A. Waldeck: Die didaktische Formgebung in der lateinischen 
Grammatik. (Folyt, a 17. füzetből). — Я. Stier: Über das Prooemium 
des Thucydides. — H. S u m : Die Behandlung der Sätze von der Propor
tionalität gerader Linien. — Dr. W . Böhme: Die metrischen Stunden 
in Untertertia zur Einführung in die Lektüre Ovids. — Von Hagen: 
Der Schild des Achilles. Skizze einer zusammenfassenden Besprechung 
von Hias I  477—-608. [Összefoglalás: Ez az epizód 1. magában véve
kiváló 1. az anyag megválasztása által, a) poetikus tartalom, b) plastika
szempontjából. 2. művészi elvek szerint való berendezése által, íi. az 
előadás alakja által. 11. Mint az egész költeménynek egy része 1. ter
mészetesen és közvetetlenül függ össze a fő tárgygyal, 2. szükséges is a
hallgató érdeklésére]. — F. Balmié: Die typischen Persönlichkeiten der 
,,heiligen Gedichte“. (Folyt, a 15. füzetből). — Dr. Hugo Ganz: Siegfried’s 
Schwert von Ludwig Uhland. Behandlung des Gedichts in Quarta. — 
Dr. 0. Friclc: Winke betreffend eine planmässige Anleitung der cand. 
probandi. (Folyt, a Ki. füzetből).

Zeitschrift für das Realschulwesen. XIII. évf. 12. füz. Dr. Wil
helm Kurz: Über praktische Übungen der Schüler im naturgeschicht
lichen Cabinet. [Annak szükségét hangsúlyozza, hogy mind a reál
iskolai, mind a gymnasiumi felsőbb osztályú tehetségesebb tanuló
kat a természetrajzi múzeumokban a naturáliáknak necsak felszínes 
szemlélgetésével, hanem intensiv (mikroskopikus) vizsgálatával, egyes 
könnyebb (pl. forrasztó csövi) gyakorlatokkal, a . szerves naturáliáknak 
praeparálására és conserválására vonatkozó munkálatokkal is foglalkoztassák, 
úgyhogy a terinészetrajzi múzeumok egyúttal valóságos gyakorlati labora
tóriumok is legyenek. E gyakorlatokra rendkívüli órákat kellene meg
állapítani]. — Dr. J. Kolbe: Wichtigkeit und Nutzen der Realschulen. 
Über den Mittelschul-Unterricht und seine Anstalten. [Folytatólag is
merteti Vlacovich trieszti igazgató értekezését, ki kiváló tanférfiakra 
támaszkodva azt fejtegeti, hogy az alsó középiskola egységes legyen s az
V. osztálytól fogva legyen bifurcatio].

Le Scuole Secondarie. VI. évf. 7. SZ. Clemente De A ngeli: La 
soppressione deli' ufficio speciale di presidenza nel progetto pel riordina- 
inento deli’ istruzione secondaria. [A lyceumi külön igazgatóság megszün
tetésének tervéről szól]. — La riduzione di viaggio a favore dei pro
fessori. — Filippo Marcarino: I titolari e il libretto ferroviario. 
I Ebből és a megelőző közleményből megtudjuk , hogy olasz col- 
legáinknak is van panaszuk a vasúti kedvezmény miatt.] — M inos: 
A proposito dei nuovi programmi. (Befej.). — It. Cornali: II 
nuovo programma di greco nel Ginnasio. — A. Longo: I nuovi pro
grammi di scienze naturali. — L insegnamento della filosofia. [E rövidke
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dolgozat a megelőző három hasonló terjedelmű közleménynyel együtt az 
új olasz tantervvel foglalkozik. Meglehetős jelentéktelen valamennyi. 
Általában ha e folyóiratból, mely pedig az „Associazione nazionale fra 
gl’insegnanti déllé scuole secondarie“ kiadványa és orgánuma, kell 
megítélnünk az olasz középiskolai tanárok színvonalát, akkor legkisebb 
okunk sincs szégyenkezni, sőt némi büszkeséget érezhetünk].

KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .
A  k ö z o k t a t á s ü g y i  t a n á c s  r e fo r m já r ó l .

Az „Egyet. Közokt. Szemle“ f. é. 2. száma becses szolgálatot tett 
a tanügynek, midőn ama fontos két jelentést közli, melynek egyikét 
Hock János, másikát Schvarcz Gyula a képviselőház közoktatási bizott
sága elé terjesztett. Múlt számunkban csak az „Országgyűlési Értesítő“ 
jóformán értéktelen tudósítását közölhettük a közokt. bizottság amaz 
üléséről, melyben e jelentéseket tárgyalták s ehhez fűztük a magunk 
észrevételeit. Most, hogy az illető jelentések teljes szövegét ismerjük, 
örvendetes meglepetéssel tapasztaljuk, hogy nézetünk mind Hock, mind 
Schvarcz véleményével igen sok pontban találkozott; hogy még sem jut
nak a mi conclusiónkhoz, onnét van, mert a közoktatási tanács fentar- 
tásának szükségét alapvető dogmának tekintik. Fejtegetéseik közben 
egészen közel haladnak el az igazság mellett; Schvarcz Gyula nem is 
igazán létezőnek mondja az intézményt, mely a lefolyt évben kifejtett 
működésével „épen nem igazolta be a maga létjogát a közoktatásügy 
érdekében“ ; de Schvarcz nem méltányolja a közokt. tanács hasznos 
múltját s nem látja át okát annak, hogy miért nem felel meg a mai 
megváltozott viszonyoknak. Bírálja a tankönyvbirálás módját s a viszás 
tényleges állapot mellett nem veszi észre, hogy a tankönyvbirálás egy
általán nem collegiumnak való tevékenység. Még érdekesebbek Hock 
tévedései. Hock elveti a mostani szervezetet, keres újat, s észrevétlenül 
oda jut, hogy a melyet ajánl, egészen kivetkőzteti a tanácsot tanács- 
jellégéből s hivatalt alkotván belőle, jóformán eltörli. így e két vélemény 
tévedéseivel s helyes nézeteivel egyaránt támogatja a múlt füzetben vázolt 
nézetünket.

Schvarcz Gyula dolgozata, a mi becsét nem csökkenti, jóformán 
kizárólag kritikai; ismerteti a tanács szervezetét s munkásságát, részle-
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tesen bírálja, igen kedvezőtlen ítéletet mond róla, erősen sürgeti reform
ját, de positiv reformjavaslatot nem tesz. E dolgozatnak főleg az ád 
értéket, hogy Schvarcz Gyula lelkiismeretes utánjárás alapján mond Íté
letet, pontos adatokra alapítja kifogásait. Mint a képviselőháznak e 
kérdésben kiküldött referense megjelent a tanács helyiségeiben s annak 
jegyzőjétől közvetetlenül a hely színén szerezte be értesítéseit. Hiszszük, 
hogy e vádakra lesz felelet is. Hoch János dolgozatának van kritikai és 
positiv része. Abból indúl, mit mi is múlt számunkban szükséges ki
induló pontnak mondottunk : keresi az intézmény czélját s ezen eszmei 
magaslatról bírál s tesz reformjavaslatokat. Fejtegetéseit ez teszi igen 
tanulságossá, s további tárgyalások termékeny talajává. A két munkálat, 
mely különben sokban érintkezik, mintegy kiegészíti egymást. Schvarcz 
Gyula a mostani állapot tényleges tarthatatlanságát mutatja ki, Hock 
János a baj legmélyebb forrásait s a gyógyítás módját is keresi. Mint
hogy pedig a közokt. bizottság, de a közoktatásügyi minister s az állam
titkár is egyhangúlag elismerte a reform szükségét, remélnünk szabad, 
hogy nem is késhetik soká s közoktatásügyi szervezetünk e beteg tagjának 
baján mentül előbb iparkodnak segíteni.

I.

Schvarcz Gyula a közoktatásügyi tanács működését a tanács szer
vezeti szabályzatához méri s kimondja, hogy „mind e szabályzatilag ki
tűzött teendők évek óta legnagyobb részt csak a papíron maradtak“ ; 
a tanács tankönyvbirálatra szorította tevékenységének túlnyomó nagy 
részét, de erre sem fordított annyi időt, a mennyi „alapos munka, a 
tüzetesen részletekbe hatoló lelkiismeretesség szempontjából“ kívánatos lett 
volna. Kiszámítja, hogy a lefolyt évben tartott 20 tanácsülés és 10 albi- 
zottsági ülés összesen 90 órájában intézte el a tanács összes teendőit. Ille
tékes helyen állíttatik, hogy ebből a 90 órából 45 maradt főn tankönyv- 
bírálatra. A tankönyvbirálatok száma 219 volt, tehát egy órában átlag 
majdnem öt tankönyvbirálatot kellett letárgyalni. De egy ilyen tankönyv- 
bírálat nem mindig csak egy könyvről szól. 1887-ben körülbelül 1000 
darab könyvet nyújtottak be bírálatra, melyeknek egy része 1888-ra 
maradt ugyan, de egy része 1887-ben intéztetett el, úgy hogy egy-egy 
könyv ügyének eldöntésére csakis néhány perez juthatott. „Nem állhatott 
tehát, mondja Schvarcz, ez a beható bírálati elintézés egyébből, mint 
hoey az illető referens nehány sorba szorított jelentését egyszerűen fel
olvasta, s azután egy-két esetben „némi megjegyzés tétele után, a legtöbb 
esetben pedig minden megjegyzés nélkül a tanács határozott, azaz az
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elnök kimondta a helybenhagyó, elfogadó vagy pedig visszautasító hatá
rozatot“. S itt Schvarcz csodálkozva fölkiált: „Nem a közokt. tanács 
végezte a tankönyv-elbírálás teendőjét, hanem csakis maga azon egyetlen
egy referens, a kinek az illető tankönyv bírálatra nem annyira szabály- 
szerüleg mint szabályellenesen kiosztva lön“. Ez utolsó szavak
már más tárgyra vonatkoznak, melyre azonnal áttérünk, előbb jegyezzük 
meg, hogy Schvarcz Gyula sokkal kevésbbé csodálkoznék, ha megfontolná, 
hogy a taukönyvbirálat, mint már múlt számunkban mondottuk, egyáltalán 
nem collegiumnak való működés. Igaz, hogy a milyennek ő rajzolja, a tanács 
tényleges eljárása valóságos horrendum, de a collegialis eljárás ez ügyben, 
ha lelkiismeretesebb is, mégis csak többnyire puszta formalitás lesz, 
melyért valóban nem érdemes kiváló emberek idejét rabolni s a tanács 
költséges intézményét fentartani. A mi az idézett mondatban említett 
szabályellenességet illeti, Schvarcz Gyula nem egy, hanem egyszerre két 
ilyet constatál; először csekély kivétellel évek óta egyetlenegy referensnek 
osztanak ki minden egyes tankönyvet, holott a szabályzat kettőt kíván 
meg; továbbá nem a kis tanács szemeli ki a referenseket, hanem a 
kis tanács teljes mellőzésével maga az elnökség, azaz az alelnök s a jegyző 
„a maguk jóhiszemű belátása és a fönforgó körülmények szerint, for
malis felelősség terhe nélkül“. „Sőt tényleg megtörtént az is, hogy maga 
a jegyző, a különben tagadhatatlanúl szakavatott és buzgó jegyző, tehát az, 
a ki a tankönyveket elbírálás végett az általa (sic! Szerk.) az alelnök beleegye
zésével a fönnebbiek értelmében ki-kiosztogatta, maga ezen szakavatott 
és buzgó jegyző kénytelen volt saját magának tartani fönn az oroszlán- 
részt a tankönyvek közvetlen elbírálásában, egymaga, tulajdon személyében 
majd annyi népiskolai tankönyvet bírálván el, ha nem többet, mint igen
igen sok referens együttvéve!“ íme Schvarcz Gyula leleplezései s ítélete 
a tanács tankönyvbiráló munkásságáról, melyre pedig ez legtöbb erőt 
fordított, s melyet maga fődolgának tekint.

Schvarcz Gyula azután áttér a tanács szervezetének bírálatára. Az 
állandó tagok a hazai tudományosság kitűnőségei, a baj csak az, hogy 
a tanács munkakörébe első sorban túlnyomólag didaktikai, methodikai, 
paedagogiai gyakorlatias tapasztalatok értékesítését követelő teendők vannak 
utalva, melyekre a legjelesebb elméleti tudósok is illetéktelenek. E bajt 
csak az csökkenti, hogy a kis tanács lassan-lassan elvesztett minden jelentőséget, 
a mit Schvarcz olykép ir körül, hogy az állandó tagok részint egyéb 
bokros teendőik, részint magas életkoruknál fogva csak ritkán jelenhettek 
meg több mint csakis feleszámban a rendes üléseken. Ezért jelöli ki az 
elnökség a tankönyvbirálókat s e miatt jöttek létre az úgynevezett albi-
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zottsági értekezletek, melyek formális határozatot nem hozhatnak, jegyző
könyvet nem vezetnek, de mégis évek óta az egyedüli összejövetelek, 
hol a közokt. tanács keretén belül, didaktikai, methodikai, paedagogiai 
tanácskozások folynak, s a hol a váltakozó tagok tapasztalataikat érvé
nyesíthetik. Itt meg Schvarcz szerint az a baj, hogy a váltakozó tagok 
sora igen hiányos, pl. nagyon csekély számarányban vannak benne gym- 
nasiumi tanerők, továbbá nem egészen 700 frt, miből még egyéb költségek 
is fedezendők, állván rendelkezésre a váltakozó tagok díjazására, kik 
egy-egy ülésért öt forintnyi üléspénzt kapnak, csak annyi tagot s csak 
is annyiszor hívnak meg a gyűlésekre, hogy teljék a 700 forintból! 
A harminczhat váltakozó tagból egy-egy átlag csak három ülésre hívható 
meg egy évben. Jelenlegi szervezete mellett s jelentéktelen budgetjével, 
mondja Schvarz Gyula, a tanács egyáltalán még csak foglalkozni sem 
bir a tankönyveken kívül egyéb nagyfontosságú teendőivel évről-évre, rend
szeresen, folytonosan és kellő mértékben. Munkásságával — Schvarcz 
csak 1887-ről szól — „éppen nem igazolta be a maga létjogát a köz- 
oktatásügy érdekében oly mértékben s oly szellemben, mint a hogy ezt 
a ^szabályzat“ által eléje szabott nagy horderejű rendeltetése megköve
telhetné“. Sőt nemcsak nem igazolta létjogát, hanem mint Schvarcz mondja, 
voltakép nem is létezik igazán, létezését, mint testületét maguk a tanács
tagok határozott „fictió“-nak nevezik. Egyes tagok dolgoztak, de a több
ség még csak részt sem vehetett komolyan a munkában. „Annál többet 
dolgozott azután a jegyző ; egymaga teljesített administrativ és methodi
kai, paedagogiai és könyvbirálási szolgálatokat, fáradhatatlan kitartással, 
de . . . minden formai testületi ellenőrzés nélkül . . . magának a tes
tületi ellenőrzés elvének formai rovására.“

Ez az állapot tarthatatlan. A tanács az 1860-diki osztrák „Unter
richtsrath“ mintájára szerveztetett, melyet azonban ott a parlamentaris 
kormányforma s a külön közokt ministerium életbeléptetésével azonnal 
megszüntettek, míg mi ezt a nálunk teljesen érthetetlen intézményt egy
szerűen átültettük a magyar államélet egészen másnemű talajába s csak 
a tudományszakok képviseltetésének elvetendő irányában tataroztuk be 
utólag. A mi közokt. tanácsunk nem külföldi példák nyomán refor
málandó, hanem a hazai viszonyok tüzetes tanúlmányozása alapján. De 
hogyan? Erről Schvarcz nem szól. Van-e a mi körülményeink közt egy 
efféle tanácsnak, mely hivatal is, nem is, testület is, nem is, valamiféle 
létjoga? E kérdést nem vitatja. Beéri azzal, hogy a jelen szervezetet 
velejében hibásnak, az e szervezet mellett lehetséges és tényleg kifej
tett működést pedig kevés vagy semmiféle értékűnek mondja.
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Hock János, kinek dolgozata külön füzetben is megjelent, alapelv 
gyanánt állapítja meg, hogy a közoktatási tanácsnak szervi összefüggésben 
kell állania az iskolai élet praxisával, — különben nem egyéb mint a tan
ügyi administratio segédeszköze, a szakministerium kiegészítő része. A 
kormánynak is, midőn az intézményt megalkotta, ily összefüggés létesítése 
volt intentiója, csakhogy a tanács ez intentiónak szervezetének hiányos
ságánál fogva soha meg nem felelhetett. A tanács munkaköre oly óriási, 
hogy annak megfelelni még akkor se tudna, ha tagjainak egyéb élethiva
tásuk vagy dolguk se volna. Ily körülmények közt csak az administratiót 
szolgálja s pótolható lenne azzal, „ha a cultusministeriumban a fogal
mazóktól kezdve a tanácsosokig szakférfiakat alkalmaznának“. S itt 
mellesleg megjegyzi, hogy egyáltalán nem tartja helyesnek, „hogy nálunk 
a jogi qualificatió képesít mindenre, még a cultusministeriumban a tanügyi 
administratio kényes és specialis szakmunkájára is“.

A tanács összeállítása is hibás. A kinevezéseknél „nem a paeda- 
gogiai képzettség, hanem a tudományos tekintély játszik döntő szerepet 
s így a tanács inkább akadémikus discussiókra alkalmas, mint practicus 
tanügyi intézkedésekre“ . Contactusban áll a tanács a tanügyi kormány
nyal, a hatalommal, a mely igazgat, de separálva van az iskolai praxis
tól, a melyet szervezni és igazgatni kell. Munkatársa a szakministeriumnak, 
de nem az az összetartó organicus szerv, mely a test és fő között az 
élet vérkeringését közvetíti“. Itt megjegyezzük, hogy dr. Fináczy Ernő, 
ki az E. K. Szemle 3. számában helyre igazítja Hocknak a franczia 
Conseil supérieur-re vonatkozó tévedéseit, nem jár el egészen igazságosan, 
midőn e tévedések és Hock nehány nem épen szerencsés metaphorája 
miatt kissé nagyon is sommásan bánik el Hockkal. Ama tévedések meg
történtek s a metaphorák zavarosak, de a gondolatokban van sok igaz, 
s ha Hock nem találja is meg a kibontakozás útját, de helyes érzet 
vezeti keresésében. Igaza van, midőn azt mondja, hogy a tanács nem áll 
összefüggésben az iskolai élet praxisával, hogy összetételénél fogva inkább 
akademicus discussiókra alkalmas testület. Ugyanezt mondja Schvarcz 
Gyula, hasonlóképen nyilatkoztunk mi is, midőn a múlt füzetben mon
dottuk : „A tanács természeténél fogva nem a gyakorlattal foglalkozó 
testület. Helyet foglalnak benne kiváló súlylyal biró érdemes tudósok, 
egyetemi tanárok, kik tudományos kérdésekben, tán elméleti paedagogiai 
kérdésekben is tekintélyek, de a középiskolát gyakorlatból kevésbbé 
ismerik. Hogyan Ítélhetnének abban a most főfő fontosságú kérdésben,
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hogy a középiskolai tanterveknek, utasításoknak, szabályzatoknak s rende
leteknek minő a foganatjuk a gyakorlatban?“ stb. Nem jellemző-e, hogy 
v h “ a Pester Lloydban megjelent reformjavaslatában, melyet januári füzetünk
ben ismertettünk (1. 324— 5. 1.), a kérdés ez oldalát sokkal kisebb fon
tosságúnak tartja, mint a tankönyvbirálást, melynek eddigi módját a 
legélesebben kárhoztatja? Ezt akarja javítani s nem paedagogiai, hanem 
tudományos szempontok szerint a tanácsot tagozni, hogy a tankönyv- 
biráló mechanismus jobban functionálhasson! Mit várjunk a tanácstól, 
ha a többség véletlenül így gondolkodik, mint az a tagja, mely mögött 
rejlik ? Még a külföldre való hivatkozásában egyes tévedései mellett is 
igaza van Hocknak, mert helyes tanulságra jut, midőn mondja: „Míg a 
többi külföldi intézmények gyökerei az iskolai élet talajából fakadnak s a 
gyakorlati tapasztalatok teszik termékenynyé működésüket, addig a mi 
tanácsunk kirúgja a földet a lába alól s csak a fensőbb régiókkal áll 
egyenes összeköttetésben“. A metaphora lehetne jobb is, de így is meg
értjük s igaznak valljuk, hogy a mi közokt. tanácsunkhoz hasonló csodás 
intézmény sehol a föld kerekségén nem található. Újabb bizonyságot tesz 
ama régi igazság mellett, hogy a legjelesebb emberek, ha együtt vannak, 
ha nem nekik való munkára alkalmaztatnak s együttes működésük hely
telenül szerveztetett, tehetetlenségre, sőt káros működésre lehetnek kár
hoztatva. Mindezeknek nyílt kimondásáért mi, a magunk részéről, hálá
val viseltetünk Hock János és Schvarcz Gyula képviselő urak iránt. Hock 
újra bebizonyította, hogy igazi tanár volt, ki új állásában sem a közép
iskolai tanárság, sem a középiskolai tanügy érdekéről meg nem feled
kezett. Neki köszönhetjük, hogy mi is nyíltan s őszintén tárgyalhatjuk 
a közokt. tanács dolgait, a miért, midőn első ízben megtettük, hallatlan 
módon merészkedtek ránk támadni.

Hock positiv javaslata az, hogy az állandó tanácsot állandó 
hivatallá szervezzék s referenseit meg munkás tagjait a tanférfiak tekin
télyeiből válogassák össze. A tagoktól eddigi fizetésük fejében (400 frt) 
azt a terhes és kimerítő munkát megkövetelni, melyet a szabályzat 
contemplál, lehetetlen. A váltakozó tagok organisatióját pedig szélesebb 
alapra kellene fektetni, kijelölésüket a tantestületekre bízni, a kinevező 
s visszavető jogot pedig a szakministeriumnak fentartani. Az állandó 
tanácsnak munkaköréhez tartoznék véleményt mondani a tanügyi s fegyelmi 
kérdésekben, melyeket a ministerium e hivatalhoz küld; ő hozzá terjesz
tenék be a főigazgatók, a tanfelügyelők az iskolai gyakorlat folyó ügy
iratait, majdnem mindent, mit most egyenesen a ministeriumnak küldenek ; 
ezeknek az ügyiratoknak áttanulmányozását a közreműködő (váltakozó)
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tagokra bíznák, kik szakosztályonkint volnának szervezve, intézetkategoriák 
szerint. Minden szaktanácsnak rendszeresített elnöki s jegyzői hivatala 
volna. Előbb a szaktanácsok tárgyalnák a kérdéseket, azután határozatukat 
az állandó tanács elé terjesztenék, melynek határozata a ministerium elé 
kerülne eldöntés végett. Tanügyi reformokat egyes intézetek is kezde
ményezhetnének. Tehetnének propositiókat, melyeket az illető tankerület 
intézeteinek megküldhetnének hozzájárulás végett. Ha két harmada az 
intézeti tantestületeknek hozzájárul az illető indítványhoz, a szaktanács 
elé kerül s az előbb vázolt eljárás folyamata megindúl. Hasonlókép tör
ténnék a tankönyvek bírálata.

A vázolt tervhez hozzá nem járulhatunk. Szinte csodálatos, hogy 
a mit tervezget, Hock azt még közoktatási tanácsnak tartja. Az nem 
közoktatási tanács, hanem közoktatási kormány a hivatalos kormány 
mellett, sőt fölött, mert a szakértelem, a parlamenti eljárás, a tekintély 
benne, nem a hivatalos kormányban érvényesülne. Ezek a moralis tényezők 
akkora hatalmat gyakorolnának, hogy a hivatalos közoktatási kormányt 
a közokt. tanács végrehajtó orgánumává sülyesztenék.

Ezt nem akarhatja Hock, nem akarhatja senki, már azért sem, 
mert a közokt. tanács contemplált működése collegiális, majdnem par
lamentáris és a nem-felelősség elvére van alapítva, mint a képviselőházé, 
nekünk meg egyéni felelős kormány kell ezen a téren is. Minthogy a 
közokt. bizottság amaz ülésén, melyen Hock dolgozatát felolvasta, a 
közokt. minister a vita végén kijelentette, hogy az intézményt minden
esetre fentartandónak véli, de a ministeri felelősség mellett: ezzel Hock 
tervét elejtettnek tekintjük.

Mégis van egy magva az igazságnak Hock tervében. Hock egészen 
helyesen látja, hogy a közokt. tanács teendőit voltakép csak hivatalban 
intézhetni el helyesen, mert ezek a teendők egészen lefoglalják embe
rüket s ezért akar külön állandó hivatalt szervezni. De minek az új 
hivatal a régi mellett a competentiák örökös súrlódásaival, mikor az a 
hivatal már készen megvan, régen, t. i. maga a közoktatásügyi ministerium? 
Azok a teendők valóban a hivatalba valók, csakhogy nem a közokt. 
tanácséba, hanem a ministeriuméba, a hol a felelősség elve mellett 
végeztetnek. Ezt mondottuk múlt számunkban s bizonyos meglepetéssel 
látjuk, hogy egészen más úton Hock majdnem ugyanahhoz az eredmény
hez jut, mert az ő állandó tanácsa nem egyéb mint a közokt. ministerium 
egyik hivatala, kinevezett és fizetett tisztviselőkkel, kik mint hivatalnokok 
semmiben, de semmiben se különböznének a ministerium más hivatal
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nokaitól. De akkor miért ne nevezzük a dolgot a maga nevén, vagy 
miért akarnánk két kormányt egymás mellett?

A közoktatási tanácsra mai szervezetében nincs szükségünk, leg
alább a középiskolai ügy igen jól el lehetne nála nélkül. A mire szük
ségünk van, arra múlt czikkünkben már utaltunk s annak is megtalál
juk némi nyomát Hock javaslatának a váltakozó tagokra vonatkozó 
részében. Szükségünk van arra, hogy középiskolai tanférfiak ne csak 
privatim mint pl. egyesületünkben, hanem hivatalosan tanácskozzanak 
középiskolai dolgokról. Középiskolai tanféríiaktól tudja meg a kormány, 
mire van szüksége az iskolai életnek, még pedig ne mint most formális, 
holt jelentések alapján, hanem e tanférfiak közös tárgyalásaiból, melyek
ben ne csak a fővárosi tanférfiak, hanem a vidékiek is részt vegyenek. Hogy 
mennyi kincse a tanügyi tapasztalatoknak hever fölhasználatlanúl a vidéken, 
bizonyítják köreink tárgyalásai, melyek sok helyütt elevenebbek és tartal
masabbak mint a fővárosi szakosztályokéi. Tiszteljük, becsüljük a tudomány
nak a középiskolán kívül álló férfiait, de a mi speciális ügyeinkben ők 
gyakran, a legjobb hiszemben, s a legjobb akarat ellenére, a legvesze
delmesebb dilettánsok. A középiskolai tanárok, igazgatók s főigazgatók, 
ministeri megbízottak szervezett gyűléseiben látjuk azt az egyetlen helyes 
és kívánatos kapcsolatot, mely a mi viszonyaink közt a középiskolai 
administratiót a középiskolai ügy praxisával egybekötheti. A többi iskola- 
kategoriák ügyét, mint nem hozzánk tartozót, egyelőre mellőzzük. Nem 
hallottuk, hogy ezek nagyon áliítoznák a közokt. tanács áldását. Ebből 
eddigelé jóformán csak nekünk jutott; a ki a viszonyokat ismeri, tudja, 
hogy a közokt. tanács eddigi működése nem vált kárunkra, s miért nem, 
de új viszonyok új intézményeket kívánnak meg. Ha ezeket a szervezett 
gyűléseket különben közoktatási tanácsnak akarják nevezni s más iskola- 
kategoriák tanácskozó testületéivel közös szervezet alá foglalni, nem 
bánjuk; csak azért az egyért esedezünk, hogy a tudós dilettánsoktól 
mentsenek meg bennünket, hogy ne azok uralkodjanak benne, kiknek erre 
semmi jogezímük nincsen, kik a mi dolgunkhoz, melyet némelyek közülük 
oly kicsibe is vesznek, nem értenek. A hivatalos dolgokat, az egész administra
tiót, a tankönyvbirálást is végezzék a szakemberek a ministeriumban, 
ott van legjobb helyén, ott látjuk a legnagyobb megnyugvással, ott véljük 
legjobban megóva a szeszély, a clique, az érdek uralmától. Ha pedig a fenn
álló renden változtatni, létező bajokat megismerni, orvosolni, reformokat 
initiálni kívánnak, szólítsanak föl minket, a középiskolai tanügy férfiait, 
e férfiak szervezett gyűlését, testületét vagy akárhogy nevezzék, tanács
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kozásra, s mi a legnagyobb lelkesedéssel, buzgalommal és ügyszeretettel, 
nem kérve és kérdezve se fizetést se hivatalt, fogjuk ezt az új köteles
séget teljesíteni.

Az évvégi vizsgálatok. A Paedagogiai Társaság febr. 9-iki ülésén 
először dr. Bokor József mondott emelkedett hangú szép emlékbeszédet 
dr. Bihari Péter fölött, melyet a szép számmal egybegyűltek nagy figye
lemmel hallgattak. Ezután élénk eszmecsere indult meg Spitkó Lajosnak 
múlt füzetünkben (397— 399. 1.) ismertetett fölolvasásáról.

Dr. Csengeri János különösnek találja, hogy ámbár Spitkó egész felol
vasásából az tűnt ki, hogy az évzáró vizsgálatok haszontalanok, Spitkó mégis 
az ellenkező eonclusiót vonta ki belőle. S miért tartja Spitkó szükségeseknek 
az évzáró vizsgálatokat ? A tanuló és tanár fegyelmezése, munkára sarkalása 
czéljából. Csengeri azt hiszi, hogy a lelkiismeretes tanárnak nincs szüksége 
ilyetén fegyelmezésre, a nem lelkiismeretes pedig nem fog annak bensőleg 
megfelelni, hanem majd iparkodik mentül könnyebb szerrel csillogni. Ámbár 
tehát Spitkó értekezését, kivált a külföldi usus megismertetése miatt igen 
becsesnek mondja, ugyancsak annak alapján más következtetésre jutna. Más 
kérdés szerinte, vájjon más alakban nem lehetnek e szükségesek. Mert a 
pusztán csillogásra szánt, egy-egy óra alatt egy-egy tantárgygyal végző vizs
gálat értéktelen, de nagyon fontos az év végén minden tárgyat összefoglalni 
főbb szempontokból egyrészt a tanulók érdekében, hogy a megtett utat maguk 
előtt lássák s némileg újólag okulást nyerjenek, s másrészt a tanár érdeké
ben, hogy munkássága eredményéről maga is meggyőződhessék, másokat is 
meggyőzhessen. Az ily vizsgálatnak természetesen nem egyes részletek tüzetes 
kérdezése a tárgya, hanem a fiuk értelmi képzettségének kipuhatolása, kisebb 
fokú érettségi vizsgálat. E szerint minden tárgyból szükséges vizsgáló össze
foglalásokat tartani de elegendő időt kell rá szentelni, s minden tanulónak 
kell felelnie. Ez összefoglalásokon igen is kívánatos a szülők megjelenése, 
hadd győződjenek meg az iskola újabb eljárásáról, hadd okuljanak belőle, 
hogy így az iskolával homogén szellemben hathassanak gyermekeikre. Ugyané 
czélból kívánatos, 'hogy a szülőknek év közben is legyen alkalmuk az iskola 
munkásságát megfigyelni, hospitálni. A mi végre az érdemjegyeket illeti, azt 
tartja, hogy az ily vizsgálatoknak ne legyen azokra semmi befolyásuk, mert 
egész év alatt eléggé kiismerheti a tanár minden tanítványát, s Ítéletét nem 
teheti függővé az összefoglaló vizsgálattól, hacsak azt puszta katechizáló 
kérdéssé nem akarja törpíteni.

Dr. Wagner Alajos Spitkó felolvasásában szintén legértékesebbnek tartja 
az egyes külföldi államok vizsgálati rendszerének rövid összeállítását, a vizs
gálatra vonatkozó javaslatot azonban mesterkéltnek és erőltetettnek, Spitkó- 
nak értekezése folyamában kifejtett nézeteivel összeegyeztethetetlennek találja. 
Wagner hosszasabban kimutatja, hogy az osztályozásra nézve a javaslat 
határozott ellenmondásban van az értekezéssel, a mennyiben az értekezés a 
vizsgálati felelet alapján való osztályozást — igen helyesen — elitéli, a javas
lat pedig megengedi a vizsgálati felelet alapján való osztályozást a nem 
„kétes“ tanulókra nézve is, s a nem normális viszonyoktól az iskolába csem
pészett „kétes“ tanulók osztályozására pláne egész bizottságot rendel ki. 
„A vizsgálati óra — mondja Spitkó — az illető tantárgy utolsó órája, a 
tanár ott folytatja a dolgot, a hol az utolsó előtti órán elhagyta■*. De Spitkó 
szerint a tanár az utolsó előtti órán „okvetlenül befejezte az ismétlést“ (?); 
hogy mikép fogja a tanár ily körülmények között az igazgatótól kitűzött 
vizsgálati anyagot az utolsó előtti órában tárgyalt anyag folytatása gyanánt 
bemutathatni, azt elgondolni is képtelenség. Mysteriosusnak találja Wagner a 
vizsgálatra nézve Spitkótól megállapított föczélt, „a tanuló és tanár crélyének
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és képességeinek nagyobb fegyelmezését“ is. Ha mindig csak a tanár fegyelme
zésén fog járni az eszünk, akkor faraghatunk a tanárokból munkájukat önér
zet nélkül végző gépeket, de e gépies munkában nem lesz köszönet. Spitkó 
javaslatát, valamint az igazán komoly osztályozó vizsgálatokat Wagner szintén 
elveti. Ha a középiskolai törvény nem helyezne az iskolai év végére vizsgá
latokat, akkor Wagner a vizsgálatok teljes elejtését indítványozná, annál is 
inkább, mert a népes intézetekben már az érettségi Írásbeli és szóbeli vizs
gálatok is sokat rabolnak el a szorgalmi időből. A középiskolai törvényre 
való tekintettel Wagner azt javasolja, hogy tanítsunk junius 16-áig rendesen, 
a következő 5 napon minden tanár saját óráiban foglalja össze röviden a 
tárgyalt évi anyagot (összefoglaló vizsgálat), a junius 21. és 30-ika közötti 
napokat pedig fordítsuk az értesítő összeállítására, a bizonyítványok és fő
könyvek megírására. Az utóbbi napokon oly igazgató, ki a parádénak barátja, 
torna- és zenediszvizsgálatokat is rendezhet.

Dr. Kármán Mór nem a fölolvasáshoz szól, hanem általában a kérdés 
paedagogiai jelentőségét fejti ki. A kétféle vizsgálat közül a selectionális 
tisztán „politicum quid“, melyet nem paedagogiai, hanem társadalmi és állam- 
tigyi tekintetek követelnek. Ilyenről gondoskodni nem a paedagogus dolga. 
Az iskolára nem azért bízzák a gyermekeket, hogy döntsön sorsuk fölött, 
hanem hogy nevelje, oktassa legjobb tehetsége szerint. Hogy ki való pl. a 
gymnasiumba, ki nem. annak eldöntésére lelkiismeretes tanár, minthogy tudja, 
hogy Ítéletében nagyon könnyen tévedhet, nem fog vállalkozni, legkevésbbé 
a mi viszonyaink közt, hol a törvény 60, sőt több tanulót is megenged egy 
osztályban. Némely szülők pedig kénytelenek, sőt egyenesen kötelesek fiaikat 
a gymnasiumban neveltetni. Hiszen még törvény utján is szorítható a szülő, 
hogy a maga műveltségi és vagyoni állapotának megfelelő nevelést adjon a 
gyermekének. Eltávolítani az iskolából csak azt szabad, a ki további jelenlé
tével akár erkölcsi akár tanulmányi tekintetben kárára válnék a többinek. 
Ez esetben kapjon az neki megfelelő külön nevelést és oktatást, melyről 
gondoskodni aztán a szülök dolga, mivel az iskola csak közös nevelésre és 
oktatásra vállalkozhatik. A gymnasium а IV. és VII. osztálylyal új fokot 
kezd. Ez osztályok előtt szükségessé válik, hogy azok, kik hátramaradtak és 
így az új fokon előreláthatólag nem lesznek képesek társaikkal lépést tartani, 
egy közbevetett osztályban együtt pótolják a mulasztottat. А III. és VI. 
osztályból az elég erősek а IV. és VII. osztályba mennének föl, a gyöngéb
bek a közbevetett osztályokba jutnának és csak egy év múlva szintén a 
IV. és VII. osztályba. A mai osztályismétlés köztapasztalat szerint, psycho- 
logiailag is könnyen megfejthető okokból csak kárára van mind az ismétlő 
tanulónak mind az osztálynak. Ez a közbevetett osztályok által elesnék. Az 
iskolában csak a régóta szokásban levő nevelő vizsgálatra van szükség, mely 
a tanulókat részint ellenőrzi, részint serkenti, és mennél gyakrabban minden 
kisebb anyag elvégzése után alkalmazandó, hogy a tanár tudhassa, mire 
haladt, s a tanulók lássák, mit végeztek, mit tudnak. Az évzáró vizsgálatra 
az osztályozás szempontjából nincs szükség. Ha két harmadban tudta a 
tanár osztályozni a tanulót, a harmadik harmad végén csak nem fog kétsége 
támadni. De igenis szükség van mentül gyakoribb összefoglalásokra, különösen 
a harmadok végén nem az osztályozás kedvéért, hanem hogy tanár, tanuló 
és szülő tájékozva legyen a felől, mit és miképen végeztek. Azt nem he
lyesli, hogy a szülők bármikor beléphessenek az iskolába, de a harmadok 
végén összefoglaló áttekintéskor kívánatosnak tartja.

Dr. Klamarik János elnök annak kijelentésével zárta be az érde
kes vitát, hogy a vélemények nagy elágazása miatt szükséges lesz a 
népiskolákat is belevonni a tanácskozásba s egy előadót megbízni a kér
dés földolgozásával; ha az anyag így elő lesz készítve, akkor majd biztos 
megállapodásra lehet jutni.
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K Ü L F Ö L D
Az osztrák középiskolák statisztikája A „Verordnungsblatt“ 

1889. 1. száma a rendes különben csak nehány számra szorítkozó
statisztikai összeállítást közli, melyből közöljük a következőket:

A gymnasiumokba az idén beiratkozott . . 55.089.
a megelőző évhez képest — 61

A reáliskolákba b e ir a tk o z o t t .......................  18.860.
a megelőző évhez képest -j- 269.

Tavaly a gymnasiumi tanulók száma a megelőző évhez képest 
erősebben fogyott, 729 tanulóval, azonban a reáliskolai tanulók számá
nak emelkedése kisebb volt: 117. Tavaly a gymnasiumi tanulók száma 
a reáliskolaiakhoz úgy viszonylott mint 100 : 33’7 ; az idén, mint 
100 : 3 4 2  A reáliskolai tanulók százalékaránya tehát folyton lassan 
emelkedik; három egymásra következő évben ily haladás van: 33, 33'7, 
34 2. Nálunk is folyton javul e viszony, az utolsó években erősen, csak
hogy még mindig nagyon kedvezőtlen a reáliskolák számára. 1880— 1 
óta nálunk a százalékarányszámok egymásután a következők : 14% 14‘7, 
15 5, 14-7, 15-1, 16.8, 17-8, 191.

Becs városának van 12 gymnasiuma 4732 tanulóval, azonkívül 
Ober-Döblingben, Hernalsban egy-egy gymnasium 589 tanulóval, összesen 
5321 gymn. tanuló (tavalyhoz képest ■+ 53); a reáliskolák száma 
ugyancsak 12 (tavaly 11) 3391 tanulóval, hozzászámítható még a sechs- 
hausi és a währingi reáliskola 711 tanulójával, összesen 4102 reálisk. 
tanuló (tavalyhoz képest — 36). Összesen van Bécsben s a külvárosok
ban 9423 középiskolai tanuló ( +  17), magában Bécsben 8123 (— 11). 
Bécsben tehát a viszony gymnasiumi és reáliskolai tanulók közt - -  100 : 77 
(tavaly =  100 : 78'5). Megjegyzendő azonban, hogy két bécsi egyesített 
reáliskola és gymnasium (II. és YI. k. községi) a gymnasiumokhoz van 
számítva, s így nehány száz reáliskolai tanuló a gymnasiumiak közt 
szerepel. Budapesten 1887-ben beiratkozott tanuló volt: 3361 gymnasiumi 
és 2169 reáliskolai =  100 : 64 5. Hogy mily nagy különbség van a 
fővárosi s vidéki ebbeli viszonyok közt nálunk és a Lajtán túl, mutatják 
a következő számok :

Nálunk a viszony a fővárosban gymn. és reálisk.
tanulók k ö z t .............................................., 100 : 64’5

A v id é k e n ....................................................................  100 : 143
Ausztriában a f ő v á ro s b a n ........................................  100 : 77

„ a v i d é k e n .............................................. 100 : 29'6
Nálunk tehát e viszony főváros és vidék közt — 64’5 : 14 3 =  4'5 
A usztriában................................................... — 77 : 29'6 =  24!

Azaz nálunk több mint kétszer akkora különbség van gymnasiumi és 
reálisk. tanulók száma közt a fővárosban és vidéken, mint Ausztriában. 
Nálunk ugyanis aránylag négyszer annyi reáliskolai tanuló van a fővá
rosban, mint a vidéken ; Ausztriában csak két és félszer annyi. Nálunk 
a vidék a fővároshoz képest rendkívül hátra van, a mi a reáliskolai
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tanulók számát illeti. Ausztriában a viszony a főváros és vidék közt 
sokkal egészségesebb. Ez nagyon természetes. Ausztriában az egyes 
tartományokban régi iparos és kereskedelmi városok vannak, melyekben 
a reáliskola termékeny talajt talál. Gráczban van két reáliskola 488 
tanulóval, Laibachban egy 325 tanulóval, Triestben kettő 813 tanulóval, 
Prágában három 1206 tanulóval stb.

A gymnasiumok összes száma Ausztriában 172, a reáliskoláké 85.*) 
Amazok közt 30 csonka van, emezek közt 22. A gymnasiumok 
közt van 123 állami. 9 tartományi. 21 városi, 2 püspöki. 12 szerzetesi, 
2 alapítványi, 3 magániskola. A reáliskolák közt van: 54 állami, 
16 tartományi, 9 városi, 1 alapítványi, 5 magániskola. Az iskolák 
túlnyomó nagy része tehát állami. Nyelvre nézve van 96 német, 40 cseh, 
23 lengyel, 4 olasz, 1 rutén, 3 szerb-horvát. 5 kétnyelvű gymnasium; 
továbbá: 59 német. 17 cseh, 5 lengyel. 3 olasz s 1 szerb-horvát 
reáliskola. A német iskolák mellett tehát a többiek igen tekintélyes 
kisebbséget képeznek.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
7. A választm ánynak februárius 12-én tartott ülése.

Elnök: Köpesdy S., jegyző: Brózik K.
Jelen voltak : Mayer ./., Volf Gy., Szerelemhegyi T B erm ü lle r  F.. 

dr. Csengeri J . . dr. Károly Gy. H.. Molnár S., Müller ,/.. dr. Pozder K., 
Sebestyén Gy.. Suppan V., Tiber A., Vámossy M. és dr. Jancsó B.

Az elnök bemutatja dr. Erődi B. levelét, a melyben köszönetét 
mond azért, hogy az egyesület őt 25 éves irói jubileuma alkalmával üdvözölte.

A titkár jelentést tett az ifj. könyvtár-jegyzék összeállításával 
megbízott tagok nevében, e szerint a könyvkiadók könyvjegyzékeiket 
nagyobbára már beküldték, sőt nehányan készeknek nyilatkoztak arra is, 
hogy azon kiadványaikat is megküldik, a melyeket a bizottság tőlük 
betekintés végett kívánni fog.

A pénztáros jelenti, hogy a tagdíjhátralékosok közül több mint 
200-an szólíttattak fel tartozásaik lefizetésére, még sem folyt be ily czimen 
több mint 160 frt. Mivel továbbá az idei tagsági díjak sem folynak be 
kellően, szükséges lesz a Közlöny terjedelmét annyira megszorítani, hogy 
a folyóirat költségei a nagygyűlés praeliminálta összeget meg ne 
haladják.

Ugyancsak a pénztáros bejelentette, hogy a múlt ülés óta a tagok 
sorából elhunyt Székely Ferencz N.-Enyeden. Szomorú tudomásul szolgált,

')  Ha a combinált középiskolákat tekintetbe veszszük, az Összes közép
iskolák száma csak 250.
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A főtitkár bejelentette, hogy a középisk. statisztikai gyűjtőívek 
ügyében a választmány megokolt véleménye a múlt hóban a vallás- és 
közokt. minister úrnak elküldetett ; ugyancsak ő bejelentette azt is, hogy 
az elnök a m. szigeti tagokat és Mármarosmegye több előkelőségét föl
kérte a f. évi közgyűlés előkészítésére és támogatására.

A választmány a maga részéről a közgyűlés előkészítésével és a 
Programm megállapításával megbízta Yámossy Mihályt, Sebestyén Gyulát, 
a szerkesztőt, a titkárt és a főtitkárt.

A válaszmány megbízta továbbá a főtitkárt, hogy tegyen lépéseket 
a m. kir. államvasutak városi „menetjegyirodájá“-nál aziránt, lehetne-e 
M,-Szigetre külön vonatot az egyesület részére kieszközölni és ha igen, 
milyen feltételek alatt.

A főtitkár tudatja a választmánynyal, hogy a múlt évi nagygyűlésen 
több tagja az egyesületnek előtte azt az óhajtását fejezte ki. vajha az 
egyesület a tagjai részére olyan forma különvonatot rendezne Párizsba 
az ott tartandó idei világkiállítás megtekinthetése végett, mint a minő 
különvonat a tagokat Fiúméba vitte ; ennek alapján azt a kérdést veti 
fel, kívánja e a választmány a több tag ezen óhajtásának eleget teendő, 
egy különvonat összeállítása végett megtenni a szükséges lépéseket? A 
választmány hajlandó, ha elég kedvező föltételek eszközölhetők ki, egy 
Párizsba indítandó különvonat létesítése végett a kellő lépéseket meg
tenni és megbízza a főtitkárt, hogy ez irányban a föntebb említett városi 
menetjegyirodával lépjen érintkezésbe és eljárásáról a jövő ülésnek tegyen 
jelentést.

A választmány ezután három tanári özvegynek 80 frt segélyt utal
ványozott a segélyző-alap pénztárából.

A szerkesztő bemutatja a párizsi magyar kölcsönös segélyegyesület 
levelét, a melyben a Közlöny küldéséért köszönetét mond.

A szerkesztő tudatja a választmánynyal, hogy a tisztviselő egyesületek 
mozgalmat indítottak meg egy, az összes állami tisztviselők részére ki
adandó szolgálati pragmatika kieszközlése végett; evvel kapcsolatban föl
veti a kérdést: nem tartja-e a választmány czélszerünek. hogy az 
egyesület a tisztviselő egyesületek ezen mozgalmában szintén részt vegyen. 
A választmány megbízza a főtitkárt, hogy szerezzen magának tudomást, 
vájjon milyen módon támogathatná az egyesület a tisztviselőknek eme 
törekvését és miként vehetne e mozgalomban tettlegesen részt.

Uj tagokul az egyesületbe fölvétettek : Linka Béla a budapesti II. kér. 
áll. reáliskola tanára, aj. Brózik K., dr. Schuschny Henrik az egészségtan 
tanára az V. kér. reáliskolánál, aj. dr. Alexander B. és Fogarasi János főgymn. 
énektanár Gyulafehérvárott, aj. Ávéd J. B. K.

II. A budapesti szakosztályok.
Az I. szakosztály februárius 13-án tartott ülése.

Elnök: Dr. Jancsó B.. jegyző : Körösi H. Jelen voltak: Biczó G., 
dr. Csengeni dr. Fináczy E., Kalmár E., Köpesdy S ., dr. Némethy G., 
Szerelemhegyi T., dr. Szigetvári I., Volf Gy.



Az elnök felolvassa dr. Dengi János értekezését „az önképző 
körökről“, melynek rövid foglalata a következő:

Az önképzőkör a magyar iskolai élet szükségleteiből fejlett ki s így 
mondhatni a maga nemében egyetlen és eredeti intézménye iskolázásunknak. 
Az önképzőköröknek nagy multjok van a magyar irodalmi fejlődés történe
tében, úgy hogy e miatt is megérdemelik figyelmünket. Az önképzőköröknek 
vannak elleneseik is, de ellenvetéseiket könnyen meg lehet dönteni, ha mérle
geljük, hogy tényleg mennyi haszonnal járnak az ifjúságra, még abban az 
esetben is, ha pusztán csak szépirodalommal foglalkoznak is Az önképzőkörök 
szépirodalmi munkásságát, valamint magoknak a köröknek nevelő hatását nem 
szabad kicsinyelnünk. Az önképzőköri élet és munkálkodás neveli az ifjúság 
stilérzéke és rhetorikai ügyessége mellett szellemi nemesebb tulajdonságait is, 
bővíti eszmekörüket és táplálja lelkesedésüket s erősíti hazafias érzésüket. 
Ezek mind oly tulajdonságok, melyekre a legtöbb szükség épen a mi korunk
ban, a mi társadalmunkban van. A helyesen vezetett önképzőkörök ellen 
megállható okot felhozni nem lehet. Más kérdés azonban, hogy minden önképző
kör helyesen van-e vezetve ? Az értekező e tekintetben positiv Ítéletet nem 
mondhat, mert az évi értesítők ide vágó jelentései a legnagyobb tarkaságot 
tüntetik fel. Ezekből mást kivonni nem lehet, mint hogy az önképzőkörök 
ügyét egyöntetű eljárás szerint kell szervezni. A mozgalomnak ez egyöntetű 
elvek szerint való szervezésre kell irányulnia. Az értekező az önképzőköröket 
nemcsak megengedné mint a Rendtartás, hanem egyenesen kötelezővé is tétetné, 
kiterjesztve azt általában nemcsak mint a Rendtartás a VII. és Vili. osztályra, 
hanem az összes felső osztályok növendékeire, de természetesen többféle 
fokozatokkal a tagok között (pártolók, hallgatók és működők). Az önképző
körökkel volnának kapcsolatba hozandók az ifj. könyvtárak is. A felügyelettel 
legczélszerübb volna a magyar irodalom tanárát megbízni, de azért a többi 
tanárok is vezetőleg folynának be a szakirányú munkálkodásnál, a főfelügyelet, 
az irányozás mindenkor az igazgatóságé, illetőleg a tanári karé. Az évi jelen
téseket egyforma szempontok szerint kellene szerkeszteni az Értesítő számára.

A fölolvasás élénk eszmecserét keltett.
Dr. Csengeri János szerint sokkal nagyobb szolgálatot tett volna az 

értekező, ha a helyett, hogy egyszerűen kimondta azt, hogy az önképző
körökre föltétien szükségünk van, összefoglalta volna ez ügyben a körök 
eddigi véleményét és bemutatott volna egy jó önképzőkört. Nem helyeselheti, 
hogy oly nagy bámulója az önképzőköröknek, hogy megelégszik azzal is, ha 
„bármi csekély eredményt1- mutatnak fel. Ha az önképzőkörök kellő eredményt 
nem tudnak felmutatni, akkor nem érdemes őket fentartani. Szerinte az 
önképzőkör munkásságának benső szerves kapcsolatban kell állni a tanítással. 
Eddig az önképzőkörökben nagyon dívott a verselés, a novellagyártás ; csinált 
érzelmekkel, phrasisokkal van telve egy-egy versecske, melyek határozottan 
jó eleve elrontják az ifjút. Műveket birálgatnak, holott nincs oly mértékük, 
hogy megbíráljanak valamit; vagy mindent elfogadnak, vagy mindent 
visszautasítanak. Ha már fenn akarjuk tartani az önképzőköröket, akkor 
akként kell őket szervezni, hogy nagyobb szabású iskolai munkásság 
tükröződjék abból vissza. Legyen ez együttes munkálkodás. Foglalkozzanak 
ott tüzetesebben a modern irodalommal. A mit az iskolában idő hiánya 
miatt nem olvastathatunk mint pl. „Bánk-bánt“, az „Ember tragoediáját“ stb. 
végezzük ezeket ott el. Szavazassanak válogatott szép balladákat, sőt 
beszéljék ezeket ott meg. Fordíttassanak le ott valamit becsületesen és szépen, 
így legalább nemcsak 5 vagy ö ember vesz a munkálkodásban részt, hanem 
a két felső osztály minden tanulója és elejét veszszük annak, hogy más 
tantárgy rovására munkálkodnak az önképzőkörökben.

Dr. Szigetvári Iván elavult intézménynek tartja az önképző köröket. 
Egykor nagy szükség volt rájuk. Hogy minő hatása volt a soproni iskolának, 
melyet Kis János alapított, mindnyájan jól tudjuk. Nagyon természetesnek



478

találjuk, ha Kazinczy korában ilyen irodalmi központok létesültek. Ma meg
változtak a viszonyok. Az irodalom fejlődése kérdésessé tette az önképző
körök létjogát. A magyar irodalom és az aesthetika tanítása, az ifjúsági 
könyvtárak felállítása teljesen nélkülőzhetővé teszik az önképzőköröket. A 
mai tanuló ifjúság oly irányban van vezetve, hogy újabb úgy szólván fölös
leges munkával nem kell terhelni. Ha a jó tanuló mégis óhajtana szabad 
idejében az iskolai munkásságon kívül mással is foglalatoskodni, úgy a 
tanár megjelölheti az irányt, melyet kövessen. Dengivel szemben a tánczot 
és a testedzést hasznosabbnak tartja, mint a nem kellően ellenőrzött munkás
ságot. Elvileg az egész országra nem szükséges az önképzőköröket kiterjeszteni, 
de fentarthatóknak találja a nemzetiségi vidékeken.

Dr. Fináczy Ernő csatlakozik Csengeri és Szigetvári véleményéhez, 
szerinte ki kell irtani a versfaragást az iskolából és inkább stílusra kell az 
ifjakat tanítani. Az önképzőkörök feladata szerinte az volna, ha a tanár pl. 
a Hunyadiakról beszél, akkor ajánlana az ifjaknak e tárgyra vonatkozó olvas
mányokat, melyek az ifjúsági könyvtárban meg volnának és ezeket dolgoznák 
közösen föl. Szerinte tehát az önképzőköröket föltétien kapcsolatba kell hozni 
a tanítással. Hiszen ott, a hol tulajdonképen az önképzőkörök keletkeztek, a 
jezsuitáknál, egyenesen arra valók voltak, hogy előmozdítsák, kibővitsék és 
jobban földolgozzák az iskolai anyagot. Tudták, hogy az iskolai tanítás szűk 
körben mozoghat.

Volf György az önképző köröknek nem áradozó dicsőítését várta, hanem 
kellően megokolt választ arra a kérdésre, hogy fentartandók-e és ez esetben 
hogyan szervezendők. Az önképzőkörök kérdésének egyesületünkben is múltja 
van. Mint a Közlöny 20 évfolyamához készült Tárgymutatóból látni, sokszor 
foglalkoztatta már egyesületünknek nemcsak egyes tagjait, hanem köreit és 
egészét is. Dengi nem méltatta figyelmére, a mi e kérdés megoldására eddig 
történt, Ily módon, ha mindenki csak magára hallgat és mások gondolatait 
számba nem veszi, Ítéletnapig se döntjük el a kérdést. Csak egy positiv 
indítványt vett észie Dengi értekezésében. Azt kívánja ugyanis az értekező, 
hogy az önképzőkört tegyük urává az ifjúsági könyvtárnak. Ez föltétlenül 
elvetendő. Az ifjúsági könyvtár az összes osztályok számára van, az önképző
kör ellenben a VII. és Vili. osztályra van szorítva és még e kettőre nézve 
sem általános, úgy hogy még a VII. és Vili. osztály számára netán külön 
szervezett ifjúsági könyvtárt sem lehet alája rendelni. Az ifjúsági könyvtárra 
minden tanulónak van szüksége és minthogy mindnyájan járulnak költségéhez, 
mindnyájuknak van joguk hozzá; ellenben az önképző körnek még a Vll. és 
VIII. osztálybeli tanulók se mindnyájan tagjai. D eerről is kár vitatkozni, ha nem 
tudjuk, hogy az önképzőkörök egyáltalában fentai tandók-e ? Ránk maradt a 
közel múltból egy intézmény, melynek ezelőtt czélja is volt, haszna is volt, 
de a melylyel most, midőn a körülmények, melynek létrehozták, többé nincsenek, 
nem tudunk mit kezdeni Ezek a ránk maradt önképzőkörök se czéljokra 
se szervezetökre nézve nem egyenes utódaik a jezsuita iskolák önképzőköreinek, 
melyek az iskolai oktatással szoros kapcsolatban voltak. Semmi más közük 
az iskolához, mint hogy tagjaik az iskolai ifjúsághoz tartoznak. Múltjukból 
tudjuk, hogy ott keletkeztek, a hol az iskola mulasztást követett el, és hogy 
iskolán kívüli czélok előmozdítására alakultak. De a mai iskola azokat a 
mulasztásokat, melyek miatt mostani önképző köreink eredetileg keletkeztek, 
többé nem követi e l; nevezetesen a tanulóknak nemzeti irodalmunkba való 
avatását maga vette a kezébe és így az önképzőköröket legalább e tekintetben 
fölöslegessé tette. Mostani czéltalanságukban és szervezetlenségükben semmi 
esetre sem érdemlik meg a fentartást. Folyton halljuk hangoztatni a túlter
helést és eredménytelenséget. Kétszeres okunk van tehát, hogy ily körül
mények közt ne tartsuk fenn az olyan köröket, melyek az ifjak munkáját 
csak szaporítják, még pedig az iskolai tanulmányoknak nem haszuára, hanem 
rovására és kárára. Legkevésbbé tűrhető, hogy olyan tanulók űzzenek külön 
foglalkozást, a kik iskolai kötelességeiknek nem tudnak vagy nem akarnak 
megfelelni. Még a szülői háztól is meg kell követelni, hogy mellőzzön mindent,
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a mi az iskolai tanulmányt károsítja, annál inkább magától az iskolától. Az 
önképzőkör csak mint az iskolai nevelés kiegészítője, mint az iskolai tanulmány 
bővítője, mélyítője lehet kívánatos •, nem az iskolától kitűzött czéllal és nem 
mindenben szorosan tőle függő viszonyban határozottan elvetendő. Ilyennél, 
ha máskülönben még oly jó, százszor hasznosabb a legszerényebb iskolai műhely 
is. A hol önképzőkör van, ne csak az igazgató és legfeljebb még egy tanár, 
hanem az egész iskola, az egész tanári kar legyen felelős.

Dr. Jancsó Benedek elnök szerint ha Dengi előadását optimistikusnak 
lehet nevezni szemben az önképzőkörökkel, akkor több joggal Csengeri nézetét 
pessimistikusnak. Az előtte szólók nézeteire vonatkozóan megjegyzi, hogy 
az önképzőkör munkája nem ellentétes az iskoláéval, még akkor sem, ha az 
önképzőkör nines oly szoros kiegészítőiévé téve az iskolai munkálkodásnak, 
mint azt sokan egyedül czélszerünek tartják. Húsz év óta tagja az önképző
köröknek mint deák és mint vezető tanár. E húsz év tapasztalatai arról 
győzték meg, hogy e körök értelmi és erkölcsi tekintetben is nagy hasznára 
váltak az ifjúságnak. Az önképzőköröket nem kell folytonos tanári beavat
kozással vezetni, hanem elősegíteni, hogy bennök jó szellem jöjjön létre. A 
•tanári túlságos gyámkodás elnyomja az ifjak akaratát s az önképzőkörből 
lesz egyszerű folytatása az előadásoknak, melynek muszáj munkájától irtózni 
fog az az ifjúság, melynek lelke vágyik az önálló munkásság után. Az a 
felfogás, hogy az ifjúságot a lyrai költészettől azért kell visszatartóztatni, 
mert a lyra érzelem s az ifjúságnak nincsenek érzései, egészen téves, mert 
ellenkezőleg az ifjúságnak inkább csak is érzései vannak. A költészettel való 
foglalkozás, a költészet szeretete a legideálisabb és legnemesebb szükséglete 
a léleknek. Attól félni, hogy a szépirodalmi irány fűzfa poétákat teremt, 
egyenértékű azzal az állítással, hogy a korai tudományos erőlködés fűzfa 
tudósságra vezet, mert ilyenek is vannak. Szerinte a fűzfa tudós, a részlet 
ismeretek szellemtelen aprópénz gyűjtője, még utálatosabb mint a fűzfa 
poéta. Oly intézetekben, hol az önképzőköröknek múltjuk van, vétek volna 
azt bántani, mert ott a hagyomány nemesitő érzései fűződnek ez intézmények
hez. Kötelezővé azonban nem szeretné tenni ez intézményt, sem pedig más 
osztályú tanulókat tagokul elfogadni, mint VII—VIII. osztályúakat. Hagyjuk 
meg az önképzőköröket az ifjúság szabad és önkénytes munkásságának helyéül. 
Ne avatkozzunk be folytonos gyámkodással, hanem tudjunk benne jó szellemet 
teremteni s akkor meg fogjuk látni, hogy az önképzőköri munkálkodás nem 
hátráltatója az iskolai munkának, hanem elősegítője.

Végül az elnök köszönetét szavazott a távollévő értekezőnek, 
Kalmár E. értekezése pedig idő rövidsége miatt a jövő ülésre maradt.

A II. szakosztály februárius 19-én tartott ülése.
Jelen vannak : Müller J. elnök, Balog Ж., dr. Веке M., Biceó 

G., Bogyó S., Beme L.. dr. Fialowski L., Hajnal Ж, Ilornischek H., 
Köpcsdy S.. R eif ./., Smvkay 7?.,, dr. Wagner A. és Elekért A. jegyző.

A jegyzőkönyv hitelesítése után az elnök jelenti, hogy úgy a maga 
mint az előadó családjában előfordult betegség miatt maradt el a múlt 
hóban kitűzött előadás. Ezután felkéri dr. Веке Manód, hogy előadását 
„az érettségi mathematikai tételekről“ megtartsa.

Az előadó bevezetéskép kifejti, hogy az érettségi vizsgálatot három 
tényező követeli: az egyetem, a mely csak megrostálva hajlandó a középiskola 
tanulóit falai közé fogadni, az állami és politikai érdek, a mely a qualificatio- 
nalis törvényben nyert kifejezést s végre az iskolai érdek, a mely a tanítás 
betetőzését látja ezen vizsgálat letételében. E három tényező a mellett szól,
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hogy ez a vizsgálat csakugyan komoly és szigorú legyen s a mellett alkalmat 
nyújtson arra, hogy a vizsgálók a tanulók egész lelki világával és annak 
tartalmával megismerkedjenek. Ez utóbbit nagyon megnehezíti azonban a 
jelenlegi módszer, a melyet az utolsó évben a tanárok ismétlés cziinén 
követnek s a mely a helyett, hogy rendszeres összefoglalása volna a tanul
taknak, valóságos kipraeparálás az érettségi vizsgálatra. Hogy ez mennyire 
igaz, mutatja a statisztika, mely szerint 50 középiskolában az Írásbeli vizsgá
laton senki sem bukott, de mutatja az a körülmény, hogy a vizsgálattevők 
— kivált a mathematika köréből — olyan feladatokat is meg tudtak fejteni, 
a melyeknek megfejtése előleges kipraeparálás nélkül teljesen lehetetlen. Félő, 
hogy ily viszonyok között veszíteni fog nimbusából az érettségi vizsgálat, 
annál is inkább, mert mig azelőtt nagyon is nehéz volt, az 1883 iki törvény 
óta túlságosan meg van könnyítve. Az előadó szerint az érettségi vizsgálatot, 
egyelőie a mostani kereten belül, szigoruabbá kellene tenni; később, mikorra 
már a kívánt mértéket megszokták, a történelmet, chemiát és ábrázoló geo
metriát is föl kellene venni az érettségi vizsgálat tárgyai közé.

Ez általános megjegyzései után áttér a mathematika szerepére az 
érettségi vizsgálaton. A ministernek a középiskolákról szóló jelentése dicséri 
ugyan a mathematikusokat, de azért nem kell nagyon elbizakodni, mert a 
mathematikai ismeretekkel nem igen rendelkező ministeri biztosoknak nem 
valami nehéz dolog egy kis jártassággal imponálni. Egészen más a benyomás, 
ha végig nézzük azokat a tételeket, a melyeket írásbeli érettségire szoktak 
feladni. Az előadó Reif Jakab kartárssal egyetemben a 16 év óta megjelent 
értesítőkből összeszedték ez Írásbeli tételeket. Míg az irodalmiak nagyrészt 
meghaladják a tanuló gondolatvilágát és ismeretkörét, addig a mathematikai 
tételek közt túlnyomó sok a túlságosan könnyű, a melyek közül az előadó 
t — 2 tuczat szemelvénynyel is szolgált. Egyáltalán — a szaktanárok, a kik 
a példákat benyújtják — nem ismerik azokat a tulajdonságokat, a melyekkel 
egy ilyen feladatnak bírnia kell. Azon fölül, hogy némely érettségi feladat 
nevetségesen könnyű, átalában az jellemzi e feladatokat, hogy megfejtésükre 
a legtöbb esetben csak egyetlen egy tényt kell a tanulónak ismernie és azt 
alkalmaznia, vagy pedig egy formula fölirásával egy száraz mechanikai eljárást 
követnie. Ilyen természetű feladatokkal valakinek az érettségét constatálni 
nem lehet. Az olyan feladatnak, a melynek ez a czélja, a következő tulajdon
ságokkal kell bírnia: 1. Ne legyen nagyon könnyű. 2. Ne legyen leleményes 
és furfangos se, mert az ily feladatot csak preparálással lehet megoldani.
3. Ne legyen egyszerű, hanem összetett, úgy hogy a tanuló az analysisban 
való jártasságát is kitüntethesse 4. Különösen kívánatos, hogy az ilynemű 
feladatok, a mennyire csak lehetséges, általánosabb természetűek, rendszerezek 
és összefoglalók legyenek, úgy hogy megoldásuk egy egész tárgykörnek a 
kimerítésére vezessen. Kivált ez utóbbi természetűek jóformán teljesen hiány
zanak az értesítőkben. De még a legjobb tankönyveink példatárai sem elégítik 
ki ezt a követelést; mert azokban is egész rendszertelenül követik egymást 
a legszebb és legérdekesebb példák, a nélkül hogy az egy körbe tartozó 
feladatok ki volnának velők merítve. Ennek aztán az a következése, hogy 
mikor a tanuló végig átdolgozta is az összes példákat, még sem biztos benne, 
hogy nincsenek-e még olyan az illető tárgykörbe vágó feladatok, a melyeket 
mégse tud megoldani ? Míg ellenben, ha a példatárak olykép volnának szer
kesztve, hogy azokban az egyes tárgykörök ügyesen összeállított rendszerező 
és összefoglaló feladatokkal teljesen ki volnának merítve, a tanuló igazán 
avval a meggyőződéssel tehetné le könyvét, hogy ezek kidolgozása után 
csakugyan nincs már több példa, a mely öt zavarba ejthetné és a melyet az 
előbbiek nyomán kidolgozni ne tudna. Ezen a hiányon kívánnak segíteni az 
előadó és Reif azáltal, hogy az értesítők példáit összegyűjtve és kiválogatva, 
s az imént említett természetű példákkal kibővítve közhasználatra kiadják.

Egy másik tapasztalás, melyre a gyűjtés vezetett, az, hogy a mathe
matikai tételek 90%-a mind a kamatos-kamatok számításáia vonatkozik. 
Ez nyilván az Utasítások félreértéséből származik, a melyek különbséget
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te sznek algebrai és geometriai feladatok közt; már pedig minden geometriai 
tétel egyiittal algebrai is. Kívánatos volna tehát, hogy ez a különbség meg
szűnjék s ne csak szorosan vett algebrai, hanem geometriai és physikai 
kérdések tűzessenek ki mennél nagyobb számmal az Írásbeli vizsgálat tételei 
gyanánt. Hasonlókép indítványt tesz az előadó arra nézve is, hogy ezentúl 
ne 6, hanem 9 példa terjesztessék fel s ezek közül 3 kérdés tűzessék ki 
feladatul, nevezetesen egy könnyű, egy nehezebb és egy legnehezebb, s a 
tanulók is 3 csoportra, a gyöngék, középszerűek és jelesek csoportjába osztva 
oldják meg a nekik való feladatot, a mivel egyúttal a gyakran előforduló 
visszaéléseknek is eleje vétetnék. A feladatok ilynemű kitűzése természetesen 
az eddigi eljárás módosítását is maga után vonná. Kívánatos volna ugyanis, 
hogy a tankerületi főigazgató vagy elnöklő püspök helyett, egy azok vezetése 
alatt álló szakértő bizottság tűzze ki a tételeket, még pedig az egész kerületre 
nézve ugyanazokat.

Az előadáshoz többek közt hozzászóltak dr. Wagner Alajos. Beme 
László, Reif Jakab, Hajnal Márton és Müller elnök, a kik kivétel 
nélkül helyeselték az előadó eszméit, csak azt sajnálták, hogy nincs 
módjukban, hogy ez eszméket hivatalos úton is megvalósítsák és 
csakis arra szorítkozhatnak, hogy az érdeklett kartársak és a körök 
figyelmébe ajánlják. Az elnök megköszönve az előadó fáradozását, 
kijelenti, hogy a legközelebbi ülés márczius 19-én lesz, a melynek 
tárgya dr. Wagner Alajos előadása „A physika mértékegységeiről“ , esetleg 
még EkJcert Antal rövid fejtegetése „Az úgynevezett tehetetlenség a 
physikai tankönyvekben“ czímmel.

III. A k ö r ö k .
A kecskeméti kör munkássága mostanig szünetelt, mert elnöke 

Arányi Béla kegyesrendi házfő Trencsénbe igazgatónak helyeztetett át. 
Ennélfogva Hanusz István főreáliskolai igazgató, mint a kör legidősebb 
tagja, kötelességének tartotta január 18-án a tagokat új alakulásra össze
hívni. Ez ülésen Hanusz István elnökké, Virányi Ignácz pedig jegyzővé 
választattak. A kör egyúttal a rendes havi gyűléseket jan. 28., február 
26., márczius 28., április 26., a záró ülést pedig május 29. napjaira 
tűzte ki.

A január 29-én tartott első rendes gyűlésben Hanusz István 
bemutatja a módszert, melynek segítségével Geikie angol geographus ezél- 
szerünek látja az iskola székhelyének politikai földrajzát tárgyalni „The 
teaching of geography“ (1887.) czimű könyve után,*) melyet a „Zeitschrift 
für wissenschaftliche Geographie“ 1888. záró füzete bőven ismertet. E 
szerint a gyermeknél már készen talált ismert fogalmakból kell kiindulni 
és az épületet erre az alapra kell rakni. így ha az iskola székhelyének 
neve könnyen megmagyarázható, kezdetnek helyes. A lakosság létszáma 
viszonyítandó az iskola növendékeinek létszámához. Jelzendő a lakosság 
foglalkozása, és hogy mennyiben függ egyiknek munkája a másikétól. 
A községi szervezet megértését a család és tagjainak egymás közti

*) Közlönyünkben most egy éve ismertette Felméri Lajos (XXI. évf. 
februári füzet 388—392. 1.) A sserk.

T a n á re g y esü le ti K özlöny. XXII. 33
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viszonyból magyarázza ki a tanár: a falut a kisdeddel, a kis várost az 
ifjúval, a törvényhatósággal biró várost az önálló családtaggal hozva 
hasonlatba. Végre a leczkeadáskor essék meg minden magyarázat, mert 
a tanuló előtt még ilyenkor nem eléggé ismert anyag részletezésénél 
veszendőbe mehet némely értékes részlet, ellenben ha a tanuló a tárgyról 
már gondolkodott, a leczke kikérdezésekor igen hasznos a további 
kiegészítéseket megtenni.

Dr. Perényi József helyesli a jelzett irányt és különösen vidéki 
középiskolákban, hol a gyermekek a legprimitívebb földrajzi fogalmakkal 
sincsenek tisztában, szükségesnek tartja a szemléleti oktatást, e czélra 
azonban szükséges volna az egyes középiskoláknál külön földrajzi tan
termet felszerelni, a miért is ohajtandónak tartja, hogy a kormány a 
vidéki iskolákat bővebb dotatióban részesítse, mint a fővárosiakat.

lóth István kirándulásokat ajánl, melyekből a gyermek a világtájakat, 
hegyet, völgyet és az egyes iparágakat jobban megértené mint a könyv 
holt betűiből.

Hanusz István jelentősnek tartja ugyan a népiskolai methodust, 
mert elismeri, hogy a gyermekek gyengék, de miután már a népiskola
III. osztályában megtanulták a geographia elemeit, a középiskolai tanítást 
azokra kénytelen alapítani.

Dr. Szombathy Istvánban a jelen vita folytán csak még erősebb 
gyökeret vert a meggyőződés, hogy a két iskola módszerében tapasztalt 
különbség a gyermekek előmenetelére nagyon káros; nem látja a kellő 
átmenetet, s itt nem szorítkozik csupán a földrajzra, hanem kiterjesz
kedik minden egyes tantárgyra. Szükségesnek tartaná, hogy a közép 
iskolai tanárok érintkezésbe lépnének a népiskolai tanitókkal, hogy így 
egymás módszerét megfigyelve a létező hézagot áthidalnák és az átmenetet 
megkönnyebbíten ék.

A jövő rendes gyűlésen dr. Erdélyi Károly „A német nyelvről a 
középiskolában“ és dr. Szombathy István a „Papir-korszakról“ fognak 
értekezni.

Holosnyay Ambrus tévesnek tartja a körök jelen irányát, mely 
pusztán methodikai tárgyalásokra szorítkozik. 0 a középiskola iránt a 
nagy közönségben is melegebb érdeklődést óhajtana ébreszteni és ezt 
az által véli elérhetni, hogy a kör üléseiben nagyobb szabású felolvasások 
tartassanak, melyekre a nagy közönséget is meg kellene hívni. () maga 
késznek nyilatkozik a természettan köréből egész felolvasó cyklust tartani.

Krécsy Béla csatlakozik az előtte szóló nézetéhez, csupán annyival 
kívánja kiegészíteni, hogy a különböző tanintézetekben újonnan beszerzett 
tanszerek a közülésekben szintén bemutatandók volnának.

Dr. Szombathy István szintén helyesli ugyan Holosnyay indítványát, 
de a köröknek hármas czélt tűzne ki, nevezetesen 1-ször methodikai 
kérdések tárgyalását, 2-szor egyes, tisztán a tanári hiv. állásból folyó 
kérdések megvitatását, és 3-szor nagyobb szabású, a körön kívül álló 
közönséget is érdeklő előadások tartását.

Ezek folytán a kör elhatározza, hogy a helyben létező felolvasó 
társaságnak a böjti idő alatt tartatni szokott felolvasásain kívül (melyeknek
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nagyobb része különben szintén a kör tagjaira esilU ezentúl az egész 
tanév folyama alatt fog nagyobb, nyilvános felolvasásokat vagy előadásokat 
tartani. Virányi Ignáce, a kör jegyzője.

A SÜmeghi kör febr. 2-án tartott havi gyűlésének tárgya dr. Kel
temen Károly felolvasása volt néhány paedagogiai eszközről, a melyekkel 
nagyobb tanulmányi sikert lehetne elérni. Ugyanis a tanári kör, mint az 
intézetnek tanártestülete, tapasztalván azt, hogy a lefolyt harmad végén 
a tanulás eredménye nem állt kellő arányban sem a tanulók tehetségével 
sem pedig a reájok fordított fáradsággal, azt a kérdést vetette föl, mily 
módon lehetne e bajt orvosolni. Dr. Kellemen Károly tag, ki e kérdés 
előadásával megbizatott, nem rendszeresen öleli föl ugyan a tárgyat, 
hanem mind a saját tanítása alatt mind tanártársai előadásain tett 
tapasztalatai alapján ajánl egyes követendő elveket, a melyek a szülőkre, 
a tanulókra s végre az iskolára vonatkoznak. A felolvasás körül élénk 
vitatkozás támadt, a melyjek eredménye a következő pontokban álla
píttatott meg:

1. A kör teljesen egyetért az előadóval, hogy mind az, a mi eddigelé 
a szülőknek az iskolával való érintkezésére vonatkozólag hangoztatott, csak 
elméletben maradt, a melyet sajnos eddigelé nem tudtak gyakorlatban keresztül
vinni. Egész következetességgel kell foganatosítanunk a szülőkkel való érintkezés 
elvét s a hol szükséges, ott szorítsuk őket, hogy az iskolát gyermekeik érde
kében felkeressék. Ne szorítkozzunk az évharmadok értesítőire és intőlevelekre, 
hanem rögtön értesítse a szaktanár a szülőket, illetve a szállásadót, mihelyt 
a tanuló elégtelenre felelt valamely tárgyból; a rossz, piszkos házi dolgozatok 
szintén elküldendők megtekintés és aláírás végett. Mindezekről az osztálytanár 
egy külön, e czélra készült ellenőrző naplóról tudomást szerez, s a mely 
tanulónál az elégtelen feleletek ismétlődnének, annak szüleivel vagy szállás
adójával rögtön tegye magát érintkezésbe az osztálytanár látogatás vagy meg
hívás útján.

2. A kör, constatálván azt, hogy sok tanuló azért nem képes kellő 
eredményt elérni, mivel nem tudja idejét beosztani s azt kénye-kedve szerint 
játszással, az utczákon való kujtorgással tölti el, elhatározza, hogy a szülőkhöz, 
illetve a szállásadókhoz olynemü tudósítás intézendő, a melyben a tanári kar 
kellő útbaigazítást nyújt azoknak, miképen őrizzék ellen a tanulókat a ren
delkezésükre álló szabad idő beosztásában, úgy hogy egyrészt a tanulás 
czéljának, másrészt pedig a testi fejlődés elvének eleget tehessenek.

3. A tanári kör elfogadta azt a javaslatot, hogy az osztálytanárok 
személyesen szerezzenek tudomást különösen a rossz tanulók lakásviszouyai- 
ról, tapasztalván azt, hogy a ki nem elégítő eredmény sokszor ebben a körül
ményben rejlik.

4. A mennyiben a sikertelenség sokszor nem egyéb mint a túlterhelés 
kifogása, a tanári kör kimondja, hogy törekedjünk a tanterv és az utasítások 
intentióit oly módon érvényre juttatni, hogy a tananyagnak a tanulókkal való 
elsajátítása legnagyobb részt az iskolában történjék. Ez elv mellett a házi 
praeparatió minimumára fogunk szorítkozni, nemkülönben egyes tanulóktól 
némely tárgyból túlságig vitt „privata diligentiá“-t bizonyos mértékig kor
látozni fogjuk, esetleg azt egyeseknél betiltani, ha azt veszsziik észre, hogy 
az illető tantárgyat a többinek elhanyagolásával míveli. A mely tantárgynál 
azonban megengedjük a „privata diligentiá‘'-t, ott kevesebb kötelező anyagot 
adjunk fel leczkéül, hogy a tanulónak ezáltal alkalom adassék, hogy köteles
sége teljesíthetése mellett ambiczióját is kielégíthesse. A túlterhelés elkerülé
sének elve egyúttal még arra az együttes eljárásra fogja ösztönözni a tanári 
kart, hogy a házi dolgozatoknak egy hétre való összetorlódását elkerülje.

33*
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5. A kör helyesli az intézetünkben bevett szokást, mely minden tanulót 
kötelez, ha valamely leczkéből elégtelenre telelt, hogy azt utólag felmondja: 
nemkülönben azt is, hogyha valamely tanuló bizonyos tantárgynak a megelőző 
évekhez tartozó anyagából ismerethiányt mutatna, melynek pótlása a folyó 
tananyaggal való összefüggésénél fogva okvetetlen szükséges, a tanár időt enged 
az illető tanulónak, hogy e hiányt pótolja s erről bármikor, de a folyó tanéven 
belül számot adjon.

6. A sikeresebb ellenőrzés szempontjából a tanári kör hasznosnak 
tartja a nálunk dívó eljárást, hogy a jobb tanulók az iskolában töltött szabad idő 
alatt a leczkét kikérdezzék a gyöngébb tanulóktól, miáltal az ellenőrzésen 
kívül még azt is elérjük, hogy a tanulók a szabad időt kihágásokra kevésbbé 
fordíthatják.

A kör végül elhatározta, hogy ez elveket azonnal gyakorlatban 
keresztülviszi s miután köszönetét szavazott az előadónak érdemes fel
olvasásáért, a legközelebbi gyűlést márczius elejére tűzte ki.

Horvát Rezső, a körjegyzője.

A csurgói kör febr. 6-án tartott ülésén Endrei Árpád olvasta 
„a német nyelvi oktatásról“ való értekezését.

Az értekező nem akar az e tárgyú ministeri rendelet kritikájába 
bocsátkozni, csak két kérdést tűz maga elé: beleillik-e a német nyelv gya
korlati tanítása középiskoláink jelenlegi tanterveinek keretébe s ha igen, 
miként lehetne azt legczélszerübben eszközölni. —• Az első kérdése felelete 
a következő: a gymnasiumi és reáliskolai tanterrek keretébe a német nyelv 
gyakorlati tanítása szervesen bele nem illeszthető, minthogy az intézetek 
egészen más czélt akarnak hivatásuknál fogva a német nyelv és irodalom 
tanításával elérni. Igazi helye csakis a polgári és kereskedelmi iskolák köré
ben lehet. Minthogy azonban középiskoláink mai viszonyaink között mintegy 
utalva vannak rá, hogy egymást részben pótolják, ennélfogva szükségesnek 
tartja, hogy a német nyelv gyakorlati tanítása a gymnasiumok tantárgyai 
közé mint rendkívüli tárgy az önként vállalkozók részére heti 3 órával föl
vétessék. — A második kérdésre azt feleli, hogy a tanításnak teljesen gya
korlatinak kell lenni és mentnek minden grammatizálástól. Az oktatást beszéddel 
kell megkezdeni: a környezetben levő vagy szemléltetett tárgyak és személyek 
megnevezésével, tulajdonságuknak, cselekvésüknek ős egyéb körülményeiknek 
elmondásával. Csak később kell olvasmányokra áttérni és ezeknél is a fősúlyt 
a tartalom elmondására, bírására fordítani. Később a tanár elbeszélése után 
a tanulók is beszéljenek el egyes történeteket. Az olvasmány tárgya eleinte 
csakis elbeszélés, később levél, leirás, ügyirat és könnyebb fejtegetés legyen. 
Befejezésül a nyelvtan főszabályai német nyelven összeállítandók s minden 
tanuló egy német ifjúsági irat tartalmával referáljon német nyelven. — Végül 
ajánlja a fölolvasó, hogy a helybeli főgymnasium tanári kara már a jövő 
iskolai évben tegyen lépéseket az intézet főhatóságánál az iránt, hogy ez a terv 
mielőbb foganatosíttassék.

Hozzá szóltak Vida, Bátori és Kondor tagtársak. Helyeslik a 
felolvasó nézeteit, a mennyiben úgy vélekednek, hogy a gymnasium 
czéljával nem egyezik meg, hogy idegen nyelven tanítson meg beszélni. 
A gyakorlati czél kivitelére külön cursus szükséges, még pedig az V. osz
tálytól kezdve. Oly intézetekben, hol kisebb a tanulók száma, elegen
dőnek tartanak két cursust, melyeknek okvetetlenül ingyeneseknek kell 
lenniük. Az óraszámra nézve, mivel a gymnasium aesthetikai főczélját 
tekinteten kívül hagyni nem lehet, elégnek tartanak heti 2 órát. Az 
osztályozás pedig csak arra terjedhet ki. hogy az illető tanuló látogatta-e
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az előadást vagy nem. Bátort és Kondor közt hosszabb vita fejlődött 
a fölött, vájjon szükséges-e a magyarból németre való fordítás vagy sem. 
Az előadó is hozzá szólván, Kondorral együtt a mellett érvelt, hogy a 
tanulók az olvasmányokból rövid tartalmi kivonatot készítsenek s ezt 
németre fordítsák, hogy gondolataiknak s a magyaros szólásformáknak 
németül való kifejezéséhez szokjanak. Erre Kulcsár — úgy fogván fel 
a legutóbbi ministen rendeletet, hogy az csak a német szóbeli készség 
gyarapítását czélozza — Bátori álláspontját fogadja el, a mennyiben 
elegendőnek tartja, ha a tanuló olvasmányok alapján tetemes szókincsre 
tesz szert, mert lehetetlennek véli. hogy a rendes nyelvtani órák után 
s a gyakorlati cursuson terjedelmes olvasmányok alapján kifejezéséeli 
ügyességet is ne sajátítson el. Bátori azonkívül hangsúlyozza még, hogy 
a gyakorlati órán egyrészt idővesztegetés volna a fordítgatás, másrészt 
meg a német szóhoz való szoktatás egyenes kárával is történnék, mert 
így a gyakorlati óra eredménye semmivel sem haladná meg a rendes 
nyelvtani óráét. Ott szerinte magyar szónak hangzani nem szabad.

Ezután a kör kimondja, hogy a gymnasium czéljával nem tartja 
megegyezőnek, hogy idegen nyelven beszélni megtanítson és csakis a 
hasznossági szempontnak hódol, midőn külön cursus létesítését ajánlja. 
A teher megosztása és az eredmény biztosítása végett nem népes gym- 
nasiumokban is az Y. osztálytól kezdve két cursust ajánl heti 2 órával. 
E gyakorlati órák látogatása az ajánlkozókra nézve kötelező. Az oktatás 
ingyenes. A kivitelnél főczél, hogy a tanulóktól házi munka ne ki- 
vántassék. Kulcsár Endre, a körjegyzője.

A trsztenai kör február 6-án tartott ülésében Dortsálc Gyula 
értekezett „A középiskolai nevelés nemzeti jellegéről“. Rövid tartalma 
ez: Csak nemzeti nevelés által segíthetjük elő magyar népünknek nem
zetté kristályosodását, előrehaladását, nemzeti ideáink gyarapodásával 
és tisztulásával fajunk fenmaradását. Polyglott ország vagyunk. A múltban 
a nemzeti nyelv érvényesítésével senki sem törődött. A népoktatási tör
vénynek egy sereg faji és felekezeti ellenszenvvel kellett megküzdenie 
örült a törvényhozás és a kormány, hogy — habár nemzeti szempontból 
még annyira „színtelen“ volt is az iskola — egyáltalán szervezhette a 
népoktatást. Több ok gátolja azt, hogy a népoktatás kizárólag a nemzeti 
eszme szolgálatában álljon, azért szükséges, hogy a középiskolák, mint 
az értelmiség képzőintézetei, határozottan nemzeti jellegű nevelést nyújt
sanak. A nemzeti értelmiségnek hivatása, a különböző ajkú népesség 
daczára, a nemzeti nyelvet tudni, azt előszeretettel használni, a nemzeti 
cultura emlőin táplálkozni. A magyar értelmiségnek nemzeti műveltsége 
legyen és nemzeti szellem hevítse, a minek alapja első sorban a tiszta 
honszeretet, másod sorban pedig a nemzeti nyelvhez és culturához való 
hü ragaszkodás, mert a nyelv és az ez által érvényesülő nemzeti cultura 
a nemzet-fogalom alapja, valamint a nyelvegység a teljes nemzeti egy
ségnek. Mindez csak nemzeti jellegű nevelés által érhető el, melynek 
fő tényezője a magyarosodás, a mely mint ilyen nem nemzetiségi, hanem



nemzeti ügy. Az értekező szerint az idegen vagy vegyes ajkú néplakta 
vidéken a középiskolák nemes feladata, hogy a leendő értelmiségbe ne csak 
az általános műveltséghez tartozó ismereteket, hanem erős nemzeti szel
lemet, a nemzeti cultura iránti benső vonzalmat és a magyar nyelv iránti 
előszeretetet csepegtessenek. Ehhez nem elég a magyar tannyelv és a 
tanítás hazafias iránya: társadalmi ráhatásra is van szükség olyképen, 
hogy a tanári testületek álljanak a nemzeti irányú társadalmi mozgalmak 
elére, alakítsanak magyar társasköröket, rendezzenek magyaros jellegű 
társas összejöveteleket és felolvasó estéket, tartsanak ingyenes magyar 
nyelvi tanfolyamokat, készséggel vegyenek részt a városok jó irányú 
mozgalmaiban, közügyek intézésében, rendezzenek iskolai ünnepeket. 
Így az iskolai nevelés táplálékot nyer a szülők részéről, a mennyiben 
ezek belevonatnak a hazafias lendület sphaerájába s e réven az idegen 
ajkú tanuló ifjúság lelke jobban összeforrhat a nemzeti eszmével s a 
nemzeti törekvésekkel. Erre van szükségünk. Ha ezt nyújtjuk, tanulhatja 
a tanuló bátran és sikeresen a német nyelvet. Mert bizony erre is szük
sége van. _  , ........................................Kotunovics G-yozo, a kor jegyzője.

A zentai kör febr. 6 áu tartotta meg rendes havi gyűlését. Ez 
alkalommal Seiics Lajos körelnök a böjt első vasárnapján megkezdendő 
népszerű előadások tárgysorozatát terjesztette elé, mely szerint minden 
böjti vasárnapra két-két (körülbelül i y 2 órára terjedő) előadás esik. 
A programm a következő: 1. a) Megnyitás (Szűcs Lajos), b) A magyarok 
honfoglalása (Tóth Lajos). — 2. a) A vasárnapi munkaszünet (Virág István).
b) Összeadás, kivonás egész számokkal (Klazsik Rókus). — 3. a) Európa 
nevezetesebb városainak földrajzi fekvése s ezzel kapcsolatban hazánk 
iparának és kereskedésének természetes útja (Örvény Iván), h) A nyelv
ről általában. A Zentán uralkodó nyelvi ferdeségekről (dr. Ferenczy 
Alajos). — 4. a) A földmivelés, ipar és kereskedelem a régi népeknél 
(Mészáros Lajos), b) Szorzás és osztás egész számokkal (Czehe Győző). —
5. я) Az életpályákról erkölcstani és közgazdasági tekintetben (Szűcs 
Lajos), b) Hogyan érhető el a valódi boldogság? (Appel Ede).— 6. a) A 
magyar nemzet a keresztény vallással belép az európai államok érdek- 
közösségébe (Tóth Lajos), b) Hőmérő, légsúlymérő, nedvességmérő 
(Örvény Iván). — 7. a) Az irodalom és hatása az életre (dr. Fe
renczy A.), b) Tizedes törtek és a méterrendszer (Czehe Győző). —
8. a) A színészet nemzetiségi és közművelési tekintetben (Mészáros 
Lajos), b) A közvagyonosodás forrásai; bezárás (Szűcs Lajos).

A tárgysorozatban kijelölt tételek előadására a jelen volt körtagok 
készséggel vállalkozván, az elnök felhívására Örvény Iván olvasta föl 
értekezését „A térképek kérdéséről a földrajzi oktatásban“ .

Az értekező röviden méltatva a földrajzi oktatás mai állapotát, áttér a 
térképek fontosságára. Kimutatja a térképhasználás előnyeit, mely egyrészt a 
túlterhelésnek vet gátat, másrészt a localis memória fejlesztésére ád elegendő 
táplálékot, s különösen hivatva van arra, hogy a tanulást eredményessé tegye. 
Sajnálattal constatálja azonban, hogy még a használatban levő legnagyobb 
kézi atlaszok sem felelnek meg a tanítás czéljának. A tanulók lépten-nyomon



oly akadályokba ütköznek a térképkezelés közben, melyek a földrajzi tanítás 
eredményeit kétségessé teszik. Nem lehet a tanulóknak bizalmuk az olyan 
térképhez, melyben nem találnak reá a tankönyvben felsorolt földrajzi helyekre. 
Csökkenti ez a tanulók buzgalmát a térkép használatában s ez által a tantárgy 
iránt sem viseltetnek oly érdekeltséggel, minőt a tantárgy önmagáért is 
megkövetel. Indítványozza tehát, hogy az országos középiskolai tanáregye
sület hasson oda a közoktatási tanácsnál, hogy ezentúl a földrajzi tankönyvek 
külön ne engedélyeztessenek, hanem mindenkor csak a tankönyvvel teljesen 
egybevágó s egyéb hiányokban sem szenvedő kézi atlaszokkal egyetemben. 
A használatban levő tankönyvekre pedig mondatnék ki, hogy kívánatosnak 
tartatik a szerzők részéről ezekhez mennél hamarabb megfelelő kézi atlaszok 
kiadása.

Szűcs Lajos kérdésére, hogy a készíttetni szokott, vagy a tan
könyvben foglalt térképvázlatok nem pótolják-c némileg a hibátlan 
kézi atlaszokat, az előadó azt válaszolja, hogy ama vázlatok némi
leg pótolják ugyan a kiadók mulasztásait, de sok időt rabolnak el a 
tanulóktól. — Mészáros Lajos indítványa, hogy a felolvasott értekezés 
a Közlöny számára mennél előbb felküldessék, az előadó indítványával 
egyetemben elfogadtatván, a körelnök a gyűlés bezárása előtt jelenti, 
hogy a máreziusi gyűlésen Mészáros Lajos olvas fel „Az előkészítő
osztályról“ . ,

Virág István, a körjegyzője.

A m.-szigeti kör február 13-kán tartotta meg a tagok élénk rész
vétele mellett rendes havi ülését, melyen a következő nevezetesebb 
ügyek tárgyaltattak. 1. Marikovszky Menyhért elnök indítványozta, hogy 
Rudolf trónörökös ő fenségének az egész nemzetre nézve oly megdöbben
tően gyászos halálesete alkalmából mélyen érzett részvételének jegyző
könyvileg adjon kifejezést a kör, mi egyhangúlag elfogadtatott. — 2. Az elnök 
előadja, hogy dr. Erödi Béla levélben köszönte meg a körnek Írói jubi
leuma alkalmából hozzá intézett szíves üdvözletét, egyúttal felolvassa a 
levelet, mely következőleg hangzik: „Tekintetes Elnök úr! Mélyen tisz
telt kartárs! Örömmel vettem a m.-szigeti tanári körnek szíves jó kívá
natét, melyet Írói jubileumom alkalmából küldött. Köszönöm a megtisztelő 
üdvkivánatokat, melyeket igen nagyra becsülök, mert egy oly buzgó, 
lelkes és tevékeny tagtársakból álló érdemes szövetkezet küldi, melynek 
sikeres, szép munkássága mi ránk is lelkesítő hatással volt. Adjon az ég 
munkásságukra áldást. Csekélységemet pedig tartsák meg ezentúl is jó 
emlékükben, stb. Fiume, 1889. jan. 14. Igaz hive, tisztelője Erődi Béla.“ 
A felolvasott levél tudomásul vétetett. —  3. Az elnök jelenti, hogy a 
január hóban tartott tanári felolvasó estély bevétele 42 forintot tett, 
melyről levonvaa 9 frt 50 krnyi kiadást, marad tiszta jövedelem 32 frt 50 kr, 
mely további intézkedésig takarékpénztárba helyeztetett. — 4. A legköze
lebb tartandó tanári felolvasó estély napjául április hó 6-ika tűzetett ki, 
mely alkalommal Géresy Imre ev. ref. gymnasiumi és Miller Gyula 
felsőbb leány-iskolái tanárok fognak felolvasást tartani, az utóbbi physikai 
mutatványok kíséretében. — 5. Olvastatott Berecz Antalnak, az országos 
középiskolai tanáregyesület elnökének leirata, melyben, mivel az idei 
közgyűlés helye M.-Sziget városa lesz, arra kéri a kört, hogy az előleges
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intézkedéseket immár megtenni el ne mulaszsza. A gyűlés beható tanács
kozás után elhatározta, hogy a közgyűlés főpártfogójául Lónyay János 
főispánt kéri fel, továbbá, hogy felkéri a közgyűlés érdekében való szíves 
közreműködésre: Szaplonczay Miklós kir. tanácsos alispánt, Hikkál Nándor 
kincst. erdészeti igazgatót, De Adda Sándor kincst. főbányatanácsost, 
és Mándics Józsefet, Sziget város polgármesterét. Ennek a felkérő kül
döttségnek tagjaiul azonnal megválasztattak: Szilágyi István ev. ref 
gymn. igazgató, Marikovszky Menyhért felsőbb leányiskolái igazgató, 
Feld Vilmos kegyesrendi igazgató és Sáfrány Péter ev ref. gymn. tanár.

Vékony Antal, a kör jegyzője.

A zsolnai kör ötödik rendes havi ülését február hó 13-án tar
totta meg.

Ez alkalommal Malatinszky János körelnök volt a fölolvasó, ki 
Horatius müvei alapján kimutatta, miként jutott Horatius Maecenas 
barátságába. A fölolvasás után rövid eszmecsere támadt, melynek befeje
zése után a kör köszönetét mondott a fölolvasónak.

Ezután Gsáka Károly körtag azt az indítványt teszi, hogy a kör 
kérje meg a választmányt, hogy forduljon a nagyra, vall. és közokt. 
ministeriumhoz az iránt, hogy a másod himlőoltásért, mely kötelező és 
melyért az orvosok minden középiskolánál különböző díjakat szednek, 
az oltó orvost megillető díjat szabályrendelettel megállapítani méltóztassék 
Ez indítványt a kör egyhangúlag elfogadta.

Balugyánszky Béla, a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör február 14-én tartott rendes havi 
ülésén mindenekelőtt dr. Gerevich Emil „A felfelé menő végtelen láncz- 
törtek kritériuma“ czímü tanulmányát olvasta fel. Számelméleti alapon 
felállította a feltételeket, melyek alatt valamely közönséges törtből majd 
véges, majd végtelen felfelé menő láncztört nyerhető. Tetszés szerinti 
részletnevezővel biró felfelé menő láncztörtet véve fel kimutatta, hogy 
ha az átalakítandó közönséges tört nevezőjének törzstényezői között 
van olyan is, mely a felfelé menő láncztört részletnevezőjében nem fog
laltatik, akkor az ezen közönséges törtből nyerhető felfelé menő láncztört 
mindig végtelen. Ha pedig a közönséges tört nevezője csak oly törzs
tényezőket foglal magában, melyek egyúttal a felfelé menő láncztört részlet- 
nevezőjének is törzstényezői, akkor a nyert felfelémenő láncztört mindig 
véges. Ezek alapján utal a felfelé menő láncztört s a tizedes törtek 
között levő. rokonságra, s megjelöli a pontokat, melyeken e rokon
ság sarkallik. Majd a szakaszos felfelé menő láncztörtekre térve át, ki
mutatja azt a törvényt, miszerint ahhoz, hogy valamely közönséges tört
ből tetszés szerinti nevezővel biró vegyesen szakaszos felfelé menő láncz
törtet nyerhessünk, szükséges, hogy a közönséges tört s a láncztört 
nevezőinek tényezői között legyen egy közös, s ezen kívül a közönséges 
tört nevezőjének legalább egy olyan törzstényezője legyen, mely a láncz
tört felvett részletnevezőjének nem tényezője. Végül bebizonyítja, hogy 
valamely közönséges törtből mindig tisztán szakaszos felfelé menő láncz-
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törtet nyerünk oly nevezőre, mely a felvett közönséges tört nevezőjével 
viszonylagos törzsszám.

Azután Spitkó Lajos „Néhány általános észrevétel a gymnasiumi 
német nyelvi tantervhez és utasításokhoz“ ez. értekezését mutatja be. 
Vezérelve, melyből kiindul, az, hogy a tudományos czélokat követő gym- 
nasiumban a német nyelv tanítását nem volna helyes tisztán csak a külső 
gyakorlati routinera alapítani. így a betetőzés hiányos maradna s nem 
jutna a nyelv mint a magasabb szellemi élet orgánuma a tanuló birtokába. 
De a tudományos középiskola általános feladatával is ellenkeznék ez, 
pedig ez általános feladathoz minden ott tanított tantárgynak a kellő 
mértékig okvetetlenül alkalmazkodni kell. Az lesz tehát a jó tanterv, 
mely a gyakorlati és a tudományos czélokat illően össze tudja egyeztetni. 
Azután a szerző áttér a jelenleg érvényben levő gymns. német nyelvi 
tantervre s utasításokra és a legújabb ministeri rendeletre, melynek 
intentióit egészben csak helyeselni tudja; mérlegeli mindezek előnyeit 
s itt-ott mutatkozó hátrányait s tanulságos párhuzamba állítja nevezete
sen a poroszországi gymnasiumok franczia nyelvi tantervével. Egészben 
véve azt találja, hogy a nálunk támasztott követelések a rendelkezésre 
álló eszközökhöz képest kissé magasak, a magas elméleti irodalmi niveau- 
ról különösen az V. és VI. osztályban jobban le kell szállani. A biztos 
nyelvtani alapot nemcsak a ministeri rendelet hangsúlyozza helyesen, hanem 
ez az érettségi vizsgálat követelményeit is tekintve a gymnasiumi német 
nyelvtanításnak csaknem punctum saliense. Mert mehet valaki érettségire 
csekélyebb irodalmi képzettséggel, ezt ott, nem lévén szóbeli, senki sem 
kutatja, csekélyebb szókincscsel is mehet oda, ezen a jó szótár segíthet, 
melyet ott használni szabad, de mihelyt nincs biztos nyelvtani alapja, 
okvetetlenül elbukik. S épen e nyelvtani alap, ha valaki a jelenlegi tan
tervet és utasításokat szorosan követné, áll legkevésbbé erősen és szorul 
a négy felső osztályban kelleténél jobban háttérbe. Az értekezést most 
a szerző kivánatára bővebben nem ismertetjük, ezt a jobb összefüggés 
miatt csak akkor fogjuk tenni, és a körben is az egész csak akkor lesz 
bővebb megbeszélés tárgya, mikor egy második értekezésben mindazokat 
a módokat is fejtegette majd, melyeken a méltányosan megkívánható 
czélokat nézete szerint legjobban el lehet érni. Akkor tekintettel lesz a 
modern nyelvek tanítása terén pár éve felmerült külföldi reform- 
mozgalomra is. Faith Mátyás, a kör jegyzője.

VEGYESEK.

Rudolf trónörökös tanulókorából. A drága elhunyt emlékezetének áldozva 
közöljük a következő kegyeletes sorokat: „Kedves Barátom! A bécsi kapuczi- 
nusok templomának kriptájában elhelyezték örök nyugalomra a folyó év 
februárius 5-én a 114-ik habsburgit, nemzetünk és ennek jövő nemzedékének 
reményét, ilyen komoly időben eszébe jutnak az embernek a múltak emlékei
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és egy ilyenről akarok szíves beleegyezéseddel itt említést tenni. Engem a sors 
sajátságos módon kötött a boldogult trónörököshöz. Midőn 1858-ban a Gellérthegy 
czitadellájáról eldördült a 101 ágyúlövés, mindketten kezdettük meg pályánkat, 
ő Fensége fényes, dicsőséget ígérő életpályáját mint császári és királyi fő- 
herczeg, az osztrák-magyar monarchia trónjának örököse és mint a 92. gyalog
ezred ezredese; — én a közszolgálatot, mint közvitéz az iskolában. Könnyen 
képzelheted magadnak, hogy az életviszonyok e sajátságos találkozása, figyel
messé tett engem ő Fensége további fejlődésére. Ismét a véletlen hozta magá
val. hogy 12 évvel későbben tudomást vehettem a legbiztosabb forrásból 
ő Fensége különös előszeretetéről a természettudományok iránt. 1871 vagy 1872 
május havában lehetett — én akkor már a budai íőreáliskolában tanároskod- 
tam — midőn az egész királyi család hosszabb időn át a budai palotában 
tartózkodott. A trónörökös tanulmányi vezetője akkor dr. Christ — ezelőtt 
a német időben a budai főreáliskolában a physika tanára — volt és abban 
az időben Budán részesült a trónörökös az első természetrajzi oktatásban. 
A régi pietás intézete iránt hozta dr. Christ tanárt a mi természetrajzi gyűjte
ményünkbe, melyből a trónörökösnek adandó tanítás czéljából több Ízben 
vett különböző természetrajzi tárgyakat kölcsön; még jól emlékszem a többi 
között a kutya csontvázát, kristálymintákat és egyebet. Így több ízben dr. Christ 
tanárral összejővén, megbocsátható volt, ha ő Fensége előmenetele iránt is tudako
zódtam és mindannyiszor azt hallottam, hogy a trónörökös rendkívüli módon 
érdeklődik a természettudományok iránt és csak azt sajnálja, hogy oly keve
set nyújtanak neki belőle, mikor ö többet akar tudni, és csak ama biztosítás 
bírta megnyugtatni, hogy majd későbben többet fog tanulni, a mi tényleg 
meg is történt, mert a többi közt Hochstetter, a hírneves geológus is volt 
egyik tanára. — Ki hitte volna akkor azt, hogy mi mindketten, Te meg én, 
mint amolyan tollforgató szerkesztők fekete gyászkeretben fogunk sajgó fáj
dalmunknak kifejezést adni az „Osztrák-magyar monarchia Írásban és képben“ 
czimíí kitűnő munka fenkölt főszerkesztőjének kora és gyászos elhunyta fölött? 
Az Isten oltalmazza szegény és sok megpróbáltatáson keresztül ment hazánkat! 
Baráti üdvözlettel Dr. Staub Móricz.“

A platánfa iskolák körül. Nálunk a parkokban és alléekban háromféle 
platán van elterjedve: a Platanus orientalis, a Pl. occidentalis és a Pl. aceri- 
folia W.; mind a három megegyezik pedig abban, hogy tavaszszal lehámló, 
szétrepiilt apró szálképleteik izgatva megtámadják a lélekző szerveket. Ez a 
vád ellenök nem mai, de még sem eléggé ismeretes, holott hygieniai szem
pontból fontos. A Humboldt Monatschrift (1888.156—157.) szerint Spanyolország
ban, Barcelona környékén, egy ott letelepült németet minden tavaszszal heves 
köhögés lepett meg és az észlelte ennek föllépését ugyanez időben lakótár
sain is: kiürített nyálkájokban pedig épen azokat az apró, csillagidőméi hajszál 
képleteket találta meg, melyek a boglárfa (Diószegi nevezte el így a platánt) 
gyönge hajtásait mint finom por akkor tájt födték. Mivel a házat kettős 
platánfa-sor övezte, a hol laktak, méltán kelt gyanúja, hogy a köhögést az az 
inger okozta, melyre a belélekzett növényváladékok a nyálkahártyákra gyako
roltak. — Fölismertek hasonló ártalmasságot a platánnál már a régiek is. 
Dioscorides „Materia medicá“-ja (I. 107.) azt mondja, hogy a platánfa levelei
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és a gyümölcsének porai bántalmazzák a látást meg a hallást; Galenus pedig 
azt Írja, hogy óvakodni tanácsos tavaszszal a platánfa közelségétől, mert leve
leinek pora beszíva alkalmatlanságot okoz a tüdőnek, de első sorban a lég
csőnek, azt erősen kiszárítja, a hangot érdessé teszi vagy legalább fátyolozza, 
sőt árt a látásnak és hallásnak is, ha a szembe vagy fülbe behatolhat. Koch 
szerint (Die Bäume und Sträucher des alten Griechenlandes) szól Platon 
„Phaedros“-a a platán leírásánál, a mely fa árnyékában Sokrates és Phaedros 
időzni szerettek, egy olyan ártalmas virágillatról, melyet a platánnak róhatni 
föl, és hozzáteszi, hogy ez illat alatt az a finom por értendő, mely a platán 
leveleinek kifejlődésekor vagy inkább sarjadásukkor lapjukról válik le és mind 
a szemben, mind a garatban kellemetlenül csiklandó érzést költ. Ma sem isme
retlen a platánnak ez egészségrontó hatása, úgy hogy Elszasz-Lotharingia 
iskolai hatóságai 1885-ben megtiltották e fa ültetését az iskolák környékén. 
A nálunk honos platánok leveleit és ezek nyelét a végből födi eleinte pornemü 
képlet, hogy a gyönge hajtásokat zsenge állapotuk idején az ártalmas külső 
befolyások ellen megvédjék, milyenek a fagy vagy az erősebb naptüzés; de 
ha e föladatuknak megfeleltek, lehullanak és közben szétrepülnek. És mindez 
óvószer mellett is megcsípi a dér hamar, ha a szokottnál csak valamivel 
erősebben lép föl tavaszszal, a boglárfák lombosodása idején. - A régi görögök 
nem fektettek valami nagy súlyt kedves fájok (a Platanus orientalis) eme rossz 
tulajdonságára, sőt kiváló szeretettel ültették azt városaikban és környékökön. 
Szokás volt nálok az újszülött gyermek védő szellemének fát ültetni és válasz
tásuk gyakran a platánra esett, annak személyes tiszteletűk jeléül oltárt emel
tek, a fát pólyákkal övezték és borral locsolták. — A platánéhoz hasonló 
molyhossága a hársnak is van, sőt némely tölgynél sem hiányzik; legalább 
a borostyános tölgynél, mely ma már fossilis, nagy mértékben lehetett ez 
kifejlődve, úgy hogy a hol azok tetemesebb számban tenyésztek, szinte siiríí 
volt a levegő e pölyhöktől, mert belőlük egész tömegek jutottak a gyantákba 
és mézgákba, honnan a borostyánkő kikövesiilt, mivel némelyik darabban egész 
felhőzetet alkotnak azok. — Mikor tehát tavaszszal a szép platánfa kilombo- 
sodik és csalogatja eleven zöldjével árnyéka alá az ifjú nemzedéket, elmond
hatjuk róla, hogy „Timeo Danaos et dona ferentes“. Hanusz István.

Kinevezések. A vall. és közokt. minister Rucsiitszki Lajos szolgálattételre 
a budapesti áll. el. és polg. isk. tanítóképző intézethez rendelt áll. főreáliskolai 
rendes tanárt végleg ez intézethez a mathematikai és ábrázoló geometria 
tanárává. Haitsch Samut pedig, a selmeczbányai áll. segélyzett ág. ev. főgymn. 
helyettes tanárát, jelen állomására rendes tanárrá nevezte ki.

Kitüntetés. A király ő felsége Páll Sándor nyugalmazott kolozsvári 
tanker, főigazgatónak hosszas közszolgálata alatt tanúsított buzgósága elisme
réséül a harmadosztályú vaskoronarendet díjmentesen adományozta.

Nyugalombalépés. A magyar tanári kar egyik legérdemesebb tagja, 
tlr. Domanovszky Endre jogakadémiai tanár, a magyar philosophiai irodalom 
derék művelője, egyesületünknek régi kedves tagja, hosszú sikeres működés 
után, melyért a most szereplő nemzedék több ezer tagja gondol hálával a 
nagyérdemű férfiúra, nemrég nyugalomba lépett. Domanovszky pályájának
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dereka az abszolút korszak idejébe esik, abba az időbe, a mikor kitiltották 
az iskolából a magyar nyelvet s a mikor leginkább szükség volt a Domanovszky- 
hoz hasonló professorokra, a kik ápolták és ébren tartották a fiatalság lelkében 
a nemzeti szellemet. Nyugalomba vonulása alkalmával Csáky Albin gróf 
közokt. minister is megemlékezett Domanovszkyról s meleg hangú elismerő 
levelet intézett hozzá. Ebben köszönetét mond hazafias és érdemes tevékeny
ségéért, melyet harminczkét évet meghaladó buzgó és lankadatlan munkál
kodásával az ifjúság oktatásának és nevelésének magasztos szolgálatában 
kifejtett. Egyszersmind óhajtja, hogy Domanovszky bő tapasztalatait és széles
körű ismereteit a magyar tudomány szolgálatában még sokáig érvényesíthesse.

Ösztöndíjak. A „magyarországi tanítók Eötvös-alapját kezelő és gyűjtő 
országos bizottság“ az 1888. évben befolyt tiszta jövedelemből egy 200, négy 
100 és öt 50 frtos ösztöndíjat alkotott, melyekért kivétel nélkül csak oly 
szülök gyermekei folyamodhatnak, kik az Eütvös-alapnak rendes tagjaiul 
fölvétettek és kötelezeltségeiknek eleget tettek. Az egy 200 és néhány 100 
és 50 frtos ösztöndíjra hazai egyetemeinkben tanuló ifjak, néhány 100 és 
több 50 frtos ösztöndíjra pedig hazai akadémiáinkon, tanító- és tanítónőképzö 
intézeteinkben, középiskolák felső osztályaiban, polgári iskolák У. és VI. 
osztályaiban és oly tanintézeteinkben tanuló növendékek pályázhatnak, melyek 
tanulóiktól a fölvételnél megkövetelik, hogy a közép- vagy polgári iskolák 
négy alsó osztályaiból bizonyítványokat mutassanak föl. A folyamodók 
mellékelni tartoznak a) az 1887—88. tanévről szóló iskolai bizonyítványaikat, 
6) a jelen 1888—89. tanévről szóló iskolai bizonyítványt az illetékes tanári 
karnak ajánló levelével, melyben ki legyen tüntetve, hogy részesül-e a folyamodó 
valamely ösztöndijban vagy segélyben, c) azon iskolai hatóságnak és tanító- 
egyesületnek vagy testületnek ajánló levelét, mely igazolja, hogy a folyamodó 
szülei az Eötvös-alap rendes tagjai közé tartoznak vagy tartoztak és az alap 
iránt való kötelezettségeiket pontosan teljesítették. A „magyarországi tanítók 
Eötvös-alapját kezelő és gyűjtő országos bizottsághoz“ intézendő folyamodványok 
az illetékes tanintézet igazgatósága útján legkésőbb f. é. julius 10-ig Lutten- 
berger Ágost bizottsági titkáihoz (Budapest, Sándor-utcza 38. sz.) küldendők.

Halálozások. Egerben elhúnyt febr. elején Piros Barnabás, cisterci rendi 
áldozó pap és főgymnasiumi tanár. 31 éves korában. — Jászberényben elhúnyt 
febr. elején Golenich Károly, a jászberényi főgymnasium rendes tanára, 38 éves 
korában. — Debreczenben elhúnyt febr. 20-án Vопеку Pál, kegyes tanítórendi 
házfő és gymnasiumi igazgató, hosszas betegség után 49 éves korában. — Kecs
keméten elhúnyt febr. 20-án Nyáry József, kegyes tanítórendi áldozó pap és 
főgymnasiumi rendes tanár, hosszas szenvedés után életének 29-ik évében. — 
Budapesten elhúnyt febr. 23-án Békey Imre, Budapest főváros tanfelügyelője, 
hosszas szenvedés után életének 57-ik évében. A boldogult mint fővárosi 
tanácsos 11 évig vezette a főváros tanügyét, mígnem 1878-ban a fővárosi 
szolgálattól megválva min. osztálytanácsosi ranggal fővárosi tanfelügyelővé 
neveztetett ki. Békey közel harmincz évig foglalkozott közoktatásügyi dolgokkal 
és a fővárosi iskolák történetében nevét fenn fogják tartani a modern beren
dezésű szép iskolaépületek, melyeknek legtöbbjét ö emelte, és a polgári iskolák 
melyeket először ő szervezett. — Nyugodjanak békében !
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A ..Magyarországi néprajzi társaság“ jan. 27-én tartotta alakuló közgyűlését a 
magy. tud. Akadémia Kisfaludy-termében. A közgyűlést Hnnfálvy Pál nyi
totta meg, köszönetét, mondván Herrmann Antalnak, ki szakismertetéseiben 
már kifejtette, mit ér a néprajz és mit lehetne várni egy néprajzi társaságtól. 
Magyarország ethnographiája valóságos mozaik és az egyesület feladata 
lesz, nemcsak a különbségeket kiemelni és feldolgozni, hanem kutatni a 
mélyebben rejlő pontokat is, melyek erősítik azt a tudatot, hogy mindnyájan 
a nyelvi különbségek daczára egy hazának gyermekei vagyunk. Herrmann 
Antal azután bemutatta az alapszabálytervezetet, melyen a közgyűlés csak 
egy pontot változtatott, hogy t. i. nem kell minden felolvasást előlegesen a 
titkárnak bemutatni, hanem az elnökségnek legyen joga, esetleg a felolvasá
sok vázlatát bekérni. Megválasztattak : elnöknek Hunfálvy Pál, alelnököknek 
dr. Török Aurél és Havass Sándor, titkárnak Herrmann Antal, jegyzőnek 
Réthy László, pénztárosnak Borovszky Samu és egy 30 tagú választmány.

A székelyudvarhelyi áll. főreáliskola convictusa érdekében a tanári kar 
adakozásra kéri föl a nagy közönséget. A magyar kormány hazafias jóindu
lata és a helyi tényezőknek ehhez méltó, anyagi részében is hasonló fokú 
áldozókészsége rövid időn új hajlékot emel a székelyudvarhelyi főreáliskolá- 
nak. De hogy nemes hivatásának ez intézet valóban megfelelhessen, a kor
mány és helyi tényezők vállvetett buzgósága támogatásra szorul, kiegészítésre 
vár a nagy közönség részéről. Az intézet fönmaradásának és fölvirágzásának 
egyik fő és legfő föltétele az, hogy áldásaiban a legszegényebb sorsú tehetség 
is részesülhessen. Szükséges tehát, hogy az iskolával kapcsolatos convictus a 
helyi nagylelkűségen és jótékonyságon fölül távolabbi körök hazafias és 
humánus közreműködése által oly alaphoz jusson, mely a szegényebb sorsú, 
jeles tehetségű és példás erkölcsű székely, vagy hazafias érzelem révén magyar 
szót tanulni idekerülő szász és román fiuk előtt anyagi kedvezményekkel, 
esetleg teljes ellátással nyissa meg kapuit e nemzeti fontosságú tanintézetnek. 
A tanári kar igaz hálával fogadja a legcsekélyebb adományt is és nyilvánosan 
fog beszámolni róla. A gyűjtő ívek és kegyes adományok dr. Solymosi Lajos 
h. igazgatóhoz f. é. június 1-ig küldendők be. Adományok közvetítésére 
szerkesztőségünk is készséggel vállalkozik.

Kitiltott könyv. A vall. és közokt, minister a Mandrovits Szilárd (Коста 
Мандрович) által írt „ИЛУCTPOBAHA ИСТОРИ.ТА СРПСКОГ НАРОДА“ (a 
szerb nép képes története) czímü, Bécsben 1885-ben (Massanetz József és tár
sánál) megjelent füzetes munkát, minthogy hazánk történelmére nézve a tör
téneti igazsággal ellenkező és téves tanokat tartalmaz és oly czélzattal van 
megírva, hogy nemcsak a magyar nemzetet, hanem a monarchiát és a fen
séges uralkodó házat a szerb nép előtt gyűlöletessé tegye, 1888. évi 2071. 
elnöki sz. alatt kelt körrendeletével az összes hazai tanintézetek használatából 
továbbá ez intézetek ifjúsági könyvtáraiból és a népkönytárakból szigorúan 
kitiltotta.

«Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben» külön kiadást szentelt 
alapítója és pártfogója, Rudolf trónörökös emlékének. A vállalat rendes füze
teinek nagyságában, de amazoktól megkülönböztetve gyászkeretes borítékban 
kiállított emlékfüzet rövid, megható szavakban letevén koszorúját az immár
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örökre bezárult koporsóra, áttér a vállalat története főbb adatainak elsorolá
sára, melyek közé egész kiterjedésében beiktatja Rudolf trónörökösnek e 
vállalat ügyében a királyhoz intézett kezdeményező emlékiratát, mely az 
elhunyt trónörökös tudomány-szeretetének állandó emléke marad. A gyász
füzet végén htí hasonmását találjuk a királyfi ama sajátkeziileg irt beszédének 
melylyel a magyar szerkesztő-bizottságnak Budapesten 1884. évi deczember 
8-án a királyi palotában tartott első ülését megnyitotta, s melyen éppen 
olyan szellem árad el, mint a királyhoz intézett emlékiraton. E gyászfüzet az 
irodalmi vállalatnak febr. 14-én megjelent 78. füzete (Salzburg ismertetésének 
folytatása) mellékletéül adatott ki s csak azzal együtt szerezhető meg; ára a 
két füzetnek együtt 30 kr : kapható a Révai testvérek bizományában.

A Magyar Történeti Életrajzok új folyamából az első füzet elhagyta a 
sajtót. Fraknói Vilmos kezdi meg ebben egyik nagyhírű főpapunknak, Erdődi 
Bakócz (Bakács) Tamás esztergomi érseknek életrajzát, a kor széles folyású 
történetében mutatván be a nagyhatalmú főpapot, ki mint egyszerű jobbágy
im emelkedett az egyházfejedelmi méltóságra és oly kiváló szerepet vitt 
hazánk történetében, abban a szomorú korszakban, mely Mátyás király 
halálát követte. Fraknói, ki az olaszországi és vatikáni levéltárak magyar 
vonatkozású actáit oly jól ismeri, bő adatokat talált Bakócz életéhez, Mátyás 
és a Jagellók korához és felhasználta a többi kutforrásokat is, hogy 
egy korszak és egy nevezetes szereplő történetét megírja részletesen. Müve 
e kötetben még nincs befejezve. Érdeklődve olvashatja a szakember is, a 
nagy közönségre nézve pedig vonzó az előadásnál, a tárgynál és a tragikus 
események lánczolatánál fogva, melyeket Fraknói plasztikusan emel ki. Mint 
a „Történeti Életrajzok“ minden füzete, ez is gazdag a korra és szereplőire 
vonatkozó illustratiókban. Ezekben e vállalat művészi színvonalra emel
kedett. A most megjelent füzet pedig egyike a legdíszesebb kiállításuaknak. 
Az egyes fejezetek czímlapja egy-egy Corvin- vagy más régi codex után 
készült a legnagyobb műgonddal és ízléssel. Ezeken kívül számos önálló 
melléklet és a szövegbe nyomott sok kép díszíti. A vállalat, melyet a 
Magyar Történelmi Társulat ád ki és Szilágyi Sándor szerkeszt, teljesen méltó 
érdeklődésünkre és pártolásunkra. Megrendelhető Méhner Vilmos könyvkeres
kedésében. Egy évfolyam (5 füzet) 8 frt.

A „Petöfi-múzeum“ II. évfolyamának 1. füzetét vettük. Tartalma gazdag 
és változatos. E folyóirat iránya „a tudományos kutatás kritikai módszerének 
a Petőü-irodalomra alkalmazásában“, czélja „kivált a Petőfi-biographia és 
bibliographia tisztázásában s a Petőfire vonatkozó összes, bármily irányú 
adatok gyűjtésében“ áll. Kiadják dr. Csernátoni Gyula, dr. Ferencet Zoltán 
és Korbnly József. Megjelenik Kolozsvárt, 6 két-két íves füzetben, minden 
második hónap 1-én. Ara egész évre 2 frt 50 kr.

A philologiai múzeumok kérdéséhez újabb adatul szolgálhat a következő 
autographált 11 lapnyi kis füzet: „A kaposvári állami főgymnasium philologiai 
múzeumának jegyzetes inventáriumi kivonata. Összeállította Schambach Gyula. 
Kaposvár, 1889.“ Az érdeklődőknek kívánatra a szerző szívesen ingyen 
szolgál vele.
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Hibaigazítás. Múlt füzetünk 398. lapján a 16. sorban alulról „III—LF-nek“ 
helyébe „III—VII.-nek valamint 399. lapján a 22. sorban fölülről „IV. osztályban“ 
helyébe „VI. osztályban“ javítandó.

Beérkezett müvek Utolsó kimutatásunk óta (jan. fűz. 350. 1.) a követ
kező könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez:

P a e d a g o g i a ,  i s k o l a  ügy ,  p h i l o s o p h i a .
Szabályzat a középiskolai (gymnasiumi és reáliskolai) tanárvizsgálat 

tárgyában. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1888. évi 
50,098. sz. a. kelt rendeletével. Budapesten, nyomatott a magyar kir. egyetemi 
könyvnyomdában. 1888. N8r. Ára 50 kr.

Imák és beszédek. A székely-udvarhelyi ev. ref. collegium épületének 
fölszentelése alkalmával 1888. évi október 14-én mondották Szász Domokos, 
Szász Gerö, Nagy Lajos, Gönczi Lajos. A felavató-ünnep emlékére kiadta a 
coll. elöljáróság. Becsek D. könyvnyomdája Székely-Udvarhelyt, 1888. 8r. 44 1.

Tapaszlatati lélektan. Középiskolák használatára. Irta Böhm Károly. 
Budapest, 1888. Kiadja Kókai Lajos. 8r. 73 1. Ara 60 kr.

Logika. Középiskolák használatára. Irta Böhm Károly. Budapest, 1889. 
Kiadja Kókai Lajos. 8r. VIII, 83 1. Ára 60 kr.

M a g y a r  n y e l v  és i r o d a l o m .
Magyar Nyelvtörténeti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújí

tásig. A M. T. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és 
Simányi Zsigmond. 1. köt. 4. fűz. Budapest, 1889. Kiadja Hornyánszky Viktor 
akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.

Poétika. A költői műfajok elmélete megfelelő olvasmányokkal. Reál
iskolák VI. s a gymnasiumnak VII. osztálya számára írta dr. Versengi György. 
Budapest. Kiadja Nagel Bernát. 1889. 8r. V és 324 1. Ára 2 frt.

A magyar verselmélet kritikai története. Négyesy Lászlótól. Külön le
nyomat a Kisfaludy-társaság Evlapjai huszonnegyedik kötetéből. Budapest, 
1888. 8r. 74 1.

Magyar nyelvtan a fogalmazásra alapítva. Polgári, felső nép-, ipar- és 
gazdasági iskolák számára. Irta dr. Kerékgyártó Elek. Első rész. Budapest, 
1888. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 8r. VI és 38 I. Ára 30 kr.

Magyar könyvészet. II. kötet. 1876—1885. Jegyzéke az 1876—1885. 
években megjelent vagy újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek. 
A „Magyar Könyvkereskedők Egylete“ megbízásából összeállította Kiszling- 
stein Sándor. 1. fűz. Budapest, a „Magyar Könyvkereskedők Egylete“ 
kiadása (a Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság bizománya). 1888. 
Egy füzet 40 kr.

Petöfi-muzemn. Kiadják: Dr. Csernátoni Gyula, dr. Ferenczi Zoltán és 
Korbuly József. II. évf. 1. szám. Előfizetés egy évre 2 frt 50 kr. Kiadóhivatal: 
Kolozsvár, Belfarkas-utcza 13. sz.

L a t i n  és g ö r ö g  nye l v .
Jegyzetek Homeros Odysseiájához. Saját szemelvényes kiadása szerint 

írta dr. Csengeri János. Magyarázó képekkel. A homerosi nyelv fő sajátságai
nak összeállításával. Budapest, 1889. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés 
kiadása. K8r. 198 1. Ára 1 frt 20 kr.

Görög gyakorló- és olvasókönyv Xenophouhól. Görög-magyar és magyar
görög fordítások az Anabasis I. könyve nyomán és szemelvények a Memora- 
biliákból. A gymnasiumok VI. osztálya számára. Készítette dr. Maywald 
József. Budapest, Kókai Lajos bizománya. 1888. 8r. 148 1. Ára 1 frt.

M o d e r n  n y e l v e k .
A német nyelv tanításáról. Irta Hegedűs Pál. Nagy-Kikinda, Radák János 

nyomdája. 1889. 8r. 16 1. Ára 15 kr. A befolyó összeg az „Erdélyi közmű
velődési egyesületinek van szánva.
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T ö r t é n e t ,  f ö l d r a j z .
Magyar Történeti Életrajzok. A magy. tud. Akadémia történelmi 

bizottságának segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti 
Szilágyi Sándor. V. évf. 1. fűz. Budapest, Méhner Vilmos kiadása. A jelen 
füzetben Fraknói Vilmos megkezdi Erdődi Bakócz Tamás életét. Az egész 
évfolyam (5 fűz.) ára a Magy. Tört. Társ. tagjainak 5 frt, nem tagok
nak 8 frt.

Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben. 75., 76., 78. (Felső- 
Ausztria és Salzburg 14—16.), 77. (Magyarország II. köt. 4.) fűz. Budapest. 
Kiadja a magy. kir. államnyomda. Révai testvérek bizománya. Ára egy-egy 
füzetnek 30 kr.

T e r m é s z e t r a j z .
Növénytan középiskolák és felsőbb tanintézetek használatára. Irta 

dr. Prantl K. Az ötödik kiadás után fordították és a hazai viszonyokhoz 
alkalmazták Páter Béla és Lasz Samu. 336 ábrával. Budapest, 1884. Kiadja az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés. N8r. XVI és 377 1. Ára 3 frt.

Tilia Bichteri Borb. n. sp. hybr. und zn der Geschichte der Silberlinde. 
Von Dr. Vine, de Borbás. Kiilönlenyomat a „Botanisches Centralblatt“ idei
6. számából. 8r. 8 1.

P h y s i k a ,  c h e mi a .
Physika a középiskolák felsőbb osztályai számára. Szerkesztette Krüger 

Viktor. Budapest, 1888. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 
II és 402 1. Ára 2 frt 40 kr.

Fizika és földrajz. A gymnasiumok III. osztálya számára. A ministeri 
tanterv és utasítások nyomán irta Egyed Mózes. Budapest. Kiadja Läufer 
Vilmos. 1889. 8r. 94 1. Ára 70 kr.

Chemia. Tankönyv a felső tanintézetek számára. Irta dr. Lengyel Béla. 
Első kötet. Szervetlen cliemia. Számos ábrával és egy színkép-táblával. 
Budapest, 1889. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. N8r. XIII és 
536 1. Ára 5 frt 60 kr.

V egyesek.
Gulisztan vagy Bózsáskert. Irta Szádi. Persából fordította dr. Erőd 

Béla. Budapest. Singer és Wolfner, 1889. 8r. XVI és 168 1. Ára 1 frt 50 kr.
Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Irta Eötvös Károly Lajos. Buda

pest, 1888. Kiadja Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. 8. füzet. 
Egy-egy füzet 30 kr.

A vasmegyei régészeti egylet évkönyve MDCCCLXXXVII—VIII. Szer
kesztő dr. Bárány Gergely. XV—XVI. évfolyam. Szombathely, Bertalanffy 
József nyomdája. 1889. 8r. 78 1. és 5 tábla.

Apolló. Négyes férfikarok gyűjteménye partitúrákban és egyes hangok
ban. Szerkeszti és kiadja Goll János. III. évf. 2. sz. Előfizetés egész évre 2 frt 
50 kr. Kiadóhivatal Budapest VI., kér. Lázár-utcza 18. sz.

Eredeti magyar daltár. Énekhangra zongorakisérettel szerkeszti és 
kiadja Hoós János. III. évf. 1. sz. Megjelenik havonkint. Ára egész évre 
6 frt. Egyes szám 60 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal Déván (Hunyad- 
megye).

A pozsonyi királyi akadémia személyzeti létszáma és tanrendé az 
1888—89. tanév második felére. Pozsony, 1889. 8r. 21 1.

Bili József Vasmegye kir. tanfelügyelője. Irta Glatz György. Külön
lenyomat a „Magyar Paedagogiai Szemle“ f. é. II. füzetéből, mellékelve hozzá 
Rill József fény nyomatú arczképe és neve sajátkezű aláírásának lenyomata. 
Budapest, 1889. 8r. 16 1. Ára 30 kr.

Armenia. Magyar-örmény havi szemle. Szerkeszti és kiadja Szongott 
Kristóf. Szamosujvár, 1889. III. évf. 1. 2. fűz. Ára egész évre 4 frt.

K ö n y v j e g y z é k e k .
Dobrowsky Ágost ódon munkák tárának 16—17. sz. jegyzéke: Újabb 

beszerzések az irodalom minden szakából.



O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XXII. évfolyam. 8. SZáffl. Április hó. 1888—89.

ÉRTEKEZÉSEK.

A közoktatásügyi tanács.
Egészséges tanügyi mozgalom indult meg a közoktatási tanács 

kérdésében, melyben tetemes része volt utolsó közgyűlésünknek és 
melynek Közlönyünk eddig sem volt tétlen megfigyelője. Az eszmék for
galma e tárgy körül elevenebb, mint régóta valamely eszmeharcz a tan
ügy terén s ez egészséges vérkeringés jótékony hatása már is jelentke
zik a rokon nézetek összeolvadásában, a különböző elvi felfogások 
erős kidomborodásában. Ez örvendetes folyamat még távolról sem 
ért véget; több vidéki körünk készül a kérdés tárgyalására, s egye
sületünk választmánya legközelebbi közgyűlésünk napirendjére is 
kitűzte. Ez kötelességünkké teszi, hogy a melyeket több Ízben köz
oktatási szemlénkben érintettünk, nézeteinket külön is rövidre fogva 
kifejtsük. Nem vagyunk valamely makacs dogmatismus hívei, 
iparkodunk az ellenkező nézeteket is megérteni, óvatos kriticis- 
mus zászlajához szegődtünk. Keressük a többiekkel együtt az 
igazságot, szívesen fogadunk e nehéz munkában minden útmu
tatást, nem arra fordítjuk becsvágyunkat, hogy nekünk legyen iga
zunk, csak arra. hogy az ügynek legyen igaza, hogy az eszmeharcz 
az ügy javára dőljön el.

Egy gyakorlati intézményről van szó, melynek vitatása külö
nös nehézségekbe ütközik. Nem szabad, mint valamely tudományos 
probléma tárgyalásánál, pusztán elméleti szempontokból indulnunk; 
tekintetbe kell vennünk a gyakorlati életet, melynek keretébe az 
intézménynek bele kell illeszkednie, melynek helyzetéhez és sajá
tosságaihoz kell alkalmazkodnia. Elméleti probléma megfejtésére 
nézve a czélszerű abstractió a legnagyobb szerencse; gyakorlati 
kérdés tárgyalásánál az ilyen abstractió a legsúlyosabb csapás lehet. 
Itt kérdeznünk kell, nemcsak hogy mily czélokat szolgáljon az

Taimregyesületi Közlöny. XXII. 34
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intézmény, hanem egyszersmind mily eszközök állnak rendelkezé
sünkre e czélok keresztülvitelében; nemcsak hogy mire van épen 
nekünk, ép most szükségünk, hanem azt is, mire van erőnk s 
tehetségünk. Sokszor megfeledkeztünk e konkrét részletekről, midőn 
idegen intézményeket utánoztunk, vagy átültettünk, s mindannyiszor 
nagy kárát vallottuk. A jelen vitában is a konkrét viszonyok mel
lőzése vitt sokakat tévedésbe.

Mi legyen a közoktatási tanács hivatása? Intézkedés e, avagy 
tanácsadás? Az administratio mindennapi munkájának álljon-e szol
gálatába, vagy csak elvi, tudományos kérdésekben hallassa-e szavát ? 
A vitából e jelszavak emelkednek ki, s a jelszó lábrakapása az 
első lépés a terméketlen theoretizálás útján. Ne hallgassunk a jel
szavakra, melyek az üres feleselgetés feneketlen mocsarába csalnak, 
nézzük magukat a viszonyokat, melyeket intézményeinkkel szervezni 
akarunk. Őket bírjuk őszinte vallomásra, hogy utunkban eliga
zodhassunk.

Az „intézkedés“ jelszavát egészen kizárhatjuk fejtegetéseink 
köréből. Szóvá sem tehető, hogy a tanács eddigi hatáskörét még kibő
vítetik s intézkedő hatalommal is fölruházzuk. Ez ellenkeznék a 
felelős ministerség intézményével is, mely alkotmányos életünk egyik 
törvényes oszlopa. Ha az az intézkedő hatalom, mely a tanácsra 
ruháztatnék, tetemes volna, akkor a minister ennek megfelelő részt 
veszitene tekintélyéből; ha az átruházott intézkedő hatalom cse
kélységekre vonatkozik, akkor nem érdemes róla szólani. Az 
administratiónak különben is, mint gyakorlati működésnek, hogy 
egységes legyen, egy csúcsban kell végződnie. Több szót nem 
érdemes erre a jelszóra vesztegetni; nem hiszszük, hogy a vita 
folyamában ellenkező nézetek ennek bővebb kifejtésére kény
szerítsenek.

De megállhat-e a tanügyi administratio minden idegen segít
ség nélkül, még ha ez a tanácsadás formáját ölti is? A tanügyi admi- 
nistratió feladatai közt vannak rendkívül kényesek. Fölmerülnek itt 
politikai, sociális, közműveltségi szempontok, melyeknek magaslatára 
csak nagy politikai műveltség viszi föl a tapasztalt államfértiút; 
efféle kérdésekben ő van hivatva, a parlament s közvélemény meg
hallgatásával, az országot vezetni, nem hogy valamely tanács vezetné 
őt. A pusztán, hogy úgy mondjuk, formális administratióban sem 
szorulhat a ministerium idegen tanácsra, hisz ennek a gépezetnek 
rendben tartására áll fon a ministerium hivatalapparatusa.



De van a tanügyi administratiónak par excellence szellemi 
része is : a tanügyi állapotok komoly megítélése, a konkrét tanügyi 
czélok kitűzése, az eszközök gondos megválasztása, a fölmerült hibák 
javítása, a tanügyi élet folytonos fejlesztése, szóval az a finom, 
benső contactus administratio s közoktatásügy közt, mely nélkül 
igazi szellemi vezérlet lehetetlen. A kormányzatnak mintegy éreznie 
kell a gondjára bízott szervezet életének minden fontosabb mozza
natát, hogy kormányzó feladatának megfelelhessen. Ezt a belső 
contactust nem érheti el közvetítés nélkül. Ezt a contactust nem 
álmodhatja meg, nem gondolhatja ki a maga fejétől. Kell, hogy jól 
alkotott orgánumai legyenek, melyeknek segítségével ezt a belső con
tactust mind befogadólag, mind cselekvőleg létesítse. Kell, hogy 
tudomást szerezzen a tényleges állapotokról; kell hogy biztosítsa 
magának ez állapotokra való ráhatást; kell hogy ráhatásában biztos 
alapon kipróbált eszközökkel élhessen.

Idáig terjed a puszta theoria. Ennyi általánosságban igaz, 
egyetemes érvényű. A közoktatási tanács kérdése most azon fordul 
meg, hogy ő hivatott-e erre a közvetítő szerepre, ő-e az az organum, 
mely azt a szükséges belső contactust létesítse. Ha van feladata, 
akkor csak ebben kereshetjük. Ha erre képtelen, akkor nincs helye 
a közoktatásügy szervezetében, s bátran eltörölhető; észre sem fog
juk venni kimúlását.

Constatálhatjuk, a nélkül hogy bárki is ellenkeznék velünk, 
hogy a tanács mostanig sokkal csekélyebb feladatoknak sem felel
hetett meg, nem hogy e nagy dologra termett volna. Épen azért 
hangoztatja mindenki, ki eddig a kérdéshez hozzászólott, hogy refor
málandó. De miképen ?

Egészen ama közvetítés nélkül nem volt a kormányzat, a taná
csot nem is tekintve, eddig sem. Rendelkezésére állnak a főigaz
gatók s az érettségi vizsgálatokhoz kiküldött ministeri biztosok. 
Amazok ellenőrzői az egész iskolai munkának, emezek speciális 
megfigyelői e munka eredményének. Mindkét orgánum fölötte becses, 
sikeresnek bizonyult s múlhatatlanul szükséges a jövőben is. A biz
tosok intézménye nemcsak az ellenőrzés szempontjából fontos, hanem 
a kiküldött egyetemi tanárokra nézve is nagyon hasznos. Neveli őket 
paedagogiai feladatok megoldására, gyarapítja paedagogusainknak 
úgyis gyér sorait.

De ez a közvetítés nem elegendő. Mindenekelőtt nagyon bureau- 
cratikus. A bureaucratikus munka szükséges, hasznos, jó, de vele
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jár bizonyos merevség, külsőség, gépiesség. Nem hiszszük, hogy 
akár a főigazgatók, akár az administratio félreértenének bennünket. 
Nem gáncsolunk, csak a természetes tényállást jellemezzük. Mind 
a főigazgató, mind a ministeri biztos bizonyos tekintetben kívüle 
áll a tényleges, konkrét iskolai életnek. Végzik hivatalos teendőiket, 
megfigyeléseket tesznek, jelentéseket adnak, esetleg javaslatokkal 
is szolgálnak és végrehajtják a kapott utasításokat. Ha egyébként 
vesznek részt a tantigy mozgalmaiban, tudományos életében, nem 
mint hivatalnokok, hanem mint önálló paedagogusok működnek, 
függetlenül hivataluktól.

Azután el vannak szigetelve egymástól. Nem képeznek tes- 
.'tfilete ^ em tanácskoznak együttesen. Nem közük egymással gon
dolataik at> taPa8zta*ata‘kat, terveiket. Nem találják egyik a másiká
ban nézett ik correctivuraát- Mindegyik külön érintkezik a ministe
riummal s ez aZ e ŝz‘őeteltség erejök java részét parlagon heverted.

Végül kö T,vetítök »gyan a kormányzat s az iskolai élet közt, 
tudósítják amazt enuek állapotáról, végrehajtják ennek körében 
a felülről vett rena eletet> de а hozandó rendszabályok dolgában, 
mint főigazgatók tanáé, SCSal nem szolgálnak' Ha valamelyikük akarja, 
tesz efféle javaslatokat is, t de ezek a javasatok véletlenek, szűk körre szo
rítkozván, nem egyetemesek, ' nem országosak' A kormányzat gépezeté
ben nagyon szükséges alk od* ll->szek, de ama belső contactus 
létesítésére nem elegendők, leg kevésbbé mai elszigeteltségükben.

Ilyen közvetítésre pedig пь g akkoi is szükség van, ha csupa 
-szakember ül a közoktatásügyi ministerium hivatalaiban, ámbár 
t mellékesen meg kell jegyeznünk, hЧ'?У ka ama közvetítő kapcsok 
tmég oly bensők is, szakemberek k e llenek a ministeriumban. Ha 
•«sincsenek ott szakemberek, akkor min'len közvetítés hiába való, 
mncs á ki fogékony legyen iránta. Magától értetődik, hogy nem 

,.k a szakembert valami szűk. iskolamesteri, kicsinyes értelem- 
hen* A tanárság nem egyszer adott kifejezést ama bizalmának ,  
ragaszkodásának, melylyel » mi minister,umu.ák vezető férfimhez

viseltetik, a szakemberek a ministeriumban sem teszik
föle- nálunk — fölöslegessé azt a több ízben említett közve

títést A szakemberek bizonyára kitűnő hasznát tudják venni az 
- főigazgatói jelentéseknek, czélszerű rendeleteket bocsát

ó k  ki ezek alapján; 8 mégis ama veszélynek maradnak kitéve,



hogy sem belsőleg nem fejlesztik a tanügyet, sem az állapotokról 
egészen hú képet nem szereznek.

Tekintetbe veen d ő k  a mi viszonyaink. Kis ország vagyunk s 
ebben a kis országban az iskolák legkisebb része állami, s nagyobb 
ingerentiáját az államnak sem viseli a többség. Tekintetbe veendő 
továbbá, hogy újabb fejlődésünk legkezdetén vagyunk, csak az 
imént állapítottuk meg tanterveinket, nem rég neveljük tanárainkat, 
a régi slendriánt még nem irtottuk ki egészen, a társadalom idegen 
munkánkhoz, nem érti, becsmérli, alig van tekintélyünk, kevés az 
önérzetünk, nagy tespedésből ép hogy kibontakozunk. Nincs még 
igazi tanügyi, nincs igazi tanári életünk. Még a magunk érdekeit 
sem védjük. Alig van egyéb kapocs közöttünk, mint ez a mi 
egyesületünk, melynek országos élete alig nehány éves, a körök 
létesítésével egykorú. Mily nehezen mozdul itt is minden! Közgyű
léseink néptelenek, a viták rajtuk üresek. Nincs középiskolai iro
dalmunk. Közlönyünk jóformán egész irodalmunk. Nincs még 
mondani valónk, nem kérdeznek tőlünk semmit, nem tanultunk meg 
feleleteket adni. Mindez néhány év óta már nem egészen igaz, 
haladunk, de fölötte lassan, a mi nagyon természetes.

A hol igazi tanügyi élet van, gazdag irodalmi mozgalom, 
hangos szó, eleven vita, ott az administratiónak valóban alig vau 
más közvetítésre szüksége, mint a melyet ez a tanügyi élet a 
maga korlátlan szabadságában önkényt, maga, minden külön 
apparátus nélkül nyújt. Képzelhető-e ott oly közoktatási tanács mint 
a mienk, mely zárt ajtók mögött bírál tankönyveket, melyekről 
legfölebb még a mi Közlönyünkben jelenik meg rövid ismertetés? 
Megtörténhetik-e ott, hogy eddig minden középiskolai tanügyi folyóirat 
egyen kívül, melyet egy nagy egyesület tart fenn, csúfosan meg
bukni kénytelen? Lehetséges-e, hogy ott új tantervekről s kötet
nyi utasításokról éveken át csak egy-két magyarázó czikk jelen
jék meg? Ausztriában néhány év előtt csak módosították a tan
tervet s a rákövetkező évben már vaskos kötet jelenhetett meg, mely 
a módosításokra vonatkozó felszólalásokat, kritikai dolgozatokat 
kivonatosan ismertette.

Tájékozódhatik-e a kormány ily körülmények közt az ország 
állapotáról a közvéleményből, az élet szabad mozgalmaiból ? És 
szorítkozhatik-e ama hivatalos közvetítő orgánumokra, melyeket a 
törvény létesített? Férkőzhetik-e ilyen módon a tanárság szivéhez?
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Elevenebb lüktetését eszközölheti-e az iskolai életnek, mely szeretne 
föllendülni, de nem tudja a módját?

S ilyen viszonyok közt, ily bajokkal szemben létesítettek — 
egy új hivatalt, a közoktatási tanácsot, tudós férfiakból, kiknek 
nagy része egészen távol áll a középiskolai élettől s rábízták a tan
könyvek bírálatát, a főigazgatói s igazgatói jelentések áttanul
mányozását s miután az alapvető munkálatok elkészültek, hébe-korba 
egy-egy rendelet vagy szabályzat kidolgozását. Ez segítsen a mi 
bajainkon! Ez vigyen életet, öntsön szellemet a középiskolai okta
tásba! Hála isten, hogy oda jutott, hogy most már nem kell sen
kinek, maga magának sem, s egyedüli gondja az, hogy nem tudja, 
mit csináljon magával, hogyan múljon ki, hogy újra feltámad
hasson.

Itt egy nagyon tetszetős, de annál veszedelmesebb tévedést 
kell helyre igazítanunk.

Vannak, kik a tanácsnak nem is vindikálják azt a közve
títő szerepet, melyre mi oly nagy súlyt helyeztünk. Kell-e, nem 
kell-e ily organum, nem vitatják, de a tanácsnak más szerepet 
tulajdonítanak. A tanács legyen tudományos testület, a legmagasabb 
forum tudományos tekintetben. Ezzel a tudományával adjon tanácsot 
az administratiónak. E tudomány legyen alapja a tanügyi kor
mányzatnak. Mint tudományos testület legyen közvetítő a haladó 
tudomány s a tanügy közt, hogy a tantigy lépést tartson a tudo
mány fejlődésével, legyen őre a tanügynek, hogy le ne térjen a 
tudomány útjáról. Tudományon pedig kettő értendő, a paedagogia 
tudománya, s az egyes a középiskolákban tanított tudományok. 
Mindkettőnek legyen a tanács főforuma. Képviselője legyen ama 
felsőbb szempontoknak, melyekre az administratio a maga mun
kájában helyezkedni köteles.

Ez nézetünk szerint elméletileg csak részben igaz s gyakor
latilag csak részben keresztülvitt eszme. Igazi paedagogusok vajmi 
kevesen vannak a tanácsban. Van ott egy férfiú, ki igen nagy 
szolgálatokat tett tanügyünknek, igazi paedagogus, a gyakorlat és 
az elmélet embere, ki igen sokat dolgozott, mint a tanács tagja, de 
nem egyedül elméleti tudományának köszönjük alkotásait, hanem 
gyakorlati képzettségének. Elméleti paedagogusok nem csinálnak 
országos tauterveket,ha pedigcsinálnak, akkor mentsen mindenkit isten 
tőlük. Általában pusztán elméleti tudósok, akár paedagogusok, akár 
más szakemberek, nem valók a tanácsba. Még inkább oda valók
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elfogulatlan müveit emberek, kik nyilt szemmel nézik az élet jelen
ségeit. Az elmélet embereinek a közokt. tanácsban alig vehetjük 
hasznukat, sőt gyakran árthatnak. Azért ne féltsük a tanügyet, 
hogy a tudománytól eltávozik. Bizonyos distantia legyen is mindig 
a tudomány legelőretoltabb hadi állása s a tanügy közt. A mi pedig 
ezen a distantián innet van, utat talál az iskolába a tudomány ama 
bajnokai nélkül is, kik díszei s büszkeségei a nemzetnek, de ilyen 
eminens gyakorlati testületben, minőnek egy közokt. tanácsnak 
okvetetleniil lennie kell, nem helyükön valók. A tanács semmi esetre 
sem lehet paedagogiai akadémia. Távolról sem akarjuk belőle ki
zárni az egyetemi tanárokat, de mindenesetre azokat, kik a közép
iskolai tantigygyel nem foglalkoztak, s nem foglalkoznak. A tanács 
nem arra való, hogy a tudományt előbbre vigye, hanem hogy 
gyakorlati tanácsokkal szolgáljon. De ne Jegyen hivatal sem. Se 
akadémia, se hivatal! Mindkettő van nála nélkül is, és jól teljesítheti 
nála nélkül a maga feladatát. Nem kell nekik concurrenst állítani, 
ki zavarja munkájukban.

Van közvetítőre szükség az administrate s a tanügyi élet 
közt, de az ne legyen hivatal, mely elintézett Ugydarahok számával 
dicsekedik, ezerszámra bírálja a tankönyveket s mindig az admi
nistratio oly édesnek tetsző gyümölcsére kandikál. E közvetítés 
megtalálható szabad, de szervezett értekezletekben, mely azokból 
alakúi, kik a középiskolához közel viszonyban állanak s tudják, 
értik bajait.

Nem szükséges e szervezet részleteit kifejteni, ennél sokkal 
fontosabb az elv megállapítása; maga a szervezet különben vég
telen egyszerű és könnyű volna.

Ily szervezet életet öntene az egész ország tanárságába, 
mert nem szorítkoznék a fővárosra, igazi paedagogiai munkásságra 
ösztönözné, a maga ügyeinek résen álló őrévé tenné s míg egy
részt az administratiónak nagy szolgálatokat tenne, más részt magát 
a tanárságot paedagogiailag nevelné. így neveli a biztosi tisztség 
az egyetemi tanárokat, kik azóta jobb egyetemi előadók is !

E szervezet megengedné, hogy legyenek állandó szervei, kisebb 
bizottságok, melyeket bármikor össze lehetne hivni, az egészet pedig 
nagyobb időközökben minden második vagy harmadik évben, a mi 
a költségeket egy minimumra szállítaná alá.

Mely munkáját a mostani tanácsnak, kivéve a tankönyvek 
bírálatát, mely nem közoktatási tanácsnak való munka, nem végezné
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e szervezet alaposabban, czélszernbben, olcsóbban s tartósabban ? 
Mely munkáját e szervezetnek képes a mostani tanács csak meg
közelítőleg is végrehajtani ?

Valamely legyőzhetetlen nehézségbe ütközik-e, minden máso
dik vagy harmadik évben 55—60 tanárt, ill. igazgatót tanácsko
zásra összehívni, azok elé azokat a tanácskozási tárgyakat terjeszteni, 
melyekre kijelölt referensek, de mások is évekig készülhettek? Vagy 
szüksége van-e a kormánynak egy minden pillanatban rendelkezésére 
álló hivatalra, mely nélkül az iskolai administratiónak biztos 
mederbe jutott mindennapi munkáját sem tudja végezni ? Nem 
várhat-e a kormány ily tanácskozásoktól jobb eredményt, mint a 
közokt. tanácstól, mely a tankönyvbirálás miatt alig ér rá lélekzetet 
venni, s munkája végzésére se elegendő pénzzel, se elegendő idővel, 
se elegendő arra való munkaerővel nem rendelkezik ?

De nem folytatjuk a részleteket. Bízunk a helyzet kényszerítő 
voltában es okadataink igazságában. Formulázzuk a mondottakat.

Szükség van a főigazgatókon stb. kívül egy orgánumra, mely 
az administrate és az iskolai élet közt belső kapcsolatot létesít.

A közokt. tanács mai alakjában nem ily organum.
Egyáltalában nincs szükség oly orgánumra, mely az admini

stratio mindennapi munkájában (tankönyvek bírálatában stb.) a kor
mányt támogassa. Az administrate a kormánynál legyen összepon- 
tosítva.

A közokt. tanácsra se mint tudományos testületre, se mint 
hivatalra nincs szükség.

Ama közvetítő organum szabad, de szervezett értekezletek
ből álljon, melyekben főigazgatók, érettségi biztosok, középiskolai 
igazgatók s tanárok vesznek részt.

E szervezet híven tudósítaná a kormányt a tényleges állapo
tokról ; tanácskozásaival biztos, tapasztalatilag megerősített tudo
mányos alapot szolgáltatna az administratiónak, bevonná az egész 
tanárságot az ellenőrzés és fejlesztés munkájába, a legnagyobb 
harmóniát hozhatná létre az administratio s az iskola közt.

E szervezetnek, mely csak a középiskolákat tekinti, részleteit 
más alkalommal fogjuk tárgyalni.
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Az évzáró vizsgálatokról.*)
Az alkotmányos aera kezdetével a tanügy terén is megkezdő

dött a reform-korszak. E korszak szülte a középiskolák évzáró 
vizsgálatainak gyökeres megváltoztatását is. Azelőtt a vizsgálatok
nak (az u. n. ,,censurák“-nak) első és jóformán egyedüli feladata 
a tanulók előmenetelének és szorgalmának szigorú megítélése, a 
tanulók osztályozása volt. Jelenleg az évzáró vizsgálatok ez érte
lemben az állami és állami felügyelet alatt álló középiskoláknál 
nem léteznek többé és helyettök egy más, az előbbitől lényegesen 
különböző rendszer lépett életbe. Ennek értelmében a vizsgálatok 
befejező részét teszik az iskolai évnek, alkalmat adván egyrészt a 
tanárnak arra, hogy az egész évi tananyag rövid és átnézetes 
összefoglalását végeztesse a tanulókkal és hogy azután valamely 
kisebb fejezetet behatóan és részletesen tárgyalhasson; másrészt 
pedig e vizsgálatok hivatvák az igazgatónak, tanártársaknak és az 
esetleg megjelenő közönségnek képet nyújtani a tanár egész évi 
működéséről, illetőleg az elért eredményekről. S valóban ez teszi 
a középiskolai vizsgálatok ideális czélját és a jelenlegi vizsgálati 
rendszer teljesen megállná a helyét, ha ezt a czélt megvalósítaná 
és megfelelne az imént kifejtett intentióknak.

Azonban épen itt rejlik e rendszernek az Achilles-sarka 1 A 
főbaj épen az, hogy e czélok el nem érhetők s ezért oly általános 
a panasz tanárok és szülők részéről egyaránt s ezért terjedt el 
majdnem országszerte az a meggyőződés, hogy a vizsgálatok jelen 
alakjukban jóformán tarthatatlanok.

Lássuk tehát, miben rejlik a bajnak az oka! Kimondhatjuk 
kereken : a baj oka az a körülmény, hogy a jelenlegi vizsgálatok
nak nincsen befolyásuk a tanulók osztályozására. Hogyan lehessen 
az évzáró vizsgálatokon az elért eredményekről számot adni, mikor 
a tanulók s különösen a felsőbb osztályok tanulói nagyon jól tud
ják, hogy előmenetelüknek és szorgalmuknak megbirálása már meg
történt, mielőtt a vizsgálatok megkezdődtek'? Ennélfogva a tanulók 
— igen kevés kivétellel — nemcsak hogy nem készülnek, nem 
ismételgetnek a vizsgálatokra, de sőt nem is gondolnak velük, 
idejüket henyéléssel stb. töltik el s így azután a vizsgálatokig igen 
sokat elfelejtenek. Ennek természetszerű következménye, hogy a 
vizsgálatok általánosságban rosszul sikerülnek és se a tanárokat, 
se a szülőket ki nem elégítik. Engedjünk csak vizsgálatainknak 
némi befolyást az osztályozásra s azonnal meg fog szűnni jelenlegi 
tarthatatlan állapotuk s meg fognak felelni ama nemes intentióknak, 
melyek szervezésük alkalmával döntők voltak.

*) Minthogy e tárgyat a közgyűlés tűzte ki megvitatásra, csupán egy 
t'ölszólalás közlésére nem szorítkozhatunk, hanem több hozzászólónak is tar
tozunk tért engedni. A múltkor megjelent (febr. fűz.) és a jelen értekezésen 
kívül még Vékony Antal és dr. Bóth Samu tagtársaknak egy-egy rövid dol
gozatát szándékozunk a következő füzetekben közölni. A szerk.
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Befolyást kell tehát engednünk vizsgálatainknak az osz
tályozásra ; de minő mértékben és módozatok között ? Térjünk-e 
vissza a régi censurákhoz? Szerény véleményem szerint semmi 
esetre s e ! Mert a censurák rendszere ama körülmény folytán, hogy 
minden tanuló minden tárgyból felel, nagyon merev és fölösleges 
munkával jár, a mennyiben sok oly tanulót is kell feleltetni, a 
kiknek minősítése iránt a tanári kar tagjai között teljes a meg
egyezés és épen ennélfogva a censurák népesebb osztályokban nem 
nyújtanak kellő physikai időt arra, hogy a tanár kétes tanulóival 
behatóbban foglalkozbassék, tőlük néhány jól megválasztott kérdés
ben jóformán az egész évi tananyagot számon kérhesse és így az
után valóban lelkiismeretesen Ítélhessen róluk.

Ez okoknál fogva ne térjünk vissza a censurákhoz; sőt 
tartsuk meg vizsgálatainkat mai alakjukban, de a következő módo
sításokkal :

1. E vizsgálatoknak az osztályozásra befolyásuk lehessen olyan 
értelemben, hogy nem felel minden tárgyból minden tanuló, de a 
ki felel, az bírjon annak tudatával, hogy felelete az osztályozásnál 
esetleg tekintbe vehető.

2. Az évzáró vizsgálatok megelőzőleg tartandó osztályozó 
értekezleten állapíttassák meg osztályonként és tantárgyonként a 
kétes tanulók névsora vagyis azok, kiknek osztályozása iránt a 
tanári kar tagjainak véleménye eltérő. A vizsgálatokon első sor
ban mindig a kétes tanulók kérdezgessenek k i ; ezeken kívül azután 
az elnök saját belátása szerint és tekintettel a rendelkezésre álló 
időre még nehány nem kétes tanulót is jelöljön ki felelésre. -— 
Ilyen feltételek mellett egy-egy tárgyból tartandó vizsgálatra átlag 
két óra elegendő lévén, az egyes fél napokon — az eddigi szokás
hoz híven — mindig két-két rokontárgyból tartható meg a vizsgálat.

3. A vizsgálatok befejezése után tartassák még egy második, 
mintegy kiegészítő osztályozó értekezlet, melyen a kétes tanulók 
érdemjegyei állapíttassanak meg vizsgálati feleleteik alapján

4. Ilynemű vizsgálatok tartassanak meg a középiskolák első 
hét osztályában. A VIII. osztályra nézve kivételt óhajtanék tenni. 
Ez osztály tanulóit ugyanis a 12877/1888. sz. a. kelt ministeri ren
delet értelmében rendkívül szigorúan kell osztályozni, nehogy oly 
tanulók kerüljenek az érettségi vizsgálatra, kik azon előreláthatólag 
meg fognak bukni. E rendkívül szigorú, de egyúttal lelkiismeretes 
osztályozás keresztülvitelére és könnyítésére legalkalmasabbak a
VIII. osztály évzáró vizsgálatai, ha azokon minden tanuló minden 
tárgyból felel, a mi a tanulóknak csekély száma mellett a többi 
osztályokban folyó rendes tanítás fentartása mellett is könnyen 
eszközölhető. Azonkívül e teljesen komoly és szigorú vizsgálatok 
az érettségire készülő tanulóknak alkalmat nyújtanának ismereteik 
önálló, de a mellett összefüggő előadására s ez által mintegy elő
készítenék őket az érettségi vizsgálatra. A VIII. osztályban tehát
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minden tárgyból ktílön-külön censura volna tartandó s magától 
értetődik, hogy a tanulók osztályozása s illetőleg ama kérdés el
döntése, vájjon egyik vagy másik tanuló odabocsátandó-e az érett
ségi vizsgálatra vagy nem, csak e censurák befejezése után 
végzendő.

Ez aránylag nagyon csekély és nagyon könnyen keresztül
vihető módosításokkal — úgy hiszem — sikerülne jelenlegi vizs
gálati rendszerünknek főbaját, t. i. a tanulóknak apathiáját gyö
keresen megszüntetni. Mihelyt pedig a tanulók nem fogják többé a 
vizsgálatokat merő formalitásnak tartani; mihelyt minden egyes 
tanuló készülni fog a vizsgálatokra és törekedni fog azokon derekasan 
helyt állani: akkor évzáró vizsgálataink azonnal meg fognak felelni 
az eléjük kitűzött ideális czéloknak, akkor csakugyan méltó 
befejezései lesznek egy egész évi fáradságos munkának és akkor 
valóban helyes képet fognak nyújtani a tanár és a tanulók műkö
déséről és az elért eredményekről.

(Brassó.) Walther Béla.

A középiskolai tanulók nyári üdülésének kérdéséhez.
A középiskolai tanulók nyári üdülésének fontos kérdésével 

nem egyedül a fővárosban foglalkoznak, hanem, mint a Tanáregyes. 
Közlöny ez évi februáriusi füzete tanúsítja, a vidéken is. Ssücs 
Lajos e kérdéssel foglalkozván nem hiszi, hogy a magánjótékony
ságra sikerrel lehetne appellální, minthogy szerinte a túlságosan meg
terhelt társadalmi jótékonyság ezen czélra kevéssé használható föl. 
Ha megnézzük, nem a köz-, hanem egyedül a magánjótékonyság 
budgetjét Angliában, látjuk az óriási különbséget. Angliában a 
magánjótékonyság egy évben milliók fölött rendelkezik. Ha valaki 
ez ellen azt hozná föl, hogy a gazdag Anglia teheti, akkor csak 
a lengyelek jótékonyságára irányítsa figyelmét. Minthogy a mi 
viszonyaink között takarékosaknak kell lennünk, kiemeltem a 
Közlöny tavalyi évfolyamában a Dániában kipróbált rendszert és 
egyszersmind megjegyeztem, hogy „a fiú e helyen nélkülözni fogja 
a paedagogiai vezetést“, és kiemeltem „az ellenőrzés tökéletlen 
voltát“. Ssücs igazgató, midőn a fentjelzett themával foglalkozik, ez 
észrevételemet nem közli. A dán rendszernél hibáztatja a 
paedagogiai vezetés hiányát; de legyünk őszinték, ugyan hány 
tanuló részesül a nyári szünidő alatt e vezetésben ? Én 
a dán rendszerrel azért foglalkoztam tüzetesebben, mert jól 
tudtam, hogy a szünidei telepítés első éveiben, midőn sok fiút 
akarnánk az intézmény áldásában részesíteni, takarékosságra van 
szükség, épen azért, mert közönségünk áldozókészsége sok
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kívánni valót hagy. Ha ezt nem tudtam volna, akkor egyenesen 
Baginsky tervét ajánlom elfogadásra. Baginsky azt ajánlja, hogy 
város közelében erdőben barakk-épület emeltessék, mely a tanár 
vezetése alatt tanulók befogadására szolgáljon. A tanulók szabad
ban tartózkodnak, eső idején és éjjel az épületben, melyben tan
terem, konyha, tanári lakás stb. van. De nem lévén optimista, nem 
is említettem e tervet, hanem az eddig kipróbált és nálunk is 
meghonosítható rendszerekről szólottám.

Szűcs az eddig ajánlott rendszerek helyett a hazánkban és 
Csehországban már rég nyelv megtanulása czéljából kipróbált 
csererendszert ajánlja. A városi tanulót a vidékre, a vidékit a 
városba küldené. Tartok tőle, hogy a vidéki tanuló egészsége a 
városi forró nyári levegő alatt épen keveset nyerne.

Nem vagyok paedagogus, de nem tudom, miképen lehetne pi. 
a vidékről a fővárosba jött középiskolai tanulót ellenőrizni? Egy 
középiskola igazgatóságának ellenőrzése nem lehet oly teljes, hogy 
a szülői házat helyettesíthesse, hogy a tanuló erkölcsi magaviseleté
ről biztos tudomást szerezhessen. Tanév közben még inkább teheti 
mert a tanulás nagyobbára az erkölcsökkel lépést tart és a fiú 
naponta több órán keresztül a tanár szeme előtt van. Talán úgy 
képzeli a t. czikkiró, hogy naponkint a tanuló rapportra menjen ? 
Ezt a főváros nagy dimensiói mellett, az igazgató hivatalos órái 
miatt, melyek nagyobbára a déli időre esnek, kissé nehézkesnek 
tartom.

Szűcs terve igen szép, látszik, hogy a szerző jó psychologus, 
de kivihetetlen. Én a választmány által tervezett, az Alexander 
tanár és általam ajánlott rendszereket sokkal czélszerübbeknek 
tartom.

(Budapest.) Dr. Schuschny Henrik.

A rövidített osztás tanítása.
Tankönyviróink nagyon mostohán bánnak a rövidített műve

letekkel, de különösen a rövidített osztással. Megmondják, hogy az 
osztóban ugyanannyi vagy egygyel több számjegyet hagyunk meg, 
mint a hány számjegy a hányadosban lesz; hogy miért, azt nem 
okadatolja egyik sem. Elmondják továbbá, hogy a helyett, hogy a 
maradékot megszoroznók tízzel, az osztót osztjuk mindig tízzel; 
pedig a maradékot is csak akkor szorozzuk tízzel, ha az osztandó- 
ban már nincsen több szám, mely a tízszeres maradékhoz csato
landó. Nem tekintve azt, mikor az osztó tizedes tört, a mely eset
ben az egy szám elhagyása semmi szín alatt sem jelenthet tízzel 
való osztást, még akkor is, mikor az osztót egész számmá változ-
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tattuk, az utolsó szám elhagyásánál a tízzel való osztáson kívül 
még egy bizonyos számnak elhanyagolása is történik. Hogy ezt 
miért szabad tennünk, az okadatolva nincs. Nem lehet-e attól tar
tani, hogy a tanuló ehhez hasonlóan, a közönséges osztásnál, vagy 
a rövidített osztásnál, mikor az osztandóban nincsen elég számjegy, 
a helyett hogy a maradékhoz az osztandónak a következő szám
jegyét levegye, csak megszorozza a maradékot tízzel ? Hiszen ha 
szabad ezt tennie az osztóval, miért ne lehessen azt követnie az 
osztandóban ? Nézetem szerint meg lehet a tanulóval értetni az egész 
eljárást, ha a rövidített osztást a következőkép tárgyaljuk :

Egy tetszőleges tárgyi körből kiindulva választunk egy példát, 
melynél mind az osztandó, mind az osztó lehetőleg nagy szám, pl. 
'468,435-84:42,863-40. Az osztást elvégezzük a rendes módon, a 
melyből kitűnik, hogy a hányados, ha két tizedesig osztunk, áll két 
egész számjegyből és két tizedesből, vagyis összesen négy szám
jegyből. Kitűzzük czélul, hogy miként lehetne a fölösleges munkát 
elkerülni, vagyis ugyanezt az eredményt elérni kevesebb számítás
sal. Hogy a hányadost ismerjük, tudnunk kell először az egymás 
után következő számjegyeket, másodszor az egész számok számje
gyeinek, és a tizedestörtek számjegyeinek számát, vagyis a mint 
mondani szokták, az első és utolsó számjegy rendjét. Határozzuk 
meg először a hányadosnak egymás után következő számjegyeit. Már 
a rendes osztásból is ismeretes, hogy a hányados első számjegyé
nek meghatározására nem kell az egész osztót venni, hanem meg
kapjuk a hányados első számjegyét, ha az osztónak első, vagy első 
két legmagasabb számjegyéből álló számmal osztunk. Meggyőződ
hetünk tényleg a jelen feladatnál is, hogy ha az osztónak 7. szám
jegyét megváltoztatjuk vagy egészen el is hagyjuk, a hányados első 
számjegye nem változik; ugyanez áll, ha az osztónak 6., 5., 4., 3. 
számjegyét megváltoztatjuk vagy egészen elhagyjuk; ellenben ha 
a második számjegyét megváltoztatjuk, akkor a hányados első szám
jegye már megváltozhatik. Ha tehát a hányadosnak csak az első 
számjegyét akarnók meghatározni, akkor az osztóból csak az első 
két legmagasabb számjegyét hagyjuk meg. Végezzük el az osztást 
az ekképen megrövidített osztóval és hasonlítsuk össze a maradékot 
a rendes osztásnál nyert első maradékkal. Kitűnik, a mi a jelen 
feladatnál előre látható volt, hogy a maradék első számjegyei eltérnek.

Minthogy az első maradék első számjegyeiből határozzuk 
meg a hányados második számjegyét és mint a jelen feladatnál 
is látni, az osztó 3. sth. számjegyeinek elhagyása által a ma
radék első két számjegye megváltozhatik, következik, ha a hánya- 
dos második számjegyét is meg akarjuk határozni, akkor az osztó
ban biztosság kedvéért két számnál többet kell meghagyni. Egy kis 
okoskodással kimutathatjuk, hogy a maradék első két számjegyére 
az osztónak csakis harmadik számjegye van befolyással. Ha tehát 
a hányadosnak második számjegyét is biztos pontossággal akarjuk,



akkor az osztóban bárom számjegyet kell meghagyni. Hasonlóan 
állapítjuk meg az osztó negyedik, ötödik stb. számjegyének eset
leges befolyását a második, harmadik stb. maradékra, összefogla
lásul kimondhatjuk mint eredményt 1-ör: elégséges,*) ha az osztóban 
egy számjegygyei hagyunk meg többet, m int и hány számjegy kell a 
hányadosban; 2-or: minden új maradék osztásánál, már oly osztást 
kell végezni, melynél a hányadosban egy számjegygyei kevesebb kell, 
m int közvetetlenül az előtte való osztásnál, tehát az osztóban is egy 
számjegygyei kevesebb kell, m int elébb, vagyis a hányados minden egyes 
új számjegyének meghatározásánál az osztóból egy-egy számjegyet 
elhagyhatunk.

A mi pedig a hányados számjegyeinek számát illeti, megha
tározzuk először a tizedes törtek számjegyeinek számát, melyeknek 
száma a feladat természetéből következik. Az eredmény ugyanis 
rendesen frt, kg. stb., úgy hogy a gyakorlatban két vagy három 
tizedes mindig elégséges. A hányadosban lévő egész számok szám
jegyeinek számát pedig meghatározhatjuk úgy, hogy megvizsgáljuk, 
vájjon az osztandó nagyobb-e, mint az osztó tízszerese, százszorosa 
stb., a melytől függ, hogy lesz-e a hányadosban tizes, százas stb. 
Az egész számok számjegyeinek és a tizedes törtek számjegyeinek 
száma összevéve adják a hányados számjegyeinek számát.

Egy második mód**) a rövidített osztás tanítására a következő : A 
feladat természete meghatározza, hogy a hányados utolsó számjegye 
századrész, vagy ezredrész-e stb. Ha pl. a föntebbi feladatnál 2 
tizedest akarunk, az osztó legmagasabb számjegye 10,000-es, akkor 
meghatározzuk, hogy az osztandónak melyik számát kell megosz
tani, hogy századrészt kapjunk. Látni, hogy a százast még igen, 
de a tízest már nem, tehát az osztandóban csak a tizes számjegyig 
hagyjuk meg a számokat, az ennél kisebb számokat elhagyhatjuk. 
A hányados legmagasabb számjegye jelen feladatban pl. tizes ; hogy 
tehát az első maradékot képezzük, tekintettel arra, hogy az osztan
dóban a meghagyott utolsó számjegy százas, az osztónak csakis 
tizes számjegyénél kell kezdeni a szorzást, az osztónak többi szám
jegyeit elhagyhatjuk. (Az egyesből pótlékot veszünk). A hányados
nak második számjegye már csak egyes lesz, a maradék legkisebbre 
menő számjegye százas lévén, az osztóból a tizes számjegyet elhagy 
hatjuk stb. Összefoglalva arra a végeredményre juthatunk, mint 
föntebb.

Mind a két módnak megvan a maga jó tulajdonsága. Míg 
az első módban, ha nincs is meg a teljes bizonyító ereje, a mennyi

*) Figyelmeztetni kell a tanulót, a mi különben a tárgyalásból is kitü 
nik, hogy elégséges, de nem okvetetlen szükséges, hogy az osztóban egygyel 
több számjegy legyen, mint a hány kell a hányadosban, épen ágy, mint az 
első számjegy meghatározására nem kell okvetetlen az osztónak mind a két 
számjegye, hanem elégséges az első számjegy is.

**) ílr. Веке Manó tárgyalási módja.
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ben az eredményt inkább a tapasztalásból meríti, megvan az a jó, bogy 
a szabályba belefoglalható az egész gondolatmenet, a mely bennün
ket ez eljárásra vezetett, addig a második módban megvan az a 
jó, hogy habár a szabály nem foglalja is magában a levezetés gon
dolatmenetét, az egész a rövidített szorzásnak mintegy megfordítottja.

(Budapest.) Bogyó Samu.

I R O D A L O M .

MŰVEK.

H a z a i a k .

Tapasztalati lélektan. Középiskolai használatra. Irta Böhm Károly. Buda
pest, 1888. Kiadja Kókai Lajos. 8r. 73 1. Ara 60 kr.

Minél szükebb térre szorul a philosophia a középiskolákban, 
annál nehezebb lesz jó tankönyvet szerkeszteni. Úgy vagyunk evvel 
mint ama hires Plinius-féle levéllel, mely azért nem volt elég rövid, 
mert Írójának nem volt elég ideje. Valóban úgy látszik, hogy az 
a nehány esztendő, mióta a propaedeutika csak a VIII. osztályban 
taníttatik, nem volt elég a psycbologiai és logikai tananyagot úgy meg
válogatni és csoportosítani, hogy egy év alatt sikerrel és haszonnal 
bevégezhető legyen. Legjobban bizonyítja ezt az a tény, hogy mind
eddig csak mindössze két vagy három kísérlet történt, e fontos 
tárgy számára tankönyvet szerkeszteni. Pedig a középiskolai tan
tárgyak között egy sincs, mely annyira rá volna utalva a tankönyvre 
mint épen ez, még pedig két okból. Az első az — a tisztelt kar
társak nem fogják rossz néven venni, ha leplezetlenül beszélek — 
hogy a kik e disciplinát előadják, nyolcz tizedrészben nem szak
emberek, kik a tankönyv fölött állanak és annak hiányait vagy 
gyengéit pótolni, annak módszerét és menetét saját belátásuk és 
tapasztalásuk alapján kiigazítani és elrendezni képesek, hanem maguk 
is feltétlenül a tankönyv vezetésére bízzák magukat. A másik ok 
az, hogy a tanterv következtében eredetiségre vagyunk kényszerítve 
és a külföldi mintákat nem használhatjuk. Németországban legalább 
is két éven át tanítják a propaedeutikát és az illető gazdag tan
könyv-irodalom úgy van berendezve, hogy a psychologia és logika 
külön egy-egy évi terjedelemben van tárgyalva, némelykor még az 
ismeret-elmélet és a philosophia történetének vázlatával kibővítve. 
A franczia könyvek cours de philosophic — pl. Jules Simon, 
Fabre stb., melyeknek felhasználását különben a tisztelt kartársak
nak melegen ajánlhatom — összefoglalják ugyan egy évi haszna-
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latra az összes anyagot, de nagyon is dióhéjba szorítják, minthogy 
még az ethikát és metaphysikát is felveszik.

Ha a mondott körülményekből veszszük a mértéket az egyes 
kísérletek megbirálására, akkor a fentnevezett lélektan t. szerzőjé
hez első sorban azt a kérdést kell intéznünk, miért választotta az 
egy évre való anyagot két külön könyvbe ? (Tudtommal a logika 
is megjelent már.) Ez nem pusztán formai dolog! Nincs e két 
disciplinának semmi közös alapja, semmi összekötő, áthidaló eleme? 
A fogalomkör, melybe a tanulót be akarjuk vezetni, valamint a 
tapasztalás és megfigyelés módja, melynek alapján e fogalmakat 
szerkesztjük, általánosítjuk és rendszerbe teszszük, egészen új és 
azért egy általános bevezetésben a philosophiai gondolkodás — a 
speculatio — iránti fogékonyságot ébreszteni kell benne, de egy
szersmind bizonyos fegyelmezettségre kell őt szoktatni. Csak a helyes 
irányban felkeltett általános érdeklődés teszi lehetővé az egyes 
tényeknek rövid és tömör tárgyalását.

A mi az anyag kiválasztását illeti, a szerzőnek tökéletesen 
igaza van, hogy „az előadó szaktanár bizonyára sok helyen válo
gatni fog, rövidítve, bővítve a mint az máskép nem is lehetséges“. 
(Előszó). Ámde ha ő maga könyvének mintegy fősajátsága gyanánt 
kiemel bizonyos részeket, akkor ezeket bizonyosan ki akarja venni 
az előadó tanár szabad választásából, mert ezeknek rövidítése vagy 
épen kihagyása megváltoztatná a könyv jellegét. Ilyen első sorban 
az érzékekről szóló tan, melyet a szerző terjedelmesebben „vett“, 
„felhasználva a psychometriának eredményeit, a mennyiben gymna
sium ba *) valók“. Valóban szükséges, vagy annyira fontos az ideg- 
rendszer és agyvelő anatómiája és physiologiája a lélektanban ? 
Ha a szerzőnek „positiv álláspontja kívánta“, akkor ez az állás
pont többet jelent mint a „meg nem oldható metaphysikai kérdések 
elkerülését“, sőt az összes idevágó „metaphysikai“ kérdéseknek 
határozott, de nagyon is egyoldalú megoldását foglalja magában, 
melyet a szerző a 2. § ban így fejez k i : „Mint minden erő, melyet 
ismerünk, a szellem is anyaghoz van kötve“. „Szellemünk végtelen 
finomsága és tevékenységének gyorsasága szükségessé tette, hogy a 
legkönnyebben felbomló szerves anyaghoz legyen kötve, mely a 
szellemi tünemények e kiváló tulajdonságainak megfeleljen“. Nem 
tekintve a hysteron-proteront, mely e tételben foglaltatik, — mert 
nem az erő szokta megválasztani a neki megfelelő anyagot, hauem 
az anyagtól függ az erő minősége — oly tévedést tartalmaz, mely 
a lelki tünemények felfogását a tanulónál alapjában elronthatja. 
A képzet (Vorstelluug) vagy érzet (Empfindung) a szervezetben 
lefolyó physikai és physiologiai processussal, melynek eredménye, 
tökéletesen incommensurabilis. Semmiféle rezgési theoria, semmiféle 
vegyi elemzés soha nem lesz képes a hang vagy szinképnek kelet

*) A czimlapon a szerző nem tesz különbséget, ott az van „közép
iskolák használatára“.
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kezését, de még kevésbbé annak qualéját magyarázni. Épen ez a 
minden más organikus jelenségtől lényeges különbségük teszi szük
ségessé külön összefoglalásukat és tárgyalásukat a psychologiában ; itt 
rejlik az a punctum  saliens, melyet nem szabad elhomályosítani 
ilyen tételek által, mint: „Az idegzet ezen mozgáson kívül szellemi 
tevékenységet is fejt ki. Ezen tevékenység változatos jellemű lelki *) 
állapotokban áll. . Ellenkezőleg a tanulónak egész figyelmét rá 
kell fordítani, hogy felébredjen benne a psychologiai problema és ne 
fojtassék el csirájában bármilyen anticipált dogmatikus megfejtés 
által. Nem tekintve azt, hogy a szerző utóvégre maga is kénytelen 
bevallani, hogy „ezen belső viszony az idegzet anyaga és a szel
lemi tevékenység között a fürkésző szem előtt örökké áthatolha
tatlan homályba lesz burkolva“, megfosztja a tárgyat ama kiváló
ságától, melyet minden más középiskolai tantárgy fölött bir, és a 
melyen ama nagy fontossága alapszik a középiskolai oktatás befeje
zésében, hogy problémákat állíthat i'el, hogy nem köteles minden felvetett 
kérdésre felelni, sőt magára a kételkedésre — értve az okszerű 
kételkedést -— szoktathatja az ifjúnak dogmatikus gondolkodásban 
elfogult szellemét.

A psycbophysika és psychometria. mivel egyrészt a tapaszta
lati lélektan tulajdonképi tárgyát nem érintik, másrészt pedig positiv 
eredményeikben a középiskolai tanulónak felfogását határozottan 
meghaladják, nézetem szerint sem gymnasiumba, sem reáliskolába 
nem valók. A harag reszketését, az öröm ujjongását, a fájdalom 
könnyeit, a szégyen pirulását, a félelem sápadását talán megma
gyarázhatják, de maga a harag, öröm, fájdalom, szégyen vagy féle
lem, mint érzelem, nem lesz általuk érthetőbbé. A mit azonkívül 
könyvének sajátsága gyanánt kiemel a szerző, az határozottan 
hasznára válik és a szakavatott, gyakorlott tanárra vall. A fel 
osztás alapja biztos és a csoportosítás könnyen áttekinthető, úgy 
hogy a meglehetős nagy anyag daczára minden új fogalom könnyen 
elhelyezhető és a rendszerbe illeszthető. Feltétlenül helyeselhető, 
hogy a szerző a különböző lelki képességek elavult theoriájával sza
kított, csak az sajnos, hogy nem maradt meg következetesen ez 
álláspontján; mert míg pl. a 16. §-ban az emlékezet számára nem 
tartja szükségesnek, addig a 25. § ban az érzésről azt állítja, hogy 
„habár lényegét illetőleg ismeretlen, tevékenysége által a képzéssel 
szemben önállónak bizonyul“. Hát lehet-e érzést a kép előtt vagy 
kép nélkül gondolni? Ha igaz is, hogy „az érzés voltaképen nem 
lehet más, mint önmagunk érzése vagy önérzet“, mégis csak az 
énnek határozott képéhez fűződik, és öntudat nélkül vagy előtt alig 
ha lehetséges az önérzet. De a szerző még tovább is megy és azt 
állítja: „az ember lelki súlypontját az érzésben kell keresni“. 
Ez ismét oly álláspont, melynek helyességét vagy jogosultságát nem

*) Honnan vette a szerző ezt a szót ? Talán idegállapotot akart mondani! 
T a n á re g y esü le t!  K özlöny . XXII. 35
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vitatom, legfeljebb azt jegyzem meg róla, hogy Jacobi maga, ki 
először a fősúlyt az érzésre fektette, mert azáltal vélte elérhetni a 
valóságot (Ding au sich), melyet a gondolkodás által nem érhetünk 
el, bevallja: „Licht ist in meinem Herzen, aber so wie ich es in 
den Verstand bringen will, erlischt es“. De azt határozottan állít 
hatom, hogy a propaedeutika határát messze túlhaladja. Annál 
feltűnőbb az érzés számára követelt önállóság, mivel a szerző az 
akarásnál, melynek mechanismusát igen helyesen fejtegeti, határo
zottan visszatér a képhez, mint az akarati tevékenység kiinduló és 
végpontjához, okához és czéljához és igen helyesen hangsúlyozza is, 
hogy „az akarat mindig öntudatos, nemtudatos akarásról beszélni 
csak visszaélés“ (59. 1.). Nem tekintem épen nagy hiánynak, de 
sajnálattal nélkülöztem, különösen az akaratról és jellemről szóló 
fejezetekben, a felvilágosító néppsychologiai magyarázatokat. A nyil
vános élet sok jelensége, a korszellem nyilvánulása, a nemzeti egyé
niség hatalma, melyek nélkül a történeti átalakulásokat és a nagy 
szellemi áramlatokat nem érthetjük, nézetem szerint szükségessé 
teszik, hogy a tanuló a philosophiai propaedeutika keretében legalább 
a néppsychologia fogalmával megismerkedjék.

Ha a szerző bizonyos dolgok tárgyalásával saját philosophiai 
álláspontjának, hogy úgy mondjam, rendszerének befolyása alatt áll 
is, a mit utóvégre szakembertől nem is lehet rossz néven venni, ez nem 
teszi hasznavehetetlenné tankönyvét más állásponton lévők számára, 
és e tekintetben teljes elismerést érdemel. Azt azért emelem ki, mert 
evvel szoros összefüggésben van a terminológia, mely pedig philo- 
sopbiai könyvekben nagy szerepet játszik. Minél jobban behálózza 
magát valaki egy bizonyos rendszerbe, annál sajátosabbak lesznek 
műkifejezései és annál kevésbbé érthetők mindazok számára, kik e 
rendszeren kívül állanak. A szerző műszavai nem bizonyos rendszer
szabta chablon szerint készültek, hanem az élő nyelv kincséből vannak 
véve, csak a szegzés (fixirozás) szorul talán igazolásra, és csak az 
róható fel neki, hogy a tudat és öntudat, jóllét és jólét kifejezéseket 
következetlenül használja. A mit azonban a terminológiáról mondtam, 
azt sajnos általában a könyv nyelvezetére nem terjeszthetem ki, mert 
nem egy helyen a beszéd magyartalansága teljesen elhomályosítja a 
mondat értelmét. A szerző talán e jóakaró megjegyzéseim által „indo ■ 
koltatniu fog (63. 1.) arra, hogy könyvét egy második kiadás alkalmá 
val szigorú revisió alá vegye, és meg vagyok győződve, hogy ilyen 
második kiadásra mi hamarébb szükség lesz, mert a könyv minden 
említett hiánya daczára a szakember kezében igen alkalmas tanesz
köz, de a nem szakember is, ki feladatát komolyan veszi, gyorsan 
és könnyen fog benne tájékozódni.

(Szeged.) Dr. Bauer Simon.
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A magyar nemzet története. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Irta Sebestyén Gyula. Budapest, Méhner Vilmos kiadása. 1889. 8-r. 174 lap; 
ára 1 frt.

A ministerium által 1887. aug. 11-én a polgári és felsőbb 
leányiskolák számára kiadott tanterv értelmében a történelem 
tanítását a II. osztályban kezdik, még pedig magával a világtör
ténelemmel. Az alapfogalmakat, heti 2 órában két év alatt ebből 
kell elsajátítniok a növendékeknek. Csak ezután, a III. osztályban 
kerül sor a magyarok történetére, melyet heti 3 órában tanulnak 
a 18—15 éves leányok.

Számukra írta 11 íves könyvét Sebestyén Gyula. Világos, hogy 
más módszert kellett követnie, mint ha középiskolák részére írt 
volna. Egész bátran kezdhette pl. könyvét a magyarországi kelták, 
illyrek, thrákok fölemlítésével s a Magyarországban alakult római 
provinciák jellemzésével.

A tanterv összefüggő előadást követelt tőle s ő e kívánatnak 
nagy szerencsével felelt meg; de talán többet is adott, mint csupán 
a főbb események, korszakok s az alkotmány jellemzését. Az ívek 
■elég tekintélyes száma legalább ezt bizonyítná. Azonban nem ér
hette volna el máskép azt az egyik czélját, hogy „a növendékek 
emlékező tehetsége mellett képzeletöket is foglalkoztassa, érzületökre 
is hasson s Ítélő tehetségüket is fejleszsze“ .

Innen van, hogy száraz évszámok és adatok helyett bővebben 
is elbeszél egyes, fontosabb eseményeket, miket a növendéknek, 
természetesen nem a könyv, hanem saját szavaival kell ismételnie. 
A főbb korszakok jellemzése a már mondottaknak bizonyos ismét
lésével jár, az anyagot azonban ott már inkább a műveltségtörténet 
szempontjából csoportosítja. E fejezetekben igen világos képet fest 
az ország politikai, társadalmi, anyagi és szellemi fejlettségéről. 
Ezekben szól az illető korszakok kiemelkedő nőalakjairól is, oly 
vonzóan és kedvesen, a hogy a feladat maga követeli.

Némely részében talán inkább is olvasmány, mint betanulásra 
szánt tankönyv Sebestyén müve. Érthető, mert értelmes. Világosan, 
tisztán és magyarosan van írva; nem dobálózik szavakkal s ha 
elvégre akadnak is kifejezései, mint pl. „erkölcsi istenség“ stb., 
melyeknél fogalom-magyarázásra is ki kell terjeszkedni, az egész 
könyv alkalmazkodik a növendékek felfogásához. Tud lelkesülni s 
így lelkesítni is a szép, jó és nemes iránt, a mi leánytanulóknál, 
kik a szavakhoz magukhoz is inkább ragaszkodnak, nem csekély 
fontosságú dolog; mert a magyarázat elhangzott szavait oly tan
könyvből idézhetik vissza emlékezetökbe, a mely könyv a tények 
igaz ösmertetését idealismussal egyesíti. Be is teljesedhetik tehát, 
a mire szerzőnk törekedett, hogy művét kedvvel, érdeklődéssel és 
élvezettel forgathassa a növendék.

Hogy egy év alatt két-háromszáz évszámot és legalább ezer 
nevet kell megtanulnia e növendéknek s megösmerkednie intéz
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ményekkel, melyek képzeletét kevésbbé foglalkoztathatják, hasonlót 
csak e féle jól írt könyvek tesznek reá nézve elviselhetővé. így a 
kissé terjedelmesre nőtt füzet sem válik a túlterhelés okává. Pedig- 
nem csupán ezt kell elvégeznie a növendéknek. A tanterv szerint 
ugyanis a történeti anyag befejezése után Magyarország természeti 
és politikai földrajzának áttekintése következnék. A rendelet tehát 
itt is körülbelül olyan követelésekkel lép föl, mint a középiskolák
III. osztályában; s látnivaló, hogy e követelések nem csekélyek.

Sebestyént ez utóbbi körülmény nem látszik aggasztani; mert 
számítását arra alapítja, hogy 170 lapot el lehet végezni hetenként 
3, egy évben mintegy 90 órában. Azonban kétszáznál is több oldalt 
kell vala Írnia, ha a tanterv említett kivánatának is meg akart 
volna felelni. Helyesen teszi azonban, hogy ezt a tanárra és a 
térképre bízza; mert az I. osztályban már úgyis tanulták a növen
dékek az ország természeti leírását. Az egyes korszakok végén 
pedig mindenütt megemlékezik az ország területe viszonyairól, úgy 
hogy a mostani politikai és közigazgatási beosztást, térkép segít
ségével, emlékezetbe vésni elég könnyű.

Készletekbe menve, kétségtelenül akadnának állításai, a melyeket 
vita tárgyává lehetne tenni; pl. hogy talán igen is túlbecsüli Nagy 
Károlynak hazánkra gyakorolt művelő hatását, vagy Szent István 
hatalmát, melynél fogva a keresztény hit fölvételét megparancsolta 
stb., de hiszen gondolkozó tanár a legjobb tankönyv szavait sem 
fogja egyszerűen utánamondani s nem ezekkel, hanem az élőszó 
varázsával, saját meggyőződése erejével fog hatni.

Sebestyén műve mindenesetre egyik legérdekesebb jelensége 
tankönyvirodalmunknak s mutatja azt a lendületet, komoly és lelki- 
ismeretes irányt, melyet ez irodalom az utóbbi években vett. Mint 
ilyen, teljes mértékben méltó a tanférfiak figyelmére.

(Budapest.) Dr. Márki Sándor.

Gulisztan vagy Rózsáskert. Irta Szadi. Persából fordította dr. Erödi Béla. 
Budapest, Singer és Wolfner. 1889. 8r. XVI, 168 1. Ara 1 frt 50 kr.

Az egész mohammedán világban ismerik és becsülik a sírázi 
Seikh Muszlih-eddín Szádinak, Abd-alláh fiának erkölcstanító köl
tői művét, a Gulisztánt. A muszlint népek épen úgy tanulják a 
perzsa nyelvet, mint a hogy nálunk mindenki francziául tanul, és 
a keleti iskolákban a Gulisztán a perzsa nyelvi tanítás fő-classikusa. 
Angolországban is mindenkinek, a ki Indiában akar állami szol
gálatba lépni, a perzsa nyelvben való jártasságát főleg a Gulisztán 
fordításával kell bebizonyítania. Európában Olearius ismertette meg 
a Gulisztánt muszkaországi és perzsiai útleírásában (második kiadású
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nak ez a czíme: Vermehrte Moscowitische und Persianische Reise- 
beschreibung zum Andern mahl herausgegeben Durch Adam Olearius. 
Im Jahr 1656.) és külön kiadásban is e czím alatt: Persianisches 
Rosenthal (Schleswig 1654.). Olearius után legtöbbet tett Szádiért 
az egész nyugaton sokáig egyetlen forrásnak megmaradt Gentius- 
féle latin fordítás: Sadii rosarium politicum (Amstelodami 1651.). 
A németeknél, angoloknál, francziáknál aztán egymást érte a for
dítás és az eredetinek kiadása, néha olyan összeköttetésben, a melybe 
Szádi munkája sehogy sem illett, pl. ebben: Essai historique sur 
la législation de la Perse, précédé de la traduction du Jardin des 
roses de Sady, par l’abbé Gaudin (Paris 1789.). Csupán nekünk 
magyaroknak kellett eddig a Rózsáskertnek, e mindenütt csodált 
ethikus és didaktikus remekműnek fordítását nélkülöznünk. Erődi 
Béla, a perzsa költészet jeles tolmácsa, a ki már két perzsa köl
tőnek müveit, az erotikus Mohammed Semsz-eddín Háfiz és az 
atheista satirikus Omer Kliejjám költeményeit fordította magyarra 
és a kinek avatott kezéből a világirodalom legnagyobbszerű eposai- 
nak egyikét, Abúlkászim Manszúr Firdúszí Sáhnámehjának, a 
perzsa királyok történetének fordítását is várjuk, irodalmunknak 
immár a Rózsáskertet is ajándékozta. Nem lehet e néhány sorom 
czélja Erődi könyvéről kimerítően írni, mert a Gulisztán nem olyan 
természetű könyv, a melylyel akár fordításban is röviden el lehetne 
bánni; felhívom t. tanártásaimat., hogy a mi görög és római alapon 
nyugvó műveltségűnket egy kissé félretéve a keleti műveltség és 
erkölcsi nézet e classikus művébe merüljenek, és biztosítom őket. 
hogy nem fogják megbánni. Eleinte ugyan idegenszerünek fog az 
a világ tetszeni, a mely Szádi Gulisztánjában eléjük tárul, de 
hova tovább mind inkább meg fognak vele barátkozni és saját- 
szerű bájait csakhamar élvezni fogják. Átmenetnek a magunk 
világából a XIII. század perzsa világnézetébe a Gulisztán követ
kező elbeszélését írom ide, a melyből t. olvasóim azt a •— ne 
adja isten, hogy magokra nézve vigasztaló — tanulságot merít
hetik, hogy egyben legalább megegyezik a legújabb kor Szádié- 
val: az anyósoktól való irtózatbán. „Volt valakinek egy derék 
felesége: meghalt. Anyja, egy nagyon idős asszony, a hozomány 
jussán nála maradt lakni. Az embernek terhére volt az ő társa
sága, de nem tudott tenni róla. Barátainak egyike kérdé: Hogy 
érzed magad kedves élettársad halála óta? Ő szólt: Hogy nőmet 
nem látom többé, nem esik oly nehezemre, mint az, hogy lát
nom kell az anyját.

Rózsám hervadt, tövise, lám, megmaradt:
Oda a kincs, de a kígyó ott ragadt.
Szegezzenek lándsát inkább szememnek,
Mintsem lássam mindig arczát ellennek.
Lemondok én inkább ezer barátrul,
Mint lássam, hogy néz az ellen gáládul.“



Ez az idézet egyúttal arról is ad t. olvasóimnak fogalmatT 
hogy milyen a Gulisztán külső alakja: kisebb-nagyobb elbeszélések 
prózában, közbe toldott, vagy legalább a végökre oda tett versek
kel, a melyekben rendesen a történet tanulsága van összefoglalva. 
Az irodalomtörténet kutatóját és a gyakorlati tanítót azonban leg
inkább az érdekelheti, hogy mit kölcsönöztek modem irodalmaink 
didaktikus részökben Száditól és mit lehetne még műveiből az 
erkölcsi tanításban értékesíteni. E végett ide iktatom összes müvei
ből (Kullijját) a következő elbeszélést: „Egy csalogány fészket 
rakott egy ágon, a mely alatt egy gyönge hangya néhány napra 
tanyát ütött. A csalogány éjjel-nappal a rózsabokrok körül rep
kedett és szivet rabló dallamokban zengedezte dalát. A hangya 
éjjel-nappal serénykedett és a csalogány mezőn és kertekben saját 
hangjaiban gyönyörködött. A rózsával enyelgett, titkairól és a 
keleti szellőt avatta bizalmasává. A gyenge hangya, mikor a rózsa 
hízelgését és a csalogány epedését látta, igy szólt magában : Mi 
lesz majd idő változtával e fecsegésből! Mikor aztán a szép évszak 
elmúlt és az őszi szél a berekben zúgott, akkor tövis látszott a 
rózsa helyén és holló foglalta el a csalogány helyét. Az ősz viharai 
tomboltak és megfosztották a fákat díszöktől, a lomb megsárgult 
és a levegő meghidegedett. A felhőkből gyöngyök hullottak és a 
levegőben szálldogált a hó kámforja. Akkor egyszer csak ott ter
mett a csalogány a kertben, a melyben sem a rózsák színe nem 
látszott többé, sem a jázmin illata nem érzett. Ezer zengzetü 
nyelve elnémult. Nem volt rózsa, melynek képében gyönyörköd
hetett volna, nem akadt zöld, melynek színét nézhette volna. A 
lombtalan ligetben elhagyta jó kedve és az általános csendben 
elhalt a hang torkában. Eszébe jutott, hogy szebb napokban hangya 
lakott a fa tövében és sok magot gyűjtött. Elmegyek ma hozzá, 
gondolta magában, és jó szomszédságunknál fogva kérek tőle 
valamit. Oda ment tehát a csalogány ruhátlan és étien a hangya 
ajtajához és így szólt: A bőkezűség szerencséd jósjele és jólétem 
tőkéje. Én drága életemet renyhén töltöttem el, te azonban 
serénykedtél és eleséget gyűjtöttél. Nem leszen hát károdra, ha 
ma e szerencsétlenségemből nagylelkűen kimentesz. A hangya így 
szólt: Te szerelmes enyelgéssel töltötted az éjszakát, én pedig 
serény munkával. Te hol a rózsák virágaival foglalkoztál, hol a 
tavasz szemléletében büszkélkedtél. Hát nem tudtad, hogy a 
tavaszra az ősz következik és hogy minden út sivatagon vezet 
keresztül ? Barátim, alkalmazzátok a csalogány meséjét saját álla
pototokra és tudjátok meg, hogy minden életre halál következik 
és minden élvezetre elválás. Az élet itala nincs seprő nélkül és a 
lét atlászán is van folt“. Minden t. olvasómnak erre azonnal eszébe 
jut Lafontaine hires meséje a tücsökről és hangyáról. Bizonyára 
nagyon érdekes és tanulságos összehasonlítanunk, hogyan bánt el 
Szádi és Lafontaine ugyanazzal a meseanyaggal. A mese tárgya



valószínűleg Szaditól származik; feldolgozásában, képzelete gaz
dagságában és bájában, igazi költői előadása erejében, a mese 
erkölcsi felfogásában és emberies alakításában Szádi határozottan 
felülmúlja a franczia meseirót. A „pogány“ Szádi keresztényibb 
mint a keresztény Lafontaine. Holott a franczia mesében a hangya 
maró gúnynyal utasítja el a tücsök kérelmét, a perzsában jó 
tanácsot ad neki, de nem tagadja meg kívánságát; sőt holott 
Lafontaine meséjének tanulsága csak a földi életben való hasznos 
tevékenységre vonatkozik, Szádi tanításából a jövendő életre való mun
kásság szüksége érthető meg. Általában a hol csak összehasonlít
hatjuk a keleti és az európai meseírók müveiből folyó tanulság 
tiszta erkölcsi értékét, mindenütt felülmúlják a keletiek ideális fel 
fogásukkal a nyugatiak hasznossági elveit.

Ilyen gondolatvilágba vezet bennünket Erődi a nagy perzsa 
moralista legszebb müvének sikerült fordításával, a melyet t. tanár
társaimnak nemcsak az eredetinek világirodalmi nevezetessége 
miatt, hanem munkánkban való felhasználása végett is ajánlok.

(Budapest.) I)r. Pozder Károly.

F O L Y Ó I R A T O K .
H a z a i a k .

Család és Iskola. XV. évf. 5. SZ. Fazakas József: A német nyelvi 
rendelet. [Veszedelmes, a magyar nyelvet fenyegető intentiót keres benne], 
—■ Dortsák Gyula: A fegyelmezés mint az iskolai nevelés elsőrendű 
tényezője. (Befej.). — 6 . SZ. Fazakas József: A népkönyvtárakról. — 
Schwarczel Adél: A felső osztályokban szükséges-e a szemléltetés a 
számtani műveletek tanításánál, s ha igen, milyen legyen az ? — Zajzon 
Dénes: A tudásvágy fejlesztéséről. I.

Debreczeni Protestáns Lap. IX. évf. II. sz. Garzó Gyula: A 
középtanodai vallásos nevelés ügyében. [Szakembereket kíván „a vallás- 
tani tanszékekre mindenütt, hogy így a kik a hét napjain a tantermek
ben működnek, vasárnap felléphessenek a szószékre is és feltehessék a 
koronát minden heti működéseikre. A középtanodára“ (magyarul: közép
iskolára) „eső évei az ifjú nemzedéknek annyira különleges vallási vilá
gítást kívánnak, hogy ez alkalmat elszalasztva, a veszteség soha többé 
nem kárpótolható“].

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. 1889. 4. sz. Dr. Ferenczy 
József': Az orsz. közoktatási tanácsról. — Spitkó Lajos: A középiskolai 
évvégi vizsgálatok kérdése. (Befej.) — Fehér Ipoly: A közoktatási 
tanács reformja. (Befej. 5. sz.) [Ismertetését Ferenczyével egyetemben 
közoktatásügyi rovatunkban adjuk], -— 5. SZ. Lánczy Gyula: A Köz



oktatásügyi Tanács. — Br. Leelmer László: Az Északamerikai Egyesült 
Államok iskoláiról. I.

Egyetemes Philologiai Közlöny. XIII. évf. 3. fűz. Br. Borovszky 
Samu: 5ArsXxoó£ou, ’Etek v.cá Kooíoó. [Az Etelkuzu-ról, melyről történeti 
kézikönyveink majdnem kivétel nélkül azt állítják, hogy ez a helynév magya
rul Etelköznek hangzik s körülbelül azt jelenti, hogy vízköz vagy vizek 
köze, azt az új véleményt állítja föl, hogy „ezen szó a finn etelä szónak 
megfelelő magyar dél szóból és az ugor koto, kodo szónak megfelelő 
magyar *kozo, haza szóból van összetétel által képezve“ és hogy Etel- 
kuzu e szerint „annyi mint a német Südheim, a szláv poludnjnaa zupa 
vagyis Bélhaza11]. — Br. Németliy Géza: Cato párverseinek magyar- 
országi kiadásai és fordításai. (Befej.) — Br. Csengeri János: Pár
huzamos idézetek az OdysSeiához. — Br. Váczy János: Petőfi életrajza 
németül. [Fischer Sándor „Petőfi’s Leben und Werke“ müvének bírálata]. 
—— Br. Zlinszky Aladár: Heltai egy meséjének eredetéhez, — .Hellebrandt 
Árpád: A magyar philologiai irodalom 1888-ban. [Az 1888-ban meg
jelent philologiai müvek és dolgozatok jegyzéke].

Az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet-, nyelv- és történelemtiido- 
mányi szakosztályának kiadványai. V]. köt. I. fiiz. Gróf Kuun Géza: 
Dora d’Istria. —■ Szász Béla: A philosophia mint bűntárs. [Dr. Öreg 
János „Erkölcsiség szabad akarat nélkül“ művének beható bírálata], — 
Moldován Gergely: Az Erdélyi román nép vallási uniója Rómával. (Első 
közlemény). — Br. Fülöp Adorján : Az ikerszók. I. — Óda Báróczi halálára. 
Közli Ferenczi Zoltán. [Zsombori László ódája az Erdélyi Múzeum- 
Egylet könyvtárában talált füzetből].

Felső Nép és Polgáriskolai Közlöny. VI. évf. 3. fűz. Cs. Papp 
József'. A gondolat fejlődése Kanttól a nihilismusig. 1. — Br. Herrmann 
Antal: A polgáriskolai tanárok irodalmi működéséről. — Br. Veress 
Vilmos'. A legújabb rendelet. [A 17,509/1888. sz. a. a népoktatási 
intézetek, kereskedelmi és ipariskolák tankönyveinek megbirálása, enge
délyezése és használata tárgyában kiadott vall. és közokt. min. rendeletről 
szólva, a polgári és középfokú kereskedelmi iskolák tantervének mathe- 
matikai részét bírálja], — Baranyai Gyula: Tankönyveink. [Kimutatja, 
hogy a polgári fiú- és leányiskolák számára nincs minden tárgyra tan
könyv és módot ajánl a hiány pótlásására]. - - Lányi Ernő: A polgár
iskola és a rajztanítás. II. — Gaáil József: A mértani rajz oktatásának 
gyakorlati irányáról. [A korcs „mértan“ helyett jobb az idegen „geometria“ : 
aztán embert oktatnak, tárgyat csak tanítanak; tehát: A geometriai 
rajz tanításának stb.]. — Mádai Mátyás: Az aradi nőnevelők köre.

Földrajzi Közlemények. XVII. köt. 2. fűz. Br. Márki Scindor: 
Hunfalvy János. —■ 3. fűz Br. MárJci, Sándor: Magyar nők utazásai.

Herkules. VI. évf. 4. SZ. Porzsolt Jenő: Az iskolai játékterek be
rendezése. — Tornatanárképzés.[ Adatok a nemzeti tornaegyesületben tavaly
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tartott két tornatanítóképző tanfolyamról szóló hivatalos jelentésből]. — 
A tornatanítás iskoláinkban. XIX—XXI. [A székesfehérvári áll. főreál
iskola, szathmári kir. kath. főgymnasium és a homok-szent-györgyi 
(Somogymegye) uradalmi róm. kath. népiskola adatai].

Iskolai Szemle. IX. évf. 4. SZ. Endrei Árpád: A német nyelv 
gyakorlati oktatása a középiskolákban. (Befej.). — Bárány Gyula (Richter 
К. után): Salzmann élete. (Folyt. 5. sz.). — 5 . SZ. Hubert Zsigmond: 
Valami a félműveltségről. — К — r J — Észrevételek a magyar nyelv 
és irodalom tanításáról. [Hibáztatja a sok grammatizálást és inkább a 
jó magyarság iránti érzéket akarja fejleszteni a tanulókban. Ugyanezért 
azt kívánja, hogy olvasókönyveink ne csak verseket, hanem jeles prózai 
műveket is sokkal nagyobb terjedelemben közöljenek. Erre mi csak azt 
mondjuk, hogy jó volna biz az, csak bőviben volnánk iskolába való 
jeles prózai müveknek; csakhogy bizony a magyar tudományos és szép
próza még épen nem érte el csúcspontját, mint a czikkiró hiszi], — 
A védelmi törvény és a tanügy a magyar képviselőházban.

Kalauz a nevelő-oktatás terén. I. évf. I. fűz. Schultz Imre: 
A tanítóképzésről általában. — li. J . : A theoria fontossága. — Békési: 
Simor János herczegprimás és a népnevelés. — 2—3. fűz Boromisza 
István: A földrajztanítás különféle módszereinek kritikai áttekintése. 
(Folyt, és befej. II. évf. 1. és 2. fűz.). — Begéczy József: Az egyszer
egy tanítása lélektani alapon. — Békési Emil: Néhány vonás egy XVI. 
századi kathol. népiskola képéből. — Schultz Imre : A sz.-István-társulati 
új olvasókönyvek növénytani olvasmányainak tárgyalása. — 4. fűz. 
Szabó Mihály: A szeretet versenytársai. — Schultz Imre,: A mennyiség- 
tan a képzőintézetben. — Paksy Bernát: A psycliologia szerepe a képez- 
dékben. — II. évf I. fűz Begéczy József: Herbart és követői. (Folyt. 
2. és 3— 4. fűz.). [E czikksorozatban, mely még nincs befejezve, a folyó
irat szerkesztője először azok ellen szól, kik Herbart és Ziller ellen 
síkra szállanak, a nélkül, hogy ismernék őket. Ezért vállalkozik a Her
bart tanainak főbb vonásaikban való ecsetelésére. Nagy jóakarattal és 
lelkesedéssel szól Herbartról s az erkölcsi nevelés fejének hirdeti. Az 
első folytatásban Herbartról és követőiről szól részletesebben, kiknek 
az inductiv paedagogia kifejlesztését köszönhetjük, a másodikban pedig 
tüzetesen ismerteti Herbart, életét és paedagogiai működését. E czikkek 
olvasását melegen ajánljuk Herbart elleneinek és híveinek egyaránt|. — 
Molnár Bezsö: A magyar nyelv tanításának egy praktikus módja. — 
Békési Em il: A nagyszombati magyar népiskola történetének vázlata.
— 3 - 4 .  fűz. Schultz Imre: A szemléltető tanelv és az önálló szemlél
tető oktatás. — Besli István: A szakkönyvecskék paedagogiai értéke.
— Békési Emil: A népiskola és a kath. papság a reformatiót megelőző
időkben. Paksi B. : Hogyan képeztessünk ítéleteket tanítványainkkal ?
-— III. évf. I. fűz. Drcisziger Ferencz: A néptanítók önképzésének 
akadályai. I. — Mayer Béla: A magyar nyelv tanításáról. — [E folyó
irat czélja a paedagogiának mint tudománynak előbbre vitele. Általában 
csak elismeréssel szólhatunk a benne nyilvánuló komoly törekvésekről |.
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Keresztény Magvető. XXIV. évf. I. fűz. (jan.— febr.). Benczédi 
Gergely. A tordai unitárius algymnasium igazgalói. 1576—1888.

Magyar Nyelvőr. XVIII. köt. 3. fÜZ. Nagyszigethi Kálmán: 
Magyarnak Pécs, németnek Bécs. (Szólásmagyarázat). — Joannovics 
György: Hangsúly. II. — Kardos Lajos: Folklore. — Bélteky Kálmán: 
Rokonértelmű szók. (Látszik, tetszik, rémlik. Magas, nagy, szálas). •— 
Deák Ferencz a göcseji nyelvjárásról. — Helyreigazítások Magyarázatok. 
(Nyelvünket ne bántsátok, azt nem hagyjuk ! Küszöb. Szőnyegre hozatott. 
Ara. Valal. Nádra. Gőzü). — Nyelvtörténeti adatok. — Népnyelvhagyo
mányok. (Gömöri nyelvsajátságok. Hasonlatok. Népmesék. Gyermek
mondókák. Tájszók).

Magyar Paedagogiai Szemle. X. köt. 3. fűz. (márcz.). Bőim 
József-. Magyarországi tanítók árvaháza. (Tóth József tanfelügyelő élet
rajzával és arczképével). — Dr. Kerékgyártó Elek-. Békey Imre emlékezete.
— Szécskay István: A polgári leányiskolák továbbfejlesztése. — Gockler 
Lajos : A magán és kegyúri iskolákról. — Glatz György: A véderő
törvényjavaslat s a tanítók.

Magyar Tanítóképző. IV. évf. 2. SZ. Somogyi Géza-. A nevelés 
tudománya. (Egy tanfolyamot megnyitó előadásból. Francziából szabadon 
fordítva. Befej.). — Zajzon Dénes: A tanítóképző-intézeti segédtanár.
—  Ujfalussy Sándor-. Az állami képezdei tanárok szolgálati pragmatikája
— A képezdei tanárok gyűlésének kérdéséhez. — Boámért: Az írás
beli dolgozatok kijavítása. [Helyes, hogy a tanító a hibát (színes plaj- 
bászszal) csak aláhúzza és a tanuló a dolgozat végén maga javítja ki : 
de nagyon helytelen ezt oly módon végeztetni, hogy „az aláhúzott hibás 
szavakat vagy mondatokat“ a gyermek .,leírja úgy, hibásan, a hogy dol
gozatában áll, átellenben pedig kijavítva“. A tanuló lelkében úgyis a 
hiba képe az erősebb, különben nem tévedne; ha tehát a hibát újra 
leírja, még pedig jó figyelmesen, mivel különben nem tudja híven 
ismételni, akkor az egyetlen egyszer írt javításnak legtöbbnyire nem 
lehet foganatja és csak a hiba rögzik meg].

Nemzeti Nőnevelés. X. évf. 3. fűz. (márcz.). Pásthy Károly -. 
Tanítás és nevelés. — Sebestyénné Stctina Ilona: Békey Imre. — 
Sebestyén Gyula: Nevezetes nők a magyar történetben. [Mutatvány a 
szerzőnek polgári és felsőbb leányiskolák számára írt magyar történetéből.

Az Eötvös-alap ünnepe (1889. febr. 2.).

Népiskola. Volksschule. VI. évf. 8. SZ. Bécsey Viktor: I)r. Né
meth Antal életrajza és irodalmi működése. (Mutatvány a szerzőnek 
„Vasmegyei Írók“ czimű bio- és bibliographiai munkájából). — Freund: 
Lazarus’ psychologische Formeln. (Folyt. 9. Befej. 10. sz.). — 9. SZ. 
Unsere Schulbücher-Litteratur. — 10. SZ. Die Aufgabe der Mutter. * 
(Befej. 11. sz.). — Dőld István: Az iskola mint az élet műhelye. —
II. SZ. Johannes Sturm, der Normalrektor. [Megemlékezés Sturm halála



napja (márcz. Б.) 300. évfordulója alkalmával, a Preuss. Lehrerzeitung- 
ból átvéve].

Népnevelők Lapja. XXIV. évf. 9. sz. Állami tanfelügyelet a 
fővárosban. — Modern tanfelügyelő. — 10. SZ. Neiger Sándor: Mely 
elvek és szabályok szerint történjék az osztályozás az elemi iskolákban ? 
(Befej. 11. sz.). — II. sz. Zajzon Dénes: Tanítóképzésünk egynéhány 
kérdése. I.

Nevelés. 11. évf. 2  SZ. Dobóczky Lajos: Az iskolai nevelés köré
ből. I. [V e s s i о t-nak, a franczia közokt. tanács tagjának az iskolai 
nevelésről szóló művéből dolgoz fel egyet-mást. Szól a jutalmazásról; az 
osztályozás nem sokat ér, mert hiúságot vagy irigységet vagy alázatos 
meghunyászkodást szül. Legfőbb jutalom a szeretet és becsülés, a bizalom 
éreztetése. Xem annyira a legtehetségesebbeket, mint inkább a legszor
galmasabbakat kell megdicsérni], —  Klein Lajos: Kirándulások felhasz
nálása a nevelés és tanítás érdekében. (Befej.). — Léderer A. : A kedély 
neveléséről. I.

Polgári Iskola. XV. évf. 3. SZ. (márcz.). Dr. G-ööz József: Békey 
Imre — A polgári iskola és a társadalom. — Dr. Gööz József: A ber
lini tanítóképző-intézet Diesterweg igazgatósága alatt. — Gúta József: 
A nők néhány kötelméről. [Harisnyát akar-e ez jelenteni vagy pedig 
kötelességet? Ha az utóbbit, akkor hagyjuk meg a régi becsületes nevét. 
senki se fogja a kötélverőséggel összetéveszteni], — Kereskedelmi iskolák 
a közokt. min. folyó évi költségvetésében.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXII. évf. 8 sz. Dr. üreg 
János: A magán tanításról. [A szülők, tanulók és tanárok érdekében 
állónak mondja, hogy a tanárok növendékeiknek magán órákat adhas
sanak]. — 9. SZ. Eötvös Károly Lajos: A felekezeti iskolajog történeti 
alapja. (Az egyházi közigaztás kézikönyvének sajtó alatt levő II. köteté
ből). — Makkal Domokos: Székely Ferencz. (A jan. 28-án elhunyt 
nagyenyedi főiskolai tanár necrologusa). — 10. sz. Tanárképzés és 
tanárválasztás. (Befej. 11. sz). [Reflectál Schneller Istvánnak a név. 
lap novemberi számában megjelent czikksorozatára, melyben az a prot. 
felekezeti tanárképző szervezése mellett buzgólkodik. De csak a tervet, 
helyesli, okadatolását és gondolatmenetét nem, mert a czikksorozat 
szerinte bizalmatlanság a közokt. kormány iránt. Az állam tantervének 
és tanügyi rendeletéinek egy betűje sem koczkáztatja a prot. vallásos
ságot és az erkölcsös nevelést. Az elnyomás idejében szükséges volt a 
reactió, ma czéltévesztett. Ezután kimutatja a • prot. iskolák jelenlegi 
bajait, hiányait. A prot. tanárképző inkább még várasson magára, sem
hogy idétlen szülött legyen. Az állami tanárképzőben végzett ifjak nem 
fognak vonakodni a prot. iskolákban való tanárkodástól, mihelyt azok 
rendezettebb viszonyok között lesznek, minek útját az államsegély már 
megtörte. A választó testületek legyenek óvatosabbak a tanárválasztás
ban s egyéni érdekekből ne mellőzzék az inkább arra valót. Vannak
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tiszteletre méltó kivételek, de az alaposan nem készült, nem vizsgált 
tanárok legnagyobb része nem felelhet meg feladatának. Ez fontosabb a 
prot. tanárképző felállításánál].

Protestáns Közlöny. XIX. évf. 9. SZ. Óvás gr. Csáky közokt. 
minister német-nyelvi rendelete ellen. (Folyt. 10. Befej. 11. sz.). [Már a 
Debr. Prot. Lap és a Sárospataki Lapok hasonló tartalmú közleményeivel 
szemben kifejtettük (múlt fűz. 455—456. és 460— 461. 1.), hogy a 
szóban forgó rendelet semmikép sem érinti az „önkormányzati joggal 
biró hitfelekezeti iskolákat“. Ezek részéről az óvás ép oly szükségtelen 
mint értelmetlen. Hogy a rendelet törvénytelen volna, mint a hogy ez 
„Óvás“ aláírója Protestáns állítja, azt komoly megfontolás után senki 
sem hiheti. A rendelet a már előbb kiadott ministeri tanterveken egy 
hajszállal sem megy túl, pedig az 1883. XXX. t.-cz. 8. §-a értelmében 
a vall. és közokt, minister fölemelheti „a tanítandó ismeretek mértékét“ 
minden középiskolára nézve. Igaz ugyan, hogy „a felekezetek által fen- 
tartott tanintézeteknél a tantárgyakban az egész tanfolyam alatt elérendő 
végczélt és a tanítandó ismeretek mértékét., a tanrendszert, tantervet és 
a tankönyveket az illető felekezeti főhatóság állapítja meg“, de „a meg
állapított mérték nem lehet kisebb, mint az, mely a közoktatásügyi minister 
rendelkezése és közvetetten vezetése alatt álló intézetekben alkalmazva van. “ 
Sérelmes csak egy dolog lehetne: ha a rendeletet, noha nem emeli föl 
a mértéket, a minister mégis megküldte volna a felekezeti intézeteknek 
követés végett, De ez, mint tudjuk, nem történt]. — A n.-enyedi 
collegium történetéhez. Curatorok utasítása 1717-ből. (Folyt, 10. Befej.
11. sz.).

Sárospataki Lapok. Vili. évf. 8. SZ. Dr. Bartha Béla : A jog
akadémiák kérdése általában, s különösen a Protestantismus szempont
jából. (Folyt. Befej. 9. sz.). — 10. SZ. Búza János-. A vall. és közokt. 
ministemek a közoktatás állapotáról szóló XVII-ik jelentése. (Folyt. 
11. 12. sz.).

Természettudományi Közlöny XXI. köt. márcz. fűz. Paszlavszky 
József-. Rudolf trónörökös emlékezete. — Weinek László : A holdleirás 
története. I.

Tornaügy. VI. évf. 7. SZ. Szirtes Ignácz: Tornajátékok. [Húsz 
tornajátékot közöl, melyet nagyrészt pancsovai vagy torontálinegyei szerb 
nemzetiségű tanulók gyűjtöttek. Igen becses anyagot szolgáltat a torna- 
tanítás élénkítésére]. — Bokelberg Ernő: „A tökéletes előtornász“. 
(Befej.)

K ü l f ö l d i e k .

The Educational Times. XLII. 335. SZ. (márcz.). Dr. Francis 
Warner: Mental physiology, a study of the growth of mental faculty 
and its culture in children.
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L’Université. V. évf. 3. SZ. Nieivenglowski, Charpentier, Merlet, 
Edon, Lange: Voeu sur Г assimilation des grades de l’Enseignement 
secondaire spécial aux grades de l’Enseignement secondaire classique. — 
Au lycée Charlemagne. — Alfred Legrand: Rapport sur [’unification 
de Renseignement du frangais et des langues vivantes dans les classes 
de premier cycle scolaire et dans la classe de 1-re année de Renseig
nement spécial. II. — 4. SZ. Reglement du congrés international de 
Renseignement supérieur et secondaire en 1889. — De la méthode dans 
Renseignement des langues vivantes. [A Groupe de Renseignement seeon- 
daire classique 1889. feb. 6-iki ülésén az élő nyelvek methodusáról folyt 
a vita. Beljamc szerint 3 cyclusra osztandó fel a tanulás. Az első cyclus 
a beszélő és halló szervekre volna tekintettel, a grammatika mellékes. A 
2-ik cyclüsban a grammatika volna első helyen. A 3-ikban fordítások, dik- 
tandók, hasonlóan a latin nyelv tauulásához. Cart szerint a főczél a 
beszélt nyelv ismerete. A vitát folytatni fogják. E tárgyról különben 
már az előbbi füzetekben is volt szó],

Blätter für das Bayer. Gymnasialschulwesen. XXV. köt. I. fűz 
Dr. von Ziemssen : Der Kampf gegen die Gymnasien und die Heidel
berger Erklärung. [A reáliskola embereinek folytonos agitatióival szemben 
a humanistikus gymnasium mellett tör lándsát]. — 0. Brenner: Über 
einige Mängel des Unterrichts im Deutschen und ihren Ursprung. 
[A német nyelvnek és irodalomnak a német tanításban központi helyzetet 
kíván biztosítani s abból indul ki, hogy Bajorországban a leendő tanár
nak képzése a németben igen fogyatékos és német seminarium föl
állítását sürgeti].

Deutsche Rundschau. XV. évf. 5. fűz. (febr.). Herman Grimm : 
Deutscher Unterricht auf Gymnasien. [E ránk nézve igen érdekes és 
tanulságos czikkben Grimm először is saját megtámadott német stílusát 
védi Dr. Fr Trendelenburg ellen, majd általánosabb szempontokra emel
kedve a mai németségről, a mai iskolai latinság kifejlődéséről s a német 
tanításról beszél. Az iskolai latinság vizsgálatából azt az eredményt vonja 
ki, hogy a classikus nyelveknél az auctorok olvasására és magyarázására 
kell legtöbb gondot fordítani, nem pedig a latinul Írni tanításra. A német 
tanításról szólva kárhoztatja a mesterkélt stilus-szabályokat s azt mondja: 
„Das bindende Gesetz unserer Sprache ist der Drang, wahrhaftem Gefühl 
in wahrhaften "Worten Ausdruck zu geben.“ A tanításnak azonban nem 
az a czélja, hogy ezt megtanítsa, hanem hogy megmutassa, mikép tartot
ták meg ezt íróink. A nyelv holttá válnék, ha pedans szabályok közé 
szorítanék. Érdekes példákat említ a nyelvszokás szeszélyes voltára. Azt 
kívánja, hogy a (német) tanításnál mentül többet beszéljenek s mennél keve
sebbet Írjanak. Mert kevés húsz éven alul levő fiatal ember képes saját 
gondoláit bővebb összefüggésben leírni. Általában phrasisokat fog írni, nem 
igazi gondolatokat. Minél ügyesebbek az ily összeállítások, annál veszedel
mesebbek. Ha gyakorolni akarjuk az ifjút, a stilizálásban, írassunk le vele 
látott, hallott dolgokat. Gondolatok képződését pedig jó Írókon kell meg-
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mutatni. írásbeli fordításoknál pedig kétféle fordítást kellene készít
tetni, olyat, mely az idegen nyelvekhez alkalmazkodik és szabad jó for
dítást. Ki kell mutatni a classikus nyelveknek a miénkre tett hatását. 
A tájszólást nem kell iskolai nyelvvel teljesen kiszorítani. A classikus 
nyelvek értékét igen kiemeli. A gondviselés megbecsülhetetlen ajándé
kának mondja őket, mert lehetővé teszik, hogy a tanár bevezesse növen
dékeit egy ideális világba, mely, míg egyfelől megfelel a mi világunk 
ethikus momentumainak, másfelől nincsenek meg benne a mai világ 
válaszfalai. Szerencsétlenségnek tartaná, ha a görög és római nyelv és 
irodalom megszűnnék a gymnasiumi tanítás alapja lenni. I)e mellettük 
hasonló gonddal kell tanítani a nemzeti nyelvet is]. — August hammers: 
Handarbeit für Knaben.

Pädagogisches Archiv. XXXI. évf. 2. sz. (febr.). Br. J. Witte: 
Humanistisches und Keal-Gymnasium vor dem Forum wissenschaftlicher 
Pädagogik. [A realgymnasiumot fenn kívánja tartani, mint a classikus 
humanus gymnasiummal teljesen egyértékűt. De bevallja, hogy a real- 
gynmasiumi abituriens nem oly képzett, mint a humánus gymnasiumbeli. 
Elismeri, hogy a realgymnasiumi tanuló nem tudván görögöt, a theologiai. 
class, philologiai és történeti facultasnak tagja nem lehet, de teljesen 
képesítettnek tartja a jogi, orvosi és természeti szakokra, sőt a real
gymnasiumot a természetvizsgáló és modern philologus legjobb iskolájának 
mondja], — Benn hold: Vorschläge zur Herstellung eines praktischen 
Verzeichnisses der den Jahresberichten beigefügten wissenschaftlichen 
Abhandlungen. — Pietzlccr: Über den Wert des Cornelius Nepos als 
Schulschriftsteller. [Corn. Neposnak az iskolában való olvasását egyenesen 
rosszalja. Megolvashatják azok, a kik még mindig sajnálják, hogy Corn. 
Nepost a mi tantervűnk számkivetette az iskolából],

Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen. ХЕШ. évf. febr.—márcz
fűz Max Zoeller : Über die sogenannten allgemeinen Themata im deutschen 
Aufsatz und ihre Behandlungsweise. [Azt kívánja, hogy az általánosan 
hangzó thémák concrét összeköttetésben legyenek az olvasmánynyal s így 
pl. e helyett: „Az aurea mediocritas dicsérete“ ez legyen a feladat: 
..Miért dicséri Horatius annyiszor az aurea mediocritast ?“ vagyis az 
általános thémákat specializálni kell és összhangba hozni az olvas
mánynyal]. — Dr. H. Eichler: Das griechische Scriptum in Prima. 
[A németből görögre fordítást elhagyandónak véli és csak a görögből 
való fordítás gyakorlását kívánja, mint az érettségi vizsgálatra előkészítő 
gyakorlást. Szól a kitűzendő görög szöveg választásáról].

Zeitschrift für das Reaischulwesen. XIV. évf. I. fűz. Franz 
Kemény: Ein nützliches Handbuch für Eltern. [A Közlönyünk számára 
írt és novemberi füzetünkben 153— 156. 1. megjelent javaslat német 
átdolgozásban]. — Dr. Alois Handl: Beiträge zur Lehre vom Gleich
gewicht der Gase. (1. Anwendung des Dalton’schen Gesetzes zur Berech
nung der Zusammensetzung der atmosphärischen Luft. 2. Unmittelbare
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Berechnung des barometrischen Höhenfactors). — Moriz K olm : Be
merkungen und Vorschläge betreffend den Aufbau und die Verwendung 
einiger mathematischer Lehrsätze. I. — Der neusprachliche Unterricht 
an den bayerischen Mittelschulen und an der Universität München.

Zeitschrift für den Physikalischen und Chemischen Unterricht
II. évf. 2. fÜZ. (decz.). Br. K. Noacli: Die Vorbildung der Lehrer für 
Physik. — Br. E. Mach : Die experimentelle Darstellung der Linsen- 
abweichungen. — W. Holtz: Über die Vereinfachung elektrischer Vorlesungs
versuche durch sogenannte Fussklemmen. — E. G-rimselil : Zwei Apparate 
zum Nachweise der Schwingungsknoten und Schwingungsbäuche in einer 
tönenden Luftsäule. — Engelbert Königen : Apparat zur Veranschaulichung 
der scheinbaren täglichen Bewegung der Sonne um die Erde. — Br. P. 
Szymahski: Schulversuche über Zurüekwerfung und Brechung des Lichtes.
—  Hans Januschke: Über die Verwendung des Energie-Prinzipes. — 
Physikalische Aufgaben. -  G. Parragh: Ein elektrolytisches Chrono
meter. — 3. fÜZ. E. Loeiv : Der Atom- und Molekülbegriff im chemischen 
Unterricht. — T)r. Fridrich C. G. Müller: Die Behandlung der Vibra
tionsbewegung in der Prima des Realgymnasiums. — H. Paalzow und 
F. Neesen: Ein Reibungsapparat. — M. Koppe: Theorie des Winkel
spiegels. — Physikalische Aufgaben.

Le Scuole Secondarie. VI. évf. 8. SZ. E. Gerunzi: Sulla possibile 
abolizione deli’ ufficio speciale di Preside. — Quintilio Tónim: L ’orario ' 
per gl’insegnanti dei ginnasio e dei liceo secondo il nuovo progetto. — 
Giulio Rossi: I sessenni. — Zambaldi: La pronunzia latina nelle scuole.
— C. Be Angeli: I viaggi a prezzo ridotto. — 9. SZ. Clemente Be 
Angeli: Per fatto personale. — E. Zamperoni: Le richieste ferroviarie.
— La pensione ai proffessori. — Osservazioni sut programmi di lettere 
italiane negli Istituti tecnici. — Banelli: A proposito del programma 
di tilosolia nel Liceo. — Francesco Panizza : Del coordinamento degli 
studi scientifici nelle recenti modificazioni pei Licei. [E két szám legtöbb 
czikke az új olasz közoktatásügyi törvényjavaslattal és az októberben 
kiadott új középiskolai tantervvel foglalkozik: mind apró és jelentéktelen].
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KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .
A  K ö z o k t a t á s i  T a n á c s r ó l .

Az irodalmi vita a közokt. tanács reformjáról mind szélesebb körök
ben terjed, de azért sem el nem posványosodik, sem nagyon sokfelé nem 
hűz. A különböző nézetekben is örvendetesen nyilatkozik az igazi szükség
letek érzete s a fölmerült javaslatok is nem egy pontban találkoznak.



528

Nekünk különös megelégedésünkre szolgál, hogy a fölszólalók közt igen 
tekintélyes férfiak némely döntő fontosságú kérdésben egészen a mi állás
pontunkra helyezkednek. Utolsó szemlénk óta három dolgozat jelent meg 
e fontos kérdésről, mind a három az Egyet. Közokt. Szemlében, ezek 
közül Feliér Ipoly főigazgatóé külön kiadásban is. *) A következőkben 
ismertetjük e dolgozatokat.

I. Fehér Ipoly.
Fehér Ipoly rendszeresen s kimerítően foglalkozik a tárgygyal. 

Megvizsgálja a tanács ellen felhozott kifogásokat, fejtegeti mily szervezetű 
legyen a tanács és viszonyainkhoz mért konkrét reformjavaslatot is tesz.

A fölhozott kifogások közül jogosultnak ismeri el a következőket: 
A tanács tagjainak kinevezésénél nem a szaktudományi, hanem a paeda- 
gogiai s didaktikai képzettségnek kellene döntőnek lennie; a tanács 
működése nincs szerves összefüggésben az iskolai gyakorlattal. Ellenben 
nem tartja helyesnek Hock ama javaslatát, hogy a tanácsnak rendelkező 
hatáskört is szabjanak ki. Ez nem fér össze a kormány felelősségével. 
Alaposan czáfolja ama nézetet is, mintha a tanácsra nézve lealacsonyító 
volna, ha az administratio érdekeit szolgálja s mintha tényleg „csupán“ 
administrativ ügyekkel foglalkoznék.

Ezek után helyes irányban haladva, a mi fejtegetésünkből kiindulva, 
nem tér ki a legelső itt fölmerülő kérdés elől : szükség van-e a közokt. 
tanácsra ? Elfogadja a mi formulánkat, hogy a közokt. tanácsra nincs 
„okvetetlenül“ szükségünk. Később, hol a külföldi intézmények ismer
tetését összefoglalja (28 1.), nyíltan kimondja:

„A külföldön, oly államokban, melyekben a kormány maga rendel
kezik szakemberekkel, ott általában hiányzik a kormányon kívül álló 
közokt. tanács. Ilyent jóformán csak azon államokban találunk, a hol 
magában a kormányzatban, sem a központiban, sem a kerületiben nincsenek 
szakemberek alkalmazva, a hol tehát a kormány utalva van reá, hogy 
külön szaktestületet alakítson, és még ott sem adnak e testületnek a 
fontos tanügyi dolgokban rendelkező jogot.“ . . .  A külföld példája „inkább 
az egész tanács eszméjének elejtése mellett szólna.“

A mi viszonyaink közt azonban szükségesnek tart közokt. tanácsot, 
azaz szaktestületet, mert csakis ilyenben „fejlődhetik ki egységes szellem és 
állandó traditió, mely megóvja az oktatásügy menetét az esetlegességek 
vagy személyi változások fluctuatiójától, egyensúlyban tartja az oktatás

*) A közoktatási tanács reformja. Irta Fehér Ipoly, a szegedi tankerü
let főigazgatója. Budapest. Lampel R. 1889. 37 lap. — A kiilönlenyomat avail, 
és közokt. ministerhez van intézve, rövid előszó kíséretében.
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ügyet és legbiztosabban garantirozza ennek öntudatos fejlődését“. De в 
testület keretéből kiejtendőnek tartja a felsőbb iskolákat, kivéve a közép
iskolai tanárképzést és képesítést (?); ezenkívül a tanács körébe tartoz
nának a középiskolai, népoktatási, szakiskolai s humanitárius intézeti 
ügyek. Ezekre nézve a tanács feladata paedagogiai, didaktikai és metho- 
dikai ügyekben javaslataival s tanácsaival a ministernek segítségére lenni; 
e végből kisérje figyelemmel a közoktatás állását, eredményeit és szükség
leteit. A tankönyvbírálat dolgában, úgymond, egyetért velünk, „hogy ez 
nem képez tanácsi utón végzendő m unkát; ezt olcsóbban és czélszerübben 
lehetne elintézni más utón“ (30 1.).

E füzet első czikkében bővebben kifejtjük a magunk nézetét. Mi 
is szükségesnek tartunk közvetítő kapcsot egyrészt a kormány s az iskolai 
élet, másrészt az administrate munkája s a tudomány meg a tapasztalat 
vívmányai közt. Csakhogy nem találhatjuk meg e kapcsot egy újabb hivatal
ban, minőt Fehér Ipoly is contemplál. Szükséges és jó a hivatal a maga 
helyén, de hivatal a hivatal hegyibe nem egészséges állapot semmiféle 
kormányzati ágban. Ha a tanács hivatal, akkor nem érünk vele czélt, 
mert a hivatalon kívül kellene közvetítő testület; ha a tanács ez a köz
vetítő testület akar lenni, nem öltheti a hivatal formáját. Kell állandóság 
s traditió s egységes fejlődés a tanügy terén, de ennek garantiája nem 
lehet újabb hivatal, hanem egyrészt a ministerium szakembereinek szak
értelme, másrészt a tanárok többségének tudományos meggyőződése. 
Szüksége van a ministeriumnak paedagogiai ügyekben tanácsadó
testületre ; csakhogy ne újabb hivatal szolgáltassa e tanácsokat, hanem 
a tudomány, az élet, a tapasztalat, a mint a javasoltunk értekezletekben 
nyilvánulhat.

A szervezetet következőkép fejtegeti Fehér Ipoly. A tagok meg
választásánál a közokt. intézetek fokozataira s a didaktikai qualificatióra 
kell tekintettel lenni. Az intézetek fokozatuk szerint arányosan legyenek 
képviselve. A tagok olyanok legyenek, kik tényleg a tanügygyel foglal
koznak. A tanács maga három csoportra volna osztható, középiskolaira, 
népoktatásira, a harmadik pedig a szakoktatás s a humanitárius intézetek 
ügyét egyesítené magában. Csak általános elvi jelentőségű ügyekben volna 
csakis véleményező hatásköre. Miután a külföldi viszonyokat behatóan 
tárgyalta, kimondja, hogy ne külföldi minták után induljunk, hanem 
speciális viszonyainkat vegyük fontolóra.

Fehér Ipoly is állandó s közreműködő tagokat különböztet meg. 
Állandó tagok volnának a tanárvizsgáló bizottság elnöke, a tanár- s 
tanítóképző intézetek igazgatói, főigazgatók, tanfelügyelők, középiskolák s

Tanáregyesületi Közlöny. XXII. 36
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más iskolák igazgatói stb., kik némi tiszteletdíjat kapnának. A váltakozó 
tagok a napi tanítással foglalkozók soraiból vétetnének. Amazok képez
nék az egész intézmény törzsét, ezek csak kiegészítő részét. A vidéki 
tagság meddő dolog. Legfölebb annak volna értelme, ha a ministerium a 
„Közokt. Tanács kültagja“ czímet adományozná egyes vidéki szak
embereknek.

A mi ez utóbbi mondását Fehér ípolynak illeti, tartózkodunk a 
bővebb kommentártól. Nagyon megfeledkezett Fehér Ipoly a magyar 
tanárság szükségleteiről s lelki állapotáról, ha azt hiszi, hogy üres czím- 
mel elégítheti ki a vidéket a szava érvényesítésétől való megfosztásáért, 
s nem jól sugalmazta a pillanat, midőn a helyett, hogy azt tanácsolta 
volna, hogy munkát adván a vidéknek, buzdítsák és ébreszszék, egy nem
csak üres, hanem hazug s annál szégyenítőbb czímet ajánl számára. Lehe
tetlen, hogy megfontolván a dolgot, ne sajnálja, a miket erre vonatkozó
lag leirt. Miért ne lehetne a vidéki tanár tanács tagja ? Hiszen még 
most is évenkint csak két nagy gyűlése van a tanácsnak! Referensi 
munkát a vidéken nem készíthetni ? Hol Írja Fehér Ipoly a maga becses 
tanügyi dolgozatait? Nevezetes, hogy a tanár ember, ha külsőleg elszakad 
a tanárságtól, belsőleg is annyira elválik tő le! Vannak erre különben 
szomorúbb esetek a Fehér Ipolyénál! S minő politika ez ! Elfojtják a 
vidéket s aztán követelnek meg várnak tőle lendületet, elégedettséget, 
munkakedvet, és szidják, ha ezekben fogyatékos! Az ország tanársága 
egy, nem szabad kasztokra osztani.

Fehér ípolynak e botlása különben onnét van, hogy positiv javaslata 
legvelejében abban a betegségben szenved, mely ellen teljes erőnkből 
küzdünk. Csak dolgozata utolsó részében áll elő voltaképi tervével: a 
középiskoláknak a tanácsban első sorban a tankerületi főigazgatók által 
kellene képviselve lenniük, ezek képeznék az állandó tagok közt a közép
iskolai ágazat törzsét, s e czélra egy-kettő kivételével mind Budapesten 
laknának. A lakás kérdését részünkről nem tartjuk egyelőre se fontosnak, 
se sürgősnek, nem foglalkozunk vele. Az ellen nincs kifogásunk, hogy a 
főigazgatók közös értekezletekben találkozzanak, sőt igen czélszerűnek, 
természetesnek és szükségesnek tartjuk és több ízben ajánlottuk. De azt 
nem akarjuk, hogy a főigazgatók képezzék a tanács ez ágazatának 
törzsét. Ez az az új hivatal, melyre a kifejtett czélokra csakúgy nincs 
szükségünk, mint a mostani tanácsra nincsen. A főigazgatók amúgy is a 
kormány orgánumai, kikkel a kormány a maga czéljaira rendelkezik. 
Rendelkezzék is velők, s merítse összességükből mind azt a hasznot, 
melyet eddig mellőzött, melyet ily jeles férfiak összességéből bőven merít-
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hetni. Tökéletesen igaza van Fehér Ipolynak, ha a főigazgatók közre
működésétől a tanügyi administratióban nagy hasznot vár. De tökéletesen 
eltéveszti az igazságot, ha a főigazgatókban keresi azt a kapcsot, melyre 
szükségünk van: administratio és tudomány, kormány és iskolai élet 
közt. Hiszen a főigazgatók épen ahhoz az administratiőhoz, ahhoz a 
kormányhoz tartoznak, melylyel a tudományt, az életet egybe akarjuk 
kapcsolni; hogyan lehetnének kapocs is, kapcsolt rész is ? A főigazgatók 
akarnának tanácsadó és végrehajtó, administráló és véleményező testület 
egyszerre lenni? Hogyan történhetett, hogy egy ily világos és informált 
fő is, minő Fehér Ipolyé, e kérdésben annyira eltévelyedett ? Ennek okát 
abban találjuk, hogy nálunk általánosan mindent a „hivatalitól várnak, 
semmit az élettől, még ott sem, hol a hivatal fogalma semmikép nem 
helyén való. A „hivatal“ fogalma valóságos pusztításokat visz véghez; 
megbabonázza a lelkiismereteket; a „hivatal“ mindenható, a mit a „hiva
talban“ elintéznek, jól van elintézve, még akkor is, ha az ügy nem 
hivatalba való; a hivatalra bátran rábizhatni mindent, még azt is, a mit 
semmiféle hivatal a világon nem végezhet. S aztán még panaszkodunk a 
bureaucratismus elharapózásáról s elfajulásáról! Mikor lelkünk s gondol
kodásunk el van bureaucratizálva s majd nemsokára a mennyei üdvös
séget is csak „hivatalitól osztva fogjuk magunknak elképzelhetni.

II. Lánczy Gyula.
Lánczy Gyula nem most először szólal föl közoktatásügyi kérdé

sekben ; emlékeztetünk a többi közt ama magvas fejtegetésekre, melyeket 
a harmadik egyetem kérdésének vitatása alkalmával tett közzé. Magas 
szempontokból, erős logikával Ítéli meg a dolgokat s mostani fölszólalása 
is megérdemli a közfigyelmet. Az ő nézete a mienkkel legkönnyebben 
megegyez tethető.

Fölfogásának veleje az, hogy a tanács hatásköre „tisztán vélemé
nyező, javasló, és legfeljebb az oktatásügy általános fejlődését kisérő s 
ellenőrző“ legyen. „Nem lehet intéző, administráló hatóság semmi tekin
tetben. Illetékességi köre a középiskolai oktatás és tanárképzés körére 
szorítkozik — kizárásával úgy a többi specialis felső oktatási szakoknak, 
mint az elemi oktatás szervezetének. E z utóbbira nézve külön országos 
népoktatási tanács lenne szervezendő“ (186. 1.). Lánczy Gyula az első 
a fölszólalók közt, ki a tanácsot nem mint hivatalt contemplálja. Hatá
rozottan kimondja, hogy míg Hock és Schvarcz a tanácsot a tanügyi 
administratio mintegy hierarchiai betetőzésének tekintik, ő egy corps 
d ’élite-nek contemplálja, „mely a szabályszerű igazgatási kereteken és

36*



'  , ^ Г С ......... ----------------г - ........................................................................................................... ■ И -:" - ''-?  ~ : ' ’ • ’■ ’ ’

532

fokozatos hatósági tagolaton kívül áll“. Az ö fölfogása, úgymond, ellen
kezik azzal a nézettel, „mely a tanácsot hivatása szerint minden áron 
egy folytonos működésben s elfoglaltságban levő munkaszervvé akarja ala
kítani. De ne feledjük, hogy a „harassing legislation“ vádja nemcsak a 
parlamenti törvénygyártásra vonatkozik s egy kis szuszra, nyugalomra, 
stabilitásra van szükség, hogy a kimondott elvek és felállított program - 
mok lelkiismeretes keresztülvitelére, alapos kipróbálására is kerüljön a 
sor“. Bámulatos, hogy ez a férfiú, ki a középiskolai ügyek részleteivel 
alig foglalkozhatott, a fején találja a szöget, míg a mi középiskolai em
bereink a középiskolai ügy valódi szükségleteit nem érzik, s egy „hivatal“ 
fogalmával nyugtatják meg lelkiismeretüket. Ha Lánczy még tekintetbe 
veszi vala, hogy a középiskolai ügy mai állásában, a midőn a szervezeti 
munkálatok he vannak fejezve, minden attól függ, hogy a tényleges álla
potok alkalmazkodjanak a szervezethez, s általában a nagy kérdésekben 
a legszélesebb tapasztalat tanuságtételét szerezzük meg, akkor nem állhat 
távol a tanács reformjának ama konkrét eszméjétől, melyet czikkünkben 
vázoltunk.

Ő maga konkrét módon nem részletezi eszméjét, De egyetért 
velünk, hogy a tanács hatásköréből ki kellene venni minden oly teendőt, 
mely a folyó administratio tárgya, mindenekfelett pedig meg kellene 
szűnnie e testületnek jelenleg leggyülöletesebb, legháládatlanabb, legzak- 
latóbb foglalkozásának: a tankönyvbirálatnak. Egyáltalán ne foglalkozzék 
részleti teendők elintézésével, „hivatása a közérvényüre, a módszeri pro
blémák elvi megoldására kell, hogy irányuljon“. Egyetért velünk abban 
is, hogy a vidék is belevonassék a tanács működésébe. „Mert ha valahol, 
úgy itt gyökeresen szakítani keilend azon egyoldalú központosító szel
lemmel, mely országos testületekből voltakép kizárja az országot, s az 
erők érvényesülését merőben egy város állandó domiciliumától teszi füg
gővé — ha az szinte az ország fővárosa, mely szellemi tekintetben 
bizonyára annyit, sőt talán többet is nyom, mint akár egy nagy ország
rész ; de azért még sem az ország maga“ (186. 1.). Ezek a fejtegetések 
teljesen lehetetlenné teszik, hogy Lánczy a tanácsot hivatal gyanánt fogja 
föl. Azt a nehány részletet is, melybe bocsátkozik, ugyanez a szabad, 
elfogulatlan szellem lengi át. „Az állandó és váltakozó tagok különböz- 
tetése ily testületben minden értelmet és létjogot vesztve, megszűnnék.“ 
A tanács egységes testületet képezne, melynél közös tanácskozás képezné 
a szabályt, az osztályokra szakadás az esetről-esetre igazolandó kivételt. 
Ez nem zárná ki szükehb bizottságok működését, de mindig csak elő
készítő, szakszerüleg megvilágosító, tehát auxiliaris minőségben. A tanács-



beli tagságra képesítsen „universalis műveltség, a bevált intellectualis erő 
módszeri és szervezeti problémáknak comprehensiv megragadására és 
megoldására, tanúsított activ érdeklődés és foglalkozás a tanügyi neve
lési, valamint tudomány-módszeri kérdésekkel.“ A gyakorlati hivatás és 
tapasztalás követelése a részesek jelentékeny többségére nézve mindenkép 
formálandó lesz, de oly töredék is foglalhasson a tanácsban helyet, mely 
e hivatásszerű tapasztalással nem bir ugyan, de az említett többi nagy
becsű föltételeknek megfelel. A tagok közreműködése tiszteletbeli, ingye
nes volna, csak a vidéki tagok készpénz kiadásai téríttetnének meg és 
nyomtatványok stb. követelnének az eddiginél jelentékenyebb költség- 
tételt. A tanácstagokkal külön-külön előzetesen alapos munkaanyag köz
lendő, s akkor a tanácsbeli teljes üléseknek nehézkes apparátusához 
évenkint csak ritka időközökben is nehány napi tartamra lesz szükség 
folyamodni. Az olvasó látja, hogy a legtöbb pontban teljesen egyetért
hetünk Lánczyval, s hogy ő sem idegenkedhetik ama további consequén- 
tiáktól, melyeket majdnem azonos alapfelfogásunkból levontunk.

III.

Dr. Ferenczy József is, a közokt. tanács jegyzője, foglalkozik a 
tanács reformjának kérdésével. Dr. Ferenczy úrral egy előbbi alkalom
mal igen kellemetlen tapasztalatokat tettünk; olvasóink emlékeznek, hogy 
vádolt bennünket, s midőn azután felszólítottuk, hogy vádjait bizonyítsa, 
elhallgatott. Ez irodalmi polémiákban nálunk nem szokásos; a ki vádol, 
álljon elő a vád alapjával, különben mindenki azt fogja mondani, hogy 
csak gyanúsít; ha pedig tévedett, akkor legyen annyi bátorsága, hogy 
elégtétel gyanánt visszavonja a hamis vádat. Ezért nem is foglalkoznánk 
többé dr. Ferenczy úr nézeteivel, ha az ügy érdeke meg nem követelné, 
hogy a tanács jegyzőjét is meghallgassuk a fennforgó kérdésben.

Dr. Ferenczy úr felszólalásában két rész különböztethető meg. 
Védelmébe veszi a tanácsot Schvarcz, Hock és a Pester Lloyd „h.“ jegyű 
czikkirója ellen s maga is reformjavaslatot tesz. Az idők ugyanis 
múlt évi november óta, a mikor dr. Ferenczy úr igen nagy haraggal 
fordult ellenünk, a miért elégedetlenek voltunk a tanács működésével, 
„bizalmatlanságot iparkodtunk kelteni a tanács határozatai, javaslatai, 
intézkedései iránt“ stb. — igen nagyon megváltoztak. Most ő maga 
erősebben támadja a tanácsot, mint m i ! „A tanácsnak — úgy mond — 
mai állapotai tarthatatlanok, szervezetének megváltoztatása múlhatatlanul 
szükséges“ . Most ő maga oly visszaéléseket leplez le, minőket mi nem 
is álmodhattunk ! Elmondja, hogy előfordult az az eset, hogy a tanács
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nak egyik tagja oly könyvről referált, melyet maga nem is ismert, 
mert bírálatát más által készíttette é l! Most ő maga elismeri, hogy ő, 
a jegyző, „nehány esetben rendszeres bírálat készítésével is megbízatott, 
sőt egy időben az uj kiadású könyvek rév isióját s az döbbeni kiadások
kal való összevetését rendszeresen teljesítette“, a mi előttünk ebben a 
formában szinte hihetetlennek tetszik. Vagy lehetséges-e, hogy a tanács 
jegyzője egy időben az uj kiadású könyveket (tehát minden szakmabelit!) 
revideálta, még azokat is, melyek tárgyában a legjobb akarattal sem 
mondható szakembernek ? Ez ha igaz, valóban hallatlan. Most ő maga 
azt mondja, hogy a tanács első megalakításakor „el volt tévesztve a 
szervezet“ ; „működésében nem volt egyöntetűség és kapcsolat. Ekkor 
igazán megtörtént, hogy a jobb kéz nem tudta, mit mivel a bal. De a 
szakosztályok munkássága is meddő volt“. 1874-ben megváltoztatták a 
szervezetet, de ez a máig fennálló szervezet is „egészségtelen“. Ezeket 
pedig ugyanaz irta, ki Közlönyünk novemberi füzetében oly hévvel ját
szotta a tanács felháborodott prókátorának szerepét.

Ezek után szükségtelennek tartjuk bővebben ismertetni, mikép 
védelmezi ez alkalommal a tanácsot; nézetünk szerint most sincs köszö
net benne, de ezzel, ha kedvük tartja, hadd számoljanak azok, a kik 
ellen fordul a védelem. Nehány fölötte különös részlet élvezetétől azonban 
nem akarjuk megfosztani olvasóinkat. Dr. Ferenczy ur nehány nagyon badar 
mondatot idéz bírálatra beadott tankönyvekből s ebből azt a következ
tetést vonja le, hogy ilyenek miatt kellett egyetemi tanárokat is bevonni 
az elemi iskolai könyvek bírálásába! Tehát csak egyetemi tanár tudja, 
hogy az ilyen mondat badarság: „Ha a főnévről semmit sem mondunk, 
akkor az nem főnév, hanem csak szó“ ? vagy: „Mindennek van neve, 
a minek neve van, az tárgy, az név“. Ilyenek bírálására való az egye
temi tanár? A legfurcsább azonban az egészben az, hogy badarságok 
gyanánt idéz dr. Ferenczy úr egészen helyes mondatokat is, és nagyon 
érdekes volna megtudni, vájjon igazán egyetemi tanárok bírálatára hivat- 
kozhatik ebbeli idézeteiben ? Ez lehetetlennek látszik. Még egy jellemző 
apróságot nem hallgathatunk el. Dr. Ferenczy úr ilykép említi elődjét : 
Horváth Mihály . . .  az akkori „szakavatott“ jegyzővel folytatott érte
kezletei alapján stb. Már előbb, mindjárt czikke elején ugyanez elődje 
folyóiratáról ilykép emlékszik meg: „a kevés előfizetővel s még kevesebb 
olvasóval bíró közlöny“ . Mi szüksége volt dr. Ferenczy úrnak hivatal
beli elődjét ily nevetséges módon megtámadni, főleg miután ez elődje 
most is a tanács állandó tagja s a tanács szerves munkálataiban, 
melyekre dr. Ferenczy úr oly büszkén hivatkozik, mintha ő csinálta
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volna, ép ez elődjének volt köztudomás szerint igen nagy része ? lllik-e 
ez? S ha még igaza volna! De tudvalevő dolog, hogy ama folyóirat 
egy ideig rendkívüli elterjedésnek örvendett s a magyar középiskolai ügy 
történetében tekintélyes szerepet vitt! De a legfurcsább mégis a szak
avatott szó idéző jelek közt! Dr. Ferenczy József úr kételkedik abban, 
hogy elődje igazán „szakavatott“ ? Vagy gúnyolni merészkedik a szak- 
avatottságot általában, elődjéét pedig különösen ? Mert csak efféle értelme 
lehet amaz idéző jeleknek az elfogulatlan olvasó előtt. Mit tartsunk egy 
oly ember önismeretéről, ki maga nem adván soha szakavatottságának 
valamelyes bizonyságát, annak a szakavatottságát vonja kétségbe, vagy 
gúnyolja, kinek roppant tudományos készültségét még leghevesebb ellen
felei sem vonták soha kétségbe ? Bocsánatot kérünk olvasóinktól, de igaz
ságérzetünk tiltja, hogy ilyen eljárást a nyilvános kifüggesztés megtor
lása nélkül hagyjunk.

Dr. Ferenczy úr positiv javaslatai igen kis helyen férnek el s 
miután a magunk nézeteit e füzetben is több helyen magyaráztuk, csak 
említeni, nem czáfolni kell őket. Vagy kell-e bővebben foglalkoznunk 
annak javaslataival, ki e nagy kérdésben nem tud egyebet mondani, mint 
hogy szabatosan kell körvonalozni a közokt. tanács feladatát és munka
körét (de hát mikép, az ép a kérdés!), „szervezni kell a tanács iro
dáját /“ „s megfelelő állandó munkaerővel ellátni“. Az iroda s benne 
az Írnokok persze a fődolog, minden baj panaceája. Továbbá: „sza
porítani kell az állandó tagok számát s pontosan kijelölni munkakörüket“. 
A pontosság nagyon fontos a hivatalban. Meg kell szüntetni a szak- 
tudományok szerinti beosztást s meg kell szüntetni a váltakozó tagok 
ülési díjait és így tovább. Vagy kiváncsi-e valaki a folytatásra?

Nyomasztó érzéssel olvastuk végig dr. Ferenczy úr czikkét s 
hasonló érzés fog el most, midőn kelletlenül, kénytelenül róla beszá
moltunk. Sajnáljuk, bogy az olvasót sem kímélhettük meg ez érzéstől. 
De tartoztunk vele magunknak, olvasóinknak s mindenek fölött az 
igazságnak.

Mennyi a tandíj középiskoláinkban?
Középiskoláinknak tandíjakból az elmúlt iskolai évben 593,954 frtnyi 

jövedelmük volt, a mi tetemesen felülmúlja ugyan az előbbi évekből 
eredő jövedelmet, de még mindig nem éri el a középiskolák fentartására 
fordított jövedelemnek 14% -át sem. Minden 100 írthoz tehát 86-nál 
többet tesznek az iskolafentartók járulékai és alapítványok jövedelmei. 
Az átlagos tandíj, azaz egy fizetőre eső átlag 18 frt 60 kr. A múlt 
évben csak 16 frt 30 kr volt az átlagos tandíj. Az emelkedés abból ered,



536

hogy az 1887/8-ik tanévben emelték az állam rendelkezése alatt álló 
állami és királyi gymnasiumokban a tandijat 6 írttal. Ebből a csekély 
emelkedésből az államnak és a tanulmányi alapnak 40,243 írt jövedelmük 
volt. Iskoláink évről-évre nagyobb terheket rónak az iskolafentartókra. 
A párhuzamos osztályok állítása, az iskolának a kor követelményeinek megfelelő 
felszerelése, épülettel ellátása, a tanárok fizetésének javítása stb. mind
inkább sürgőssé válik. Nem marad egyéb hátra, mint hogy középiskoláink 
a tandíjakat emeljék. Annál inkább megengedhető a tandíj emelése, mert 
némely helyen bámulatosan olcsón jut az ifjúság a középiskolai oktatás
hoz és mindenütt olcsóbban, mint Európa más államaiban. Különösen ott 
volna helyén a tandíj emelése, a hol az iskola annyira rendezetlen álla
potban van, hogy államsegélyt kénytelen használni. Hogy az ország 
pénzén az iskolát használó közönség gyámolíttassék, ez mégis oly 
eljárás, mely a méltányossággal össze nem fér. Erre vonatkozólag a min. 
jelentés is így nyilatkozik: „Ha az iskola olyan rendezett állapotban van, 
hogy hozzá szó nem férhet, akkor természetesen méltányos, hogy az 
iskolát igénybe vevő közönség terhét lehetőleg a minimumra szabják : de 
ott, a hol az iskola még rendezetlen viszonyok közt van, a hol a kor 
paedagogiai igényei még távolról sincsenek kielégítve, ott a méltányosság 
inkább abban állana, hogy a szülők valamivel nagyobb áldozatok árán 
jobb tanításhoz juttathassák gyermekeiket. Különösen áll ez azon inté
zetekre, melyek állami segélyt vesznek igénybe. Poroszországban pl. csak 
azon iskola kaphat állami segélyt, melynél az átlagos tandij (egy-egy 
fizető tanulóra eső átlag) 72 márkát (44 frtot) tesz. Nálunk az állami 
segélyt élvező intézetekben az átlagos tandij 13'3 frt. Ha csak annyi 
volna az átlagos tandíj ezen helyeken, mint az egész országban (18‘6 frt) 
akkor is 13,000 írttal több tandíj folyna b e ; de természetesen ezen 
helyeken még több is lehetne a tandíj éppen azért, hogy az állam terhe 
kisebbíttessék. A tandíj átlaga, valamint a legtöbb iskola tandíja, mint 
említve volt, Európa majd minden államában meghaladja a mienket. 
Ausztriában 40 frt a vidékieknek, 50 frt a fővárosiaknak, Poroszországban 
még valamivel több (100 márka a fővárosban). Francziaországban pedig 
mindezeknél tetemesen nagyobb“.

A franczia lycéekben a bennlakók a következő díjakat fizetik az 
alábbi helyeken :

Lyceum D iv. élém . D iv. de  g ram m . D iv. su p érieu re M ath , spécia les

Lvcée de Paris 1000 frcs 1200 frcs 1400 frcs 1500 frcs
„ „ Lyon 900 ,. 950 „ 1000 „ 1100 „
„ „ Bordeaux 850 „ 900 ,. 950 „ 1000 „
., „ Montpellier 800 „ 850 .. 900 „ 950 „
,, „ Orléans 750 „ 800 „ 850 „
„ ,, Vendőme 650 _ 700 „ 750 „
„ „ la Roche surYon 600 „ 650 „ 700 „ Г 11
,, du Puy 550 „ 600 „ 650 „ ..

A fél pensiósak ennek a felét fizetik és még az elemi szakaszban
50 frcot, a középsőben 75 frcot, a felsőben és mathematikaiban 100 frcot.
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A bejárók díja a következő az előbbi helyeken : *)
L yceum D iv . élém . D iv. de g ram m . D iv. su p é rieu re  M ath , spéc ia

Lycée de Paris 180 frcs 250 frcs 300 frcs 300 frcs
„ „ Lyon 120 „ 150 Я 250 „ 300 Я
., „ Bordeaux 120 „ 150 Я 200 „ 250 Я
., „ Montpellier 110 „ 135 180 „ 225 ..
„ „ Orléans '110 „ 130 Я 170 „
„ „ Vendőme 80 „ 100 Я 140 „ я
., „ la Roche surYon 70 „ 90 я 125 „
„ du Puy 70 „ 90 ,, 125 „ я

A franczia középiskolák kiadásaiban a szülők járulékai az 50 % -ot 
jóval meghaladják (nálunk 14%).

Nézetünk szerint középiskolai törvényünk sikeres végrehajtása csakis 
akkor remélhető, ha az iskolák jövedelmi forrásai bővülnek, de másrészt 
állami pénzügyünk mostani viszonyai között nem remélhető az állampénz
tár erősebb használata (704,000 irtot költött a középiskolákra), a tanul
mányi alap pedig éppenséggel nem használható erősebben. A jöve
delmi források bővülése csakis úgy remélhető, hogy ha a szülők nagyobb 
áldozatokat hoznak. A tandíjemelés nem olyan baj, mint gondoljuk, csakis 
akkor, ha a tandíjmentesítés nincs pontosan szabályozva. Ha azonban a 
tandíj alól a jó előmenetelü, szegény sorsú tanulók és azok a szülők, a 
kiknek több gyermekük jár iskolába, felmentetnek, akkor nem szóróinak 
ki a középiskolákból azok, a kik tehetségüknél fogva oda valók.

Hogy áttekintést nyerjünk középiskoláink tandíjáról, összeállítjuk 
őket, az állam rendelkezése alatt álló állami és királyi intézeteket ki
hagyva, melyekről tudjuk, hogy a fővárosi gymnasiumokban a tandíj 
30 frt, a reáliskolákban 24 frt, a vidéki gymnasiumokban 24 frt, reál
iskolákban 18 frt.
Budapest IV. kér. (kegyesr.) 30 

1 I. és II. oszt. 110
Budapest ( III. „ IV. „ 

László-féleí V. „ VI. „ 
) VII. „ VIII. „

Kalocsa
Esztergom

160
210
260

12
18

Kecskemét katli. 
Vácz

Gyöngyös

Jászberény

Félegyháza
Nagyszombat
Komárom

í helybeli 5 
{ vidéki 10 

18
helybeli 10 
vidéki 12 

f helybeli 10 
I vidéki 16

6
10
18

frt
Я
Я
я
Я
Г)
55
Я
Я
И
Я
Г
Я
я

я

Léva
Nyitra
Privigye
P.-Szt.-György

Érsekújvár

Rózsahegy
Kassa
Kis-Szeben
Mármarossziget
Sátoralj a-Uj hely
Bártfa
Debreczen (kath.)

Nagy-Károly
Szentes

18 frt
24 
24 „

I helybeli 12 „
1 vidéki 20 „ 
í helybeli 10 „
\ vidéki 20 ,,

12 „ 
24
10 „ 
24 „ 
24 „

18 „ 
helybeli 10 „ 
vidéki 16 „ 

12

*) L. Fináczy E. czikkét a Vanves-i lyceumról (Közi. jelen évf. okt. fűz.).



Igló ág. ev. 1
helybeli
vidéki

12 frt
20 „

Miskolcz ág. ev. j ág. ev. 7 „ 
másvall. 14 „

Nyíregyháza ág. ev. 24 ,.
1szarvasi ág. ev. 14 ,.

Szarvas esperességi 16
ág. ev. I más keresztyén 22 ,,

( izraelita 40 „
Rozsnyó 18 „

Besztercze | а^Ут п -
(heUbeli
(vidéki

5 V« „ 
10 ,.

ág- ev‘ (főgymn. (helybeli 7‘/4 ,. 
(vidéki 14 .,

Brassó ág. ev. 6, 12, 20, 40, 60 ..
1—IV. 8 ..Medgyes ág. ev. V -V III. 12 ..

Segesvár „
T—TV 10 ..

- V -V III. 15 r
Szászsebes ág. ev. 5 ..

Szászrégen „
■ I

helybeli
vidéki

6 .. 
14 „

I— IV. 14 „
Sopron ág. ev. V—VIII. 16 „

[izraeliták 28 ill. 32 „
1 bpesti ev. ref. 24 „

Budapest ) nem ref. 36 ..
ev ref. 1 mózes hitv. 50 ..

1 vidéki 36 „
I helybeli ref. 1.58 ,.

Halas vidéki ref. 12 „
más vall. 18 „
helybeli ref. 3-5 „

Kecskemét vidéki ref. 12 ..
más vall. 15 ,.
helybeli ref. T-

N.-Kőrös vidéki ref. 12 ,.
más vall. 16 „

I--IV 10 ..
Mármaros- J 

Sziget V— VIII. 15 „ 
(magántanulók felét)

Hajdú ( helybeli 2, 3, 4 frt
böszörmény ( vidéki 4, G, 8 ,.

Hajdúnánás ( helybeli 
( vidéki

2 4̂ ?i 
10
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Erzsébetváros _ frt
f kath. 5Gyulafehérvár ) más vall. 10

, , from, es gór. kath. 5 
Kolozsvár J , X11 1A Imas vall. 10

»

i kath. 4Marosvásárhely -j más vall. 8
55
55

Szamosujvár lí helybeli Г 2 
vidéki 5

55
55

Bulázsfalva í gÖr’ 1?ath' 5 üalazstalva i más vall 10 55
Brassó (kath)

i kath. 5 
( más vall. 10

55
55

Csiksomlyó 4 57
Székely-Udvarhely í kath. 4 57

(kath.) ( más vall. 8 57
Nagyvárad 24 •5
Temesvár 24
Belényes —

( helybeli ref. —
Szalonta nem ref. 5 ,,

1 vidéki 15 55
Baja 12 55
0 j f i  helyb. 3 V. 5 
Szeged vidéki 6 V. 10

55
5*

Szabadka 5 55
, í I— IV. 14Nagy-Becskerek <V— VIII. 17

Г»
55

Ujverbász 21 55
Zenta ( helybeli 4 

( vidéki 6
55
55

Pécs 10 55
Nagy-Kanizsa 12 55
Veszprém 12 55
Keszthely 12 55
Szombathely 17 55
Győr 18 55
Kőszeg 18 55
Pápa 18 55
Tata 18 55

J ág. ev. 25 55

Budapest ág. ev. < ev. ref. 28 
1 más vall. 50

55

55

Pozsony „ 19-6 55

Beszterczebánya ág. ev. 10-83 55
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Hódmező
vásárhely

I—IV. helyb.ev.ref. 10 frt 
vidéki „ „ 14 „
h . keresztyén 14 ,, 
vidéki „ 18 ,,
mozes hitv. 30 ,, 

V—VIII. megfelelően

Karczag

Kisújszállás
Miskolcz

Sárospatak

15 ,2 0 ,2 0 ,2 4 ,4 0  „ 
I helybeli ref. —
\ más vall. 10 ,, 

8 „
helybeli ref. 8 ,, 
vid. más vall. 32 ,, 

fprot. 10'5 „ 
[nem prot.15'5 „

Rimaszombat 18 ,,
Kolozsvár 12 „
Nagyenyed 12 „

Székely-Udvarhely j ^ J j

j Sepsi-Szt-György 

Békés I

Csurgó
Gyönk
Pápa
Újvidék gör. kel. 

Brassó „

Brád

Budapest IV.
„ VIII.

10 frt
helybeli 6 .. 
esperességi 10 .. 
vidéki 14 ..

15 .. 

12 .. 

20 .. 
15 ..

i I—IV. 6 .. 
IV — VIII. 10 ..
) helybeli 4 
\ vidéki 8 

kér. reáliskola 20

Vágujhelyi reáliskola vagyoni 
állapot szerint 20,30,40,50,60 

Debreczeni reáliskola 12
Sümegi reáliskola 10

Már e hézagos összeállításból is kitűnik, hogy a tandíj ügye 
hazai középiskoláinkban a legkülönfélébb módon van szabályozva. Csakis 
az állami és néhány szerzetesrendi intézetekben van egységes módon meg
állapítva a tandíj ; a többiekben pedig a legkülönfélébb elvek szerint járnak 
el. Sok helyen szerződések biztosítják az egyes vallásfelekezetekhez tartozók 
vagy a helybeliek tandíját. Fontos kérdés az, mi a legrationalisabb 
szabályozó módja a tandíjnak? Nézetünk szerint az, hogy ott, a hol 
külön szerződések nincsenek, a helybeli tanulók ne fizessenek kevesebbet, 
mint a vidékiek. Igen helyesen mondja a ministeri jelentés, hogy „hiszen 
a vidékiek iskoláztatása úgyis többe kerül, mint a helybelieké és a köz
ség lakóinak a vidéki tanulók odaáramlása jelentékeny jövedelmi forrásukká 
válhatik. Mindent meg kellene tenni, hogy a vidéki tanulók iskoláztatása 
megkönnyíttessék, hiszen az iskolával rendelkező helyeken lakó 100,000 
lakos közül 783 jár iskolába, ellenben a vidékiek közül csak 203. Sőt 
még az iskolával rendelkező helyeken lakók vándorlását is meg kellene 
könnyítenünk, mert hazánkban az a régente divó nevelési módszer, a mi 
a gyermekek kicserélésében állott, nagyon üdvösnek bizonyult. Az idegen 
nyelv megtanulásának ez, ha nem is az egyedüli, de mindenesetre a leg
biztosabb módja“. A vidéki tanulók tandíjának még azért sem szabadna 
magasabbnak lennie, mert idővel a párhuzamos osztályok állításának a 
határa elérkezik és akkor egyik helyről a másikra fog tódulni az ifjúság. 
A felsőbb osztályok tandíjának többnek kellene lennie, mint az alsóbbakénak. 
mert az alsó osztályok igen sok helyen a polgári, vagy a felsőbb nép
iskolai osztályokat pótolják ; a reáliskolai tandíjnak addig, míg hazánk
ban annyi néptelen reáliskola van, nem szabadna elérnie a gymnasiumit.
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Az évvégi vizsgálatok. A Tanáregyesületi Közlöny márcziusi füze
tében közölve van a Paedagogiai Társaságban f. é. febr. 9-iki ülésén 
„A középiskolai évvégi vizsgálatok“ ez. felolvasásomról megindult eszme
csere. Minthogy az említett ülésen személyesen nem lehettem jelen, legyen 
szabad itt megtennem ellenészrevételeimet.

Legjobb védekezésem tulajdonképen az, ha arra kérem az érdek
lődőket, szíveskedjenek értekezésemet, mely egész terjedelmében az Egye
temes Közoktatásügyi Szemlében csak febr. 9-dike után jelent meg, 
figyelmesen elolvasni. Azt hiszem, a figyelmes olvasó előtt okoskodásom 
Csengeri és Wagner kifogásaival szemben teljesen rehabilitálva lesz. Mert 
hát mit is hoztak ők fel ? Mindenekelőtt Csengeri, hogy ámbár egész 
felolvasásomból az tűnt ki, hogy az évzáró vizsgálatok haszontalanok, én 
mégis az ellenkező conclusiót vontam ki belőle. Wagner azután e miatt 
ugyan keményen ostromol. Lássuk.

Értekezésemben a család és iskola érintkezése szempontjából a vizs
gálatot nem tartom szükségesnek (1), az osztályozás szempontjából azon
ban már nem vetem el feltétlenül, sőt azt számbavehető mellékczélnak 
declarálom (2) ; ép úgy nem vetem el feltétlenül a módszer bemutatása 
szempontjából sem (3), csak azt nem engedem meg, hogy az utóbbi két 
pontot a vizsgálat szervezésénél főczélnak tekintsük. A főczél csak a 
tanuló és tanárnak alaposabb munkára való sarkalása (4). Mindezt hosz- 
szasan bizonyítgatom is. Hogyan lehet tehát azt mondani, hogy egész 
felolvasásom szerint az évvégi vizsgálatok haszontalanok?

Azután teljesen elveimnek megfelelőleg iparkodom javaslatomat meg
alkotni. 1-nek megfelelőleg a vizsgálat nem nyilvános. Mivel továbbá 
2-nak megfelelőleg az osztályozás nem főczél, azért nem is felel mindenki 
a vizsgálaton és a ki felel, annak a szaktanár ir calculust, melynek csak 
olyan értéke van, mint az év közben kapott más calculusnak, tehát nincs 
döntő értéke. S e calculust nem is szorosan az osztályozás kedvéért ira
tom, hanem inkább a 4-dik tétel szempontjából, hogy a tanulók a vizs
gálatot komolyan vegyék, s lássák, hogy nem lehet esetleg büntetlenül 
véteni. Csak azoknál, kiknél correctivumra van szükség, döntő a vizsgá
lati felelet. Ily tanulókat nem én csempészek be, mint Wagner gondolni 
látszik, hanem becsempészi a rideg valóság. A valóságot pedig minden 
intézkedésnél számba kell venni. Mivel a 3-ik tétel szerint szakember a 
vizsgálaton a módszert tekintve is okulhat, azért vannak végig jelen a 
szaktanárok, mi ismét csak úgy lehetséges, ha legfeljebb két helyen folyik 
egyszerre a vizsgálat és ha nem tart túlságos sokáig; tehát a bizottság 
nem csak a „becsempészett kétes“ tanulók osztályozása végett van ott. 
Végül a 4-ik tétel, vagyis a vizsgálat főczélja szempontjából kívánom, 
hogy a vizsgálat az igazgató által eleve kijelölt részekből történjék, de 
úgy, hogy a tanuló kénytelen legyen kimutatni, mennyire képes ismereteit 
a rendszeres egészbe beilleszteni és a szükséges vonatkozásokba hozni, 
mi nézetem szerint kisebb keretben is lehetséges. A nagyon aprólékos 
kérdéseket nem pártolom. Szintén a 4-ik tétel szempontjából kívánom a 
vizsgálatok komoly jellegét és mindenféle physikai és paedagogiai nehéz
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ségek távoltartását, mely nehézségek a komoly jelleget esetleg veszélyez
tethetnék. Azért tart a vizsgálat egy-egy tantárgyból csak egy óráig, mert 
különben tanár és tanuló egyaránt kifárad (Ausztriában a szigorú Ver
setzungs-Prüfung egy-egy tantárgyból szintén csak egy óráig ta r t) ; azért 
nem felel valamennyi tanuló, mert ebben az esetben is könnyen beáll az 
általános ellankadás és ennek kíséretében a felületesség; azért ír a vizs
gáló szaktanár, mint már fentebb mondtam, relativ értékű calculust; 
azért nem helyeslem a csoportrendszer szerinti kérdezést stb. Tehát azt 
hiszem, javaslatom stricte elveimből folyik. Hogyan lehet már most mon
dani, hogy az ellenkező conclusiót vonom k i! Nem kell velem egy néze
ten lenni, de a logikából nem kérek leczkét.

S kérdem továbbá, hogyan fog egy olyan vizsgálaton, hol az igaz
gató által közvetetlenül csak a vizsgálat előtt kijelölt nagyobb részekből 
kell kérdezni, „a nem lelkiismeretes tanár mentül könnyebb szerrel csil
logni,“ hogyan lehet ily vizsgálat „pusztán csillogásra szánt,“ mint 
Csengeni mondja? Miért nem lehetne az én vizsgálatom is „a fiúk értelmi 
képzettségének kipuhatolására“ alkalmas ? Mi alapon „mutatta ki dr. 
Wagner hosszasabban, hogy az osztályozásra nézve javaslatom határozott 
ellenmondásban van értekezésemmel, a mennyiben értekezésem a vizsgálati 
felelet alapján való osztályozást elitéli, javaslatom pedig megengedi a 
vizsgálati felelet alapján való osztályozást a nem „kétes“ tanulókra nézve 
is11 ? Ez, mint láttuk, csak nincs benn javaslatomban.

Wagner képtelenséget lát javaslatom következő részében : „A vizs
gálati óra az illető tantárgy utolsó órája, a tanár ott folytatja a dolgot, 
a hol az utolsó előtti órán elhagyta. Akkor befejezte az ismétlést“ . . . 
De miért nem idézi a következő szavakat is : „most már nem tanít, 
hanem vizsgál“. Az utolsó előtti órán a tanár még tanított is, a vizsgá
lati órán már nem tanít, hanem teszi azt, a mi a tanítás és vizsgálás 
után folytatólag következhetik, t. i. csak vizsgál. Ezt akartam mondani. 
Megengedem, hogy kifejezésem nem volt egészen szabatos.

A fölszólalók nagyon hangsúlyozták az év alatti összefoglaló ismét
léseket. Ezt értekezésem több helyén én is teszem, sőt nagyon. Hála 
istennek, már csak túl vagyunk a paedagogia ily elemi követelményein.

A vizsgálatok főczélját „a tanuló és tanár fegyelmezését, alapos 
munkára sarkalását s ily úton a tanítás eredményeinek biztosítását“ sem 
Csengeni, sem Wagner nem helyesli. Tehetik, de tessék bizonyítani is, 
a mit állítanak. Én iparkodtam bizonyítani. S már megengedik, de ebben 
a tekintetben ítéletre csekélységemet tartom hivatottabbnak. Az odiosus 
„fegyelmezés“ szó elmaradhatott volna s ezennel mint nem lényegest 
vissza is vonom. Tehát a vizsgálat czélja a tanuló és tanár alapos mun
kára sarkalása stb. Különben értekezésem ide vonatkozó helyén (Szemle, 
156. 1.) semmi sérelmes nincs. Itt el nem hallgathatom, hogy újabban 
ismét divatba jön, minden intézkedést, melylyel az iskolai munka ered
ményét jobban biztosítani iparkodnak, gyanúsítani. Mint mondják, gépe
ket s nem tudom micsoda monstrumokat akarnak a tanárokból faragni. 
Az individualismust okos ember soha sem fogja elnyomni akarni. De
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tessék megjegyezni azt az elemi igazságot is, hogy az iskola külön önálló 
organismus saját életfeltételekkel, melyek követelményeinek bizonyos fokig 
az egyes magát alárendelni tartozik, különben az organismus nem fog 
egészségesen fejlődni és működni.

Csengeni és Wagner positiv javaslataira e tisztán védelmi szem
pontból irt soraimban nem akarok reflectálni, ép úgy Kármán fejtegeté
seire sem, mint a ki felolvasásomon nem volt jelen s ennek folytán 
,,nem a fölolvasáshoz szólt“.

Beszterczebánya, 1889. márczius 4. Spitkó Lajos.

K Ü L F Ö L D .
A  h e id e lb e r g i  n y i la t k o z a t .

A humanismus és realismus vitája még folyton foglalkoztatja a 
pártokat, melyek már nem érik be azzal, hogy a kérdést szaklapokban 
s röpiratokban agyontárgyalják, hanem bizonyos politikusok mintájára 
tüntetéseket, monstre-demonstratiókat rendeznek, megfeledkezve arról, 
hogy ily eljárás már a priori utat nyit a gyanúnak s kételkedésnek

A heidelbergi nyilatkozat alatt egy Németországban a gymnasiumok 
érdekében már a múlt év derekán megindult mozgalom értendő, mely 
ellensúlyozni kívánja a realisták pártjának hasonló törekvéseit. A gym
nasiumok ellen intézett támadások az utóbbi években nemcsak elszapo
rodtak, hanem élesebbé is váltak ; eleinte egyesektől, majd testületektől 
indultak ki s a mellett, hogy tanulságosak, a tudományos virágnyelvet 
is nem egy érdekes példával gazdagították. Ilyennek illik be a tudós 
Preyer következő bárok állítása : „Valamint bizonyos hüllők a gyakorlás 
hiánya következtében elvesztették úszóikat, de mint felesleges nyúlványt 
megőrizték a csontot, mely azokat viselte, úgy hordjuk mi nem-philo- 
logusok is terhes korcs-szervként a classikus nyelvek iskolai oktatásának 
vázát, mely őseinknek még hasznukra volt, s hiába kérdezzük: mi 
ez élből ?“

A következőkben a Közlöny olvasóit egy nem rég megjelent czikk 
( Die Bedeutung der Heidelberger Erklärung in Betreff der humanistischen 
Gymnasien Deutschlands, von Dr. A. Matthias. Alig. Ztg. febr. 10.) 
alapján megismertetjük a dolog velejével. A heidelbergi nyilatkozat (Die 
Heidelberger Erklärung, mit einem Vorwort von Dr. G. Uhlig. Heidelberg, 
Winter, 1889. 4-r. 39 1.) állást foglal a jogtalan s túlzott támadásokkal 
szemben, egyaránt őrizkedik a mesterkélt stilustól s túlhajtott állításoktól, 
a más irányú iskolákat sem támadja meg, hanem tömör egyszerűséggel 
védelmezi a humanisztikus álláspontot s kimutatja, hogy az a komor 
színezet, melyben a gymnasiumok tanítását s nevelését feltüntetik, a való
sággal ellenkezik s az élet által megczáfoltatik. Ellenkezőleg a német 
nemzetnek joga van büszkeséggel tekinteni a gymnasiumok eddig elért 
s még elérendő eredményeire s nincs oka azt az intézményt ócsárolni, 
melyért a külföld őt méltán megirigyli. A védő irat hangulatát higgadt 
megfontolás és világos tárgyilagosság jellemzik: távol áll a gymnasiumok

T
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áradozó dicsőítésétől, mely oly gyakori s az ügynek inkább ártott mint 
használt; de viszont megadja a gymnasiumnak azt, a mi megilleti; em
lékeztet azokra az előkelő férfiakra, kiknek létéf köszöni, azokra a reális 
vívmányokra, melyeket a társadalom minden terén felmutatni képes, és 
végül érdemlegesen szól a reformokól is. Elismeri a módszer javításának 
szükségességét az egyes tantárgyakban, de óv a gyökeres átalakítástól a 
meglevő jónak rovására. „Oly intézménynél, melyen jó részt a német 
tudományosság java s a fontos pályák egész sorozatának hasznavelietősége 
alapul, csak továbbfejlesztő változásokról lehet szó, nem pedig a meg
levőnek teljes lerombolásáról.“ A védőirat aláírói — számszerint nehány 
ezeren — természetesen szintén a lényeg meghagyása mellett kardoskod
nak, de kívánatosnak tartják, hogy a gymnasium is lépést tartson a kor 
követelményeivel. Hivatásra nézve a művelt társadalom csaknem minden 
tudományos és gyakorlati pályáját képviselik, a philologusok s nevelési 
szakemberek kivételével.

S valóban, a mit Matthias czikkének olvasása előtt sejtettünk, az 
be is következett: önmaga esik áldozatul annak a kisértésnek, melyet 
szerinte a heidelbergi nyilatkozat szerencsésen kikerült, és a classikus 
nyelvek értékének felsőségének fejtegetésébe bocsátkozik, de annyi ügyes
séggel, hogy valóban nem haragszunk meg érte. Az általa jelzett leg
szükségesebb reformok a következők: a latin Írásbeli tételek törlése, 
illetőleg korlátolt alkalmazása igen csekély létszámú osztályokban, a követel
mények alábbszállítása a fordításnál az anyanyelvből a classikus nyelvekre 
és az írók tanulmányozása az eredetiben mértéktelen fordítási gyakor
latok helyett. Tiltakozik új tananyagnak behozatala ellen a gymnasiumokba 
a hasznosság szempontjából, bármennyire követelné is azt korunk. A 
sokoldalúság ápolása, írja, máris azt a téves hitet ébresztette a közön
ségben, hogy az iskola mind annak tanítására van hivatva, a mit az 
élet később megkövetelhet, és hogy kötelessége a jövendő életpályára 
részletesen előkészíteni, holott a valódi iskola akkor teljesíti feladatát, 
ha a képességeket s gondolkodást felébreszti, az elmét és képzeletet 
feleleveníti s az egész embert fegyelmezi. A jövő iskolájának nem csupán 
több büszkeséget kellene a növendékekben ébresztenie, hanem azt az 
erkölcsi bátorságot is, hogy nem szégyen a tájékozatlanság beismerése 
az ismeretek egyik vagy másik terén s hogy nem az a valóban müveit 
ember, ki élő lexikon módjára mindenhez hőnyit és semmihez sem ért.*) 
A helyett tehát, hogy a gymnasium a hasznossági elvnek s a sokoldalú
ságnak hódolna, lelje továbbra is abban hivatását, hogy tartós érdek
lődést ébreszszen az ó-kor iránt, mert ez a legbiztosabb pajzs amazok 
elhatalmasodása ellen. A hasznos önmaga mozdítja elő magát a világban, 
mert azt a sokaság hozza létre s tartja fenn, az ideálist ellenben az

*) V. ö. e párhuzamot:
Mondanod ezt nem elég: én ékes verseket írok,
Lepjen utolsót rüh, nekem el csúnya volna mondanom,
S vallanom, a mit nem tanulók, hogy nem tudok ahhoz . . .

Ars poetica (Horatius-Czuczor).
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iskolának kell megalapítania, mert azt csak kevesen becsülik s kedvelik 
és mégis hány szorul reá a létért való küzdelemben s az élet prózájában ! 
Ez utolsó megjegyzés szerény köntösben oly elévülhetetlen egyetemes 
igazságot tartalmaz, melynek komoly megfontolását s érvényesítését a 
mi viszonyaink közt sem ajánlhatni eléggé. Ki-ki kezdjen munkát saját 
szerény körében.

A fenti nyilatkozat máris magára vonta a szakfolyóiratok figyelmét. 
A „Zeitung für das höhere Unterrichtswesen Deutschlands“ két czikk- 
ben (XVII. évf. 42. és 49. sz.) inkább ellene irányúi, összeállítja illetékes 
személyeknek gyakran ellentétes véleményeit s elárulja, hogy az egész 
mozgalom főleg a heidelbergi gymnasium igazgatójának kezdeményezésére 
támadt, mely valósulását személyes érdekeknek köszöni. K. F.

I R A T T Á R .
A középiskolai tanárok gyermekeinek tandíjmentessége ügyében 

a vall. és közokt. minister f. é. 1269. sz. a. a következő rendeletet 
intézte az Orsz. Középisk. Tanáregyesülethez :

F. évi január 6-án kelt, a középiskolai tanárok gyermekeinek tan
díjmentessége érdekében tett fölterjesztésére értesítem az egyesületet, mi
szerint a lehetőségig méltányolva a felhozott indokokat, a középiskolai 
tanárok által benyújtott tandíjmentességi kérvényeknél a szegénységi bizo
nyítvány melléklését jövőben kívánni nem fogom, de a kérelmezés útját 
fenn kell tartanom.

A kérvények elbírálásánál a méltányossági tekinteteknek ezután is 
a rendesnél nagyobb tért fogok engedni.

E rendeletemröl valamennyi kir. tankerületi főigazgatót egyidejűleg 
értesítettem.

Budapesten, 1889. február hó 12-én.
Gf. Csáley.

e g y e s ü l e t i: é l e t .

I. A választmány.
8. A  v á la s z t m á n y n a k  m á r c z iu s  1 2 -é n  t a r t o t t  ü lé s e .
Elnök: Berecz A., jegyző: Brózík K.
Jelen voltak: Köpesdy S., Volf Gy.. Szerelemhegyi T., dr. Alexander 

B., Bermüller F., Felsmann J., dr. László M., Molnár S., Müller ,/.. 
dr. Pozder K., dr. Riedl Fr., Sebestyén Gy., Téglás G., Tiber A. és 
Tornor F.
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Az elnök bemutatja a vall. és közokt. minister rendeletét, a mely
ben az egyesületnek ide vonatkozó kérelmére, a tanárok gyermekeinél; 
tandíjmentessége ügyében újabban intézkedik (1. a Közlöny jelen számá
nak 544. 1.). A választmány az intézkedésért köszönetét jegyzőkönyvbe 
igtatja.

Müller J. jelentése szerint az ifj. könyvtár-jegyzék összeállítása 
végett a magyar classikus irók és a magyar regények már nagyobbára 
átolvasás végett kiadattak, ezek jegyzéke tehát nem sokára készen lesz. 
A többi ifj. iratot a kiadók szintén nem sokára be fogják küldeni; így 
tehát ezek kiosztása véleményadás végett a következő ülésig szintén 
végbe fog menni.

A tanulók nyári kitelepítése ügyében Köpesdy S. tett jelentést. 
Az e czélból kiküldött bizottság a kitelepítés helyéül ez évben is Kör- 
möczbányát ajánlja. Véleménye szerint a kitelepítésnek tavaly meg
állapított költségei leszállíthatók lesznek 50 írtról 40 írtra. Még ebben 
a hónapban össze fog hivatni a nagy bizottság, a melyben a budapesti 
középiskolák igazgatói vesznek részt. A kis bizottságnak czélja, hogy a 
szülőkhöz intézett felhívás a hírlapokban közöltessék, azonkívül az igaz
gatók az iskolákban is oszszák ki. A jelentkezés batáridejéül május 
10-ike tűzetik ki. A felügyelő tanár díja minden telepített tanuló után 
3— 4 frt lesz.

A mármaros-szigeti nagygyűlés idejéül július 6-ika és 8-ika 
tűzetik ki.

A nagygyűlés programmjába a választmány egyelőre a közoktatási 
tanács, az önképző körök és az évvégi vizsgálatok kérdését veszi föl.

Dr. Alexander javasolja, hogy az egyesület kidolgozta szolgálati 
pragmatikát a választmány vegye revisió alá, és a revideált pragmatika- 
javaslatot terjeszsze szintén a nagygyűlés elé. A főtitkár a revisiót a 
jövő egyesületi évre kívánja elhalasztani, mivel az idő már az ilyen 
nagyobb munkálat végrehajtására úgyis rövid és mivel a választmány 
erejét úgyis több, még elvégzetten munka tartja lekötve. Mivel a javaslat
tevő az elhalasztási indítványhoz maga is hozzájárult, a választmány a 
szóig, pragmatika revisióját a jövő egyesületi évben fogja végrehajtatni.

A szakosztályi elnökök, illetőleg a szerkesztő a szakosztályok 
üléseiről tettek jelentést (1. a szakosztályokról szóló tudósításokat).

A főtitkár a Párizsba rendezendő különvonat ügyében tett jelentést. 
Szóbeli megbeszélés után a „magy. államvasutak városi menetjegy-irodája“ 
írásban küldte be a föltételeket, a melyek mellett a külön vonatot július 
közepén rendezni hajlandó. A külön vonaton az utazás Párizsba együt
tesen történnék a következő irányban : Budapest (középponti pályaudvar), 
Bécs, Simbach, München (itt két napra megállapodnánk), Stuttgart (itt 
egy napi pihenő volna), Strassburg (ismét egy napi pihenő), Avricourt, 
Nancy, Párizs. A visszautazás feloszolva történnék; mindenki a jegy ér
vényességi tartamán belül a rendes vonatokkal akkor térne vissza, a 
mikor akarna. A visszautazás iránya volna Párizs, Delle, Belfort, Basel, 
Zürich, Buchs, Feldkirch, az Arlbergen keresztül Innsbruck, Bischofs-
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hofennek Salzburgon vagy Ischl-Gmundenen át Linznek, Bécsnek Buda
pestre. A visszautazásnál mindenki a nagyobb helyeken kiszállhat és a 
jegy érvényességi tartamán belül ott elidőzhet.

A jegy 45 napig érvényes. A szabad podgyász súlya 25 kgrm.
Párizsban, de útközben nem, 8 napon keresztül az „iroda“ gon

doskodnék a teljes ellátásról: lakásról, reggeliről (kávé, thea vagy cso
koládé süteménynyel és vajjal), villás reggeliről (mely legalább 4 fogásból 
állana) és ebédről (mely legalább (I fogásból állana). A reggeli ugyan
abban a hotelben volna elköltendő, a hol az utas el van szállásolva. 
Villás reggeli és az ebéd azonban a város különböző részeiben az e czélra 
kijelölt hotelekben vagy a kiállítás vendéglőiben költhető el. A fizetés itt 
a .jegygyei együtt elküldendő szelvényekkel történnék. Az el nem használt 
szelvényeket az iroda visszaváltja később meghatározandó árban.

Az ide odautazásért, a párizsi 8 napi ellátásért és a kisebb csopor
tok mellé adandó külön vezetőkért a részvételi díj maximuma: az I. 
osztályban 215 frt, a II. osztályban 160 frt, a III. osztályban 125 frt. 
Ez az ár semmi körülmények közt föl nem emelhető ; esetleg azonban 
még leszállítható; nagyobb azonban semmi esetre sem lehet, mint a 
mennyiért a menetjegyiroda más társaságokat visz Párizsba. (Téves volt 
tehát a hírlapok azon értesítése, hogy az erzsébetvárosi és más körök 
tagjait a II. osztályban 140 írtért fogják elvinni). Részvételi jegyek el
látás nélkül is fognak kiadatni (áruk csak később határozható meg).'

A menetjegy-iroda azonkívül útközben az egyes megállapodó helyek 
szállóira szóló olcsó utalványokról is fog gondoskodni (a helyek és az 
árak csak későbben állapíthatók meg). Gondoskodni fog továbbá az iroda, 
hogy Párizsban a kiállításra, a színházakba és egyéb látványosságokhoz 
olcsóbb belépti jegyek jussanak a tagoknak.

A külön vonat csak akkor rendezhető, ha legalább 200 résztvevő 
van; 250-nél többet azonban nem fogadunk el.

A választmány elhatározza, hogy a menetjegy-iroda ajánlata a 
tagokkal közöltessék; elhatározza, hogy az egyesületi tagokon kívül az 
utazásban résztvehesseneli a tagtársak családtagjai és imerőseik; ez 
utóbbiak azonban 4 frtot tartozzanak a tanári segélyző alapnak fizetni.

Uj tagul az egyesületbe lépett Tóth István budapesti II. kér. főgymn. 
tanár, aj. Körösi H. B. K.

II. A budapesti szakosztályok.
A z  I. s z a k o s z t á l y  m á r c z iu s  6  á n  t a r t o t t  ü lé s e .

Elnök : dr. Jancsó B . ; jegyző : Körösi II.
Jelen voltak: dr. Klamarik -/., Berecz A., Biceó G., dr. Buday 

J., dr. Веке 31.. Ekkert A., Felsmann J., Fehér I., Hornischek H., 
Köpesdy S., dr. Kármán M., dr. Némethi/ G., B eif J., Sebestyén Gy., 
dr. Schnábl B.. Tiber A ., Töreki/ G., Volf Gy., mint vendégek: Hadsics 
Antal a szerb „Matica“ titkára, dr. Popovics Milán és Szpernyák Busán 
felügyelete alatt a Tökölianum számos növendéke.
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Az elnök melegen üdvözölte az egybegyűlteket, különösen Fehér 
Ipoly főigazgatót, Hadsics Antalt, a magyar nemzet egyik barátját és a 
magyar irodalom egyik ismertetőjét, valamint a Tökölianum növendékeit. 
Felkérte Fehér Ipoly t, hogy olvassa fel „A szerb középiskolákról“ szóló 
értekezését. A fölolvasás rövid tartalma a következő:

Noha Szerbiával szomszédok vagyunk, tanügye iránt eddig senki sem 
érdeklődött, mert mindenki úgy gondolkozott, hogy ott még teljesen fejletlen 
állapotok vannak. A felolvasó is ebben a véleményben volt mindaddig, míg a 
múlt öszszel Belgrádban megismerkedett a szerb középiskolák viszonyaival. 
Bevallja csalódását, és constatálja, hogy a szerb középiskolai ügy nagyon 
is megérdemli az érdeklődést. Felolvasásának főczélja az, hogy a magyar tan
ügyi körök figyelmét felhívja Szerbia közoktatásügyére.

A középiskolák legnagyobb része (24) gymnasium, ezek mellett csak 2 
reáliskola van. A gymnasiumok csak a 30-as években, a reáliskolák meg csak 
1865-ben keletkeztek. Daczára e rövid időnek, a gymnasiumok száma már 
teljesen elég, mert 79 ezer lakosra esik egy gymnasium, míg nálunk csak 92 
ezer lakosra; a jövő teendője abban áll, hogy fejleszszék a sok csonka gym- 
nasiumot és szaporítsák a reáliskolákat. A gymnasiumokra már 1844-ben volt 
országos törvényük, tehát előbb, mint sok más államban. Az osztályok száma 
sokszor váltakozott 6 és 7 között ; csak legújabban emelték 8 osztályra. Reál
iskolai törvényük 1865-ben kelt és keveset különbözik a gymn. törvénytől. A 
felolvasó ismerteti e törvényeket és a tanterveket.

A kétféle középiskola csak névleg halad különböző irányban, tényleg 
inkább egységes középiskolák reálirányzattal. A gymnasiumok nem mondhatók 
európai értelemben vett humanistikus intézeteknek, mert hiányzik a görög 
nyelv, a latin is csak a felső osztályokban foglal helyet kevés órával; modern 
idegen nyelvek közül a németet vagy a francziát a tanulók szabadon választ
hatják ; fősulyt a gymnasium a modern nyelvekre, történelemre és természettudo
mányokra fekteti, nagy mértékben karolja fel továbbá a szabadkézi rajzot és 
a katonai gyakorlatokat.

Reáliskolában a német és a franczia nyelv is kötelező, nagy tért fog
lalnak benne a természettudományok, mathematika és a rajz. Ez intézet inkább 
ipariskolának vagy technikai középiskolának mondható. A tanítást illetőleg 
módszeres utasításaik nincsenek, az iskolai Írásbeli dolgozatokra igen nagy 
súlyt fektetnek. A tankönyvek állami monopolium tárgyát képezik, a mono
póliumnak káros consequentiáival.

Az I. osztályba 10—15 évesek léphetnek ; a tanuló tehát általában keve
sebb mint nálunk. A középiskolába lépéskor kivétel nélkül fölvételi vizsgála
tot kell tenni mindenkinek. Különös specialitásuk a gyinnasinmoknak az, hogy 
nő tanulóik is vannak, főleg a vidéki városokban, hol a tanulók egy harmad 
részét is teszik. Oka az, hogy Belgrádon kívül sehol sincs felsőbb leányiskola.

A középiskolai tanulók száma gyorsan emelkedett; számukat a lakosság 
számával összevetve, kitűnik, hogy 1880-ban a lakosság ötször erősebben, 
kereste fel a középiskolákat, mint tette 1840-ben, hozzánk viszonyítva azok
ban csak felényire használja azokat a lakosság, mint nálunk. Iskolai szünet 
kevesebb van. mint nálunk ; hetenkint csak fél szabad napjok van, karácsoni 
szünet csak 5 nap, a nagy szünidő pedig csak 6 hétig tart.

Évi vizsgálatok tartatnak és eredményük szorosan beszámíttatik. Javító 
vizsgálat útján csak úgy léphet fölebb a tanuló, ha a javító vizsgálat igen jól 
sikerül, gyenge eredmény mellett nem. Érettségi vizsgálatot is tartanak, melyen 
az igazgató elnököl, habár van ministeri biztos is. A vizsgáló bizottságba a 
Vili. osztály tanárai mellé a tanári kar még három tagot választ. Az írásbeli 
tételeket a vizsgáló bizottság jelöli ki, a dolgozatok alatt egyidejűleg két-két 
tanár őrködik.

Az iskolai fegyelmi szabályok minden intézetre nézve ugyanazok; a 
büntetések közt megvan a bezárás is, tanári felügyelet mellett és dolgozattal
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egybekötve; a kizárásnak több fokozata van. Az állam lehetőleg megkönnyíti 
az iskoláztatást, a mennyiben tandíjat egyáltalán nem szed, a szegény tanuló
kat pénzsegélyben részesíti és tankönyvekkel is ellátja; a tanulók 9*/4%-a 
részesül állami segélyben, egy-egy segélyzettre átlag 93 dinár (frank) jut. Ezt, 
valamint a középiskolák összes költségeit az állampénztár viseli, mert az inté
zetek mind államiak.

A középiskolák költségei 1850-től 1880-ig tíz-tíz évenkint megkétszere
ződtek, és 1880-ban tízszer annyit (452 ezer dinárt) tettek mint 1850-ben.

Az iskolai élet kellően van szabályozva, az iskolai törvények és rende
letek tára két év előtt jelent meg egy vaskos kötetben ; van közoktatásügyi 
statisztikájok olyan alakban mint nálunk ; sőt igen tanulságos graphikus táb
lázatokkal ; van „Közoktatási értesítő“ czím alatt havonkint két füzetben meg
jelenő hivatalos közlönyük, mely nem a rendeletek száraz repertóriuma, hanem 
valósággal tudományos tanügyi folyóirat.

Általában teljes elismerés illeti meg Szerbiát, hogy rövid idő alatt annyit 
tett a középiskolai ügyben, a miből az oroszlán-rész Milán király uralkodására 
esik. Természetesen nem szabad a középiskolákat általános európai szempon
tokból bírálni, mert Szerbiában a középiskolák eddig oly intézetek, melyek 
hivatva vannak az összes nemzeti szükségleteket kielégíteni. De remélhető, 
hogy lassankint majd Szerbiában is ki fog domborodni a gymnasiumok speciális 
alakja. Fölötte kívánatos azonban, hogy a közoktatásügyi ministeri tárcza ne 
legyen oly gyakori változtatásoknak kitéve, mint volt eddig.

A felolvasás után Felsmann József kérdést intézett a felolvasóhoz, 
hogy a szerb középiskolát végzett tanuló a külföldi egyetemeken beirat- 
kozhatik-e rendes hallgatónak ? Fehér Ipoly erre tagadólag válaszol. A 
külföldön előbb vizsgálatot kell kiállnia és képességéhez mérve vissza
helyezik a tanulót a megfelelő gymnasiális osztályba; néha 3 év is el
telik, míg az egyetemre kerülhet.

Ezután az elnök a szakosztály nevében köszönetét mondott a fel
olvasónak tanulságos és részletező értekezéséért, valamint a vendégeknek 
is szives megjelenésükért.

А  II. s z a k o s z t á ly  m á r c z i u s  1 9  é n  t a r t o t t  ü lé s e .
Jelen vannak: Müller J. elnök, Bartoniek G., dr. Hehe M.. 

Berecz A., dr. Fialowski L ., Köpesdy S., B eif ./., Szavkay E., Töreky 
G. és Ekkert A. jegyző.

A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése előtt szót kér dr. Веке 
Manó, hogy az érettségi inathematikai tételekre vonatkozó értekezéséről 
megjelent tudósítás nehány pontját rectifikálja. E felszólalás következté
ben constatáljuk, hogy említett előadásában Веке úr nem állította azt, 
hogy a szaktanárok egyáltalán nem ismerik azokat a tulajdonságokat, a 
melyekkel az érettségi tételeknek birniok kell; sőt ellenkezőleg consta- 
tálta, hogy a feladatok megütik azt a mértéket, a melyet a német é^ 
osztrák érettségi vizsgálatoknál használnak. Továbbá nem a mathematikai, 
hanem az algebrai feladatok 90% -a vonatkozik a kamatos-kamat számí
tásra. Végül az Írásbeli érettségi vizsgálaton kidolgozandó 3 példát nem 
3, hanem két csoportban óhajtja feldolgoztatni, olyformán, hogy az egyik 
csoportba a jobb, a másikba a gyengébb tanulók soroztassanak; amazok 
a nehéz és kevésbbé nehéz, emezek a kevésbbé nehéz és könnyű példát 
kapják, úgy hogy egy-egy tanulóra nem 3, hanem csak két-két példa 
kidolgozása jusson.
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A jegyzőkönyvnek ily értelemben való módosítása után, az elnök 
felkéri űr. F/alowski Lajost, hogy mutatványait a kristálytan megérte
tésére mutassa be a szakosztálynak.

Az • előadó rövid bevezetés után, melyben a gymnasium mineralogiai 
tanításának a tantervből és az utasításokból látható logikai összefüggését 
bizonyítgatta, a kristályalak magyarázatára tért át. Ebben ő nem morphologiai, \ 
hanem chemiai ismertető jelet lát s e nézetét a tanuló eszejárásához mért 
példákra építi fel. Mivel a kristály nem annyira morphologiai, mint inkább 
chemiai megjelenés, az értekező a kristály lapjainak nem alakját és nagyságát, 
hanem a tér három irányára s ezzel egymásra való hajlását méltatja első sorban 
figyelemre. Ezt tanítványaitól is megköveteli, hogy mintákon először a tengely 
végpontjainak azonos fejlődéséből a tengelyek számát és egymásra való hajlását 
ismerjék fel. A helyes fogásra való tanítás után (a minek ellenőrzésére a 
tanulóval a mintát homokba tűzeti) következik a tengelyek felismerésével a 
kristály-rendszer meghatározása. Az értekező ebben kiindulása pontjához híven 
a tengelysík által összetartott két-két alakulás symraetriájára fordítja figyelmét, 
vájjon ez mily irányban nyilatkozik. E végre a kristályrendszerek főalakjainak 
mintájából egy-egy felet helyez tükörre, hogy a tükörképből a kérdésre fele
letet kapjon. Miután symmetriátlan, egy s három symmetriás, ez utóbbiban 
pedig egyenlő s nem-egyenlő fejlődésíi három-svmmetriás rendszert szemlélte
tett, megértetésül még külön mintát mutat be, melyben a pyramisos-rendszerek 
básis lapjára feszített és széthúzható gumi-zsinórokkal a „növekedést“ is lehet 
látni. Ezután az egyenlő symmetriájú három-symmetriás (az u. n. szabályos) 
s a hatszöges rendszert egymásra hajló sík-tükrök sarkába helyezett lap 
tükröződésével szemlélteti. Végül a szabályos rendszer több egyszerű alakját 
származtatja ily módon. Iker-oktaedron bemutatásával még azt is bebizonyítja, 
hogy az általa használt készülékekkel az amúgy sem kedvelt ásványtan leg- 
gyülöltebb részét, a kristálytant oly egyszerű eszközökkel értetheti meg, a 
milyeket magának minden fiú sokkal rövidebb idő alatt csinálhat, mint a 
mennyibe a kristályminták pepecselése kerül.

Az értekező előadását igen figyelemre méltó mutatványokkal kíséri: 
az egyszerű eszköz, a melyet a kristályalakoknak egyetlen egy síkból 
való keletkeztetésére használ, nem egyéb három sík tükörnél, a melyek 
tetszőleges testszögletet képeznek; így pl. ha a tükrök egy koczka sarkát 
képezik s ha ebbe egy egyenlő oldalú — papirosból kivágott — üres 
háromszöget kellő hajtással állítunk, létrejön az oktaedron.

Köpesdy Sándor elismerését fejezvén ki a látottak és hallottak után, 
igen kívánatosnak tartja, hogy a kristálytan ilyen módon szemléltetve 
általánosan taníttassák, s ezért csak sajnálni tudja, hogy épen az érde
kelt szaktanárok közül egy sincs jelen a mai ülésen.

Az elnök köszönetét mondva az érdekes mutatványért, he akarja 
rekeszteni az ülést, előbb azonban Ekkert Antal jegyző felhasználva azt 
az alkalmat, hogy a véletlen folytán a mai szakülés épen József napjára 
esett, rövid szavakkal élteti Müller Józsefet, a szakosztály elnökét, a ki 
a szakosztály érdekében annyit fárad, hogy még a neve napján is annak 
szenteli szabad idejét. Erre az ülés az elnök meleg éltetésével ért véget.

III. A k ö r ö k .
A brassói kör febr. 9-iki Rombauer Emil elnök meghatott szavak

ban emlékezvén meg a hazánkat Rudolf trónörökös halálával ért súlyos 
csapásról, a kör elhatározza, hogy a nemzeti gyászban való részvételének
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jegyzőkönyvileg ad kifejezést. Megnyitója után az elnök értesítvén a kör 
tagjait a nyilvános felolvasások ügyében történtekről, ugyancsak ő előadja 
nézeteit az előkészítő osztály felvetett kérdésére vonatkozólag.

Az előadó szerint, hogy e kérdésre némi alapossággal válaszolhassunk, 
előbb az iránt kell tisztába jönnünk, mily elökésziiltséget kívánhatunk joggal 
azoktól a tanulóktól, kik a középiskola első osztályába lépnek? Ez utóbbi 
kérdésre nem akar a középiskolai rendtartás idevágó pontjával felelni, hanem 
válaszát a praxisból meríti s ez így hangzik : tudjon a tanuló olvasni, tudjon 
rendesen s a helyesírás szabályainak lehetőleg megfelelően írni, legyen alapos 
jártassága a számtani 4 alapműveletben ne csak a táblán, hanem elméje fej
lettségéhez képest fejbeli számolásnál is. Szándékosan hagyta ki a fennebbiek- 
ből azt a feltételt, hogy a tanuló ismerje az iskola tannyelvét, ugyanis rövid 
idei tapasztalata is meggyőzte már arról, hogy a hiányt pótolni lehet addig, 
mig a tannyelvet nem tudók százaléka nem túlságos nagy (25%-ig nem tartja 
károsnak). Az elsorolt követelmények annyiban még kiegészítésre szorulnak, 
hogy a fennebbi anyagnak mechanikai ismeretét nem tartja elegendőnek; annak 
értelmesnek, tudatosnak kell lennie. Az elemi oktatásra vonatkozó tanmenetek 
nagyon szépen, okosan vannak megcsinálva, nem ismerethalmazt akarnak 
nyújtani, hanem az alapos megértést, a dolog velejébe behatolást hangsúlyoz
zák. Ha így keresztül is vitetnének a gyakorlatban, felesleges volna előkészítő 
osztályokról beszélni; de tüzetesebben vizsgálva a dolgot, be fogjuk látni, hogy 
népiskoláink mai állapota mellett az teljes lehetetlenség. Van ugyanis elemi 
iskolánk 16,307, melyekben a tanulók száma 1.300.852, a tanítóké 23,424, úgy 
hogy egy iskolára esik átlag 1*4 tanító s egy tanítóra 112 tanuló. Ily körül
mények között az elemi iskolától kellő eredményt várni természetesen nem 
lehet, de az ország pénzügyi helyzetét tekintve az sem remélhető, hogy e 
bajon a tanítók számában mutatkozó hiány pótlása által egyhamar segíthe
tünk ; annyit azonban igenis elérhetnénk, hogy legalább az a része az ifjúság
nak, mely felsőbb tanintézetbe lép, különös gondozásban részesüljön s erre 
szükséges egy ötödik, előkészítő osztály felállítása, melyben a tanulók elemi 
ismereteiket kiegészíthessék. A fővároson kívül szükség volna erre ország
szerte, de különösen Erdélyben, melynek népoktatási viszonyai a hivatalos 
kimutatás szerint egész Magyarországon a legszomorúbb képet tárják elénk.

Ugyan e kérdéshez szólott, mint második előadó, Méhely Lajos. 
Nézetei röviden összefoglalva a következők:

Betegesnek tartja azt az állapotot, mely az előkészítő osztály szükségét 
involválja. Az elemi iskola első osztályába törvény értelmében csak hatodik 
életévét betöltött gyermek vehető fel, tehát oly korban, mely a tanulás meg
kezdésének természetes időpontja. Ha az elemi iskola tananyaga s tanmódja 
évről-évre összhangban marad a gyermek természetes fejlődésével, úgy а IV. 
év befejeztével kétségkívül elérte a fejlettség azon fokát, mely a középiskolai 
tanulás sikerességének alapfeltétele. Ha tehát a gyermek az elemi iskola IV. 
osztályát hefejezve a középiskolai tanulásra éretlen, akkor annak oka vagy 
abban keresendő, hogy a törvényszabta időnél korábban kezdték iskoláztatni, 
vagy az elemi iskola tananyagában s tanító eljárásában voltak természetellenes 
momentumok. Ilyen eseteknek rendezett tanügyi viszonyok s jó tanítók mellett 
nem szabad bekövetkezniük. Ha már most ép elméjű és jól tanított gyermekkel 
mégis megesik, hogy az elemi iskola végzése után középiskolai tanításra éret
len, annak bűne az elemi iskolai tanítóra hárítandó, ki a gyermek fogyatko
zásait tudva, azt a negyedik év végén áteresztette, holott kötelessége lett 
volna osztályismétlésre szorítania. Általános szempontokból tehát az előkészítő 
osztályt teljesen fölöslegesnek tartja, mert felállítása nem volna más, mint az 
adózó polgárságnak a tanító bűneiért való lakoltatása. De részletes okai is az 
előkészítő osztály ellen szólanak. Egy pillantást vetve a középiskola első 
osztályának tananyagára, meg kell győződnünk, hogy ez osztályban nincs tan
tárgy, mely a betűk és számok ismeretén, az íráson és olvasáson kívül bár
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mily positiv ismeretet feltételezne. Ha az elemi iskola 4 év alatt a kellő korban 
szárnyai alá fogadott ép elméjű és ép testű gyermekkel nem tudott ennyit 
elérni, akkor vagy a tananyag összeállítása, vagy kezelése, de mindenképen 
annak physiologiai hatása rossz és gyökeres orvoslása jelentkezik első czélul, 
mely semmikép sem esik össze az előkészítő osztály felállításával. Az előkészítő 
osztály kérdését — úgy gondolja — olyanok vetették fel, kik a középiskola 
küszöbén kopogtató gyermektől detailszerü, positiv ismereteket kívánnak, 
ezt pedig az előadó nagyon károsnak tartja. Sokkal jobban szereti, ha a 
gyermek csak annyit tud a szemről, hogy azzal látunk, mint ha zavaros kép
zetei vannak annak alkotásáról, ha csak annyit tud a czethalról, hogy az Jónást 
elnyelte, mint ha arról mint halról beszél neki. Szóval ő az elemi iskolától 
nem kész óraművet, hanem csak arra alkalmas anyagot óhajt átvenni. Azt 
is hangsúlyozták több oldalról, hogy az előkészítő osztály felállítása főkép 
vegyes ajkú tanintézetekben válik szükségessé ; Brassóban szerzett tapaszta
latai azonban meggyőzték arról, hogy e szempontból sem szükséges az elő
készítő osztály. Mikor mi főreáliskolánk I. és V. osztályát megnyitottuk — 
mondja — az első osztályban egy román s egy szász tanulónk volt, kik egy 
betűt sem tudtak magyarúl s 4 olyan, ki a tanítást meg nem értette. V. osz
tályunk 9 növendéke közöl pedig összesen 6 tudott magyarúl, a többi 3 az 
év elején nem értette meg a tanítást. Nagy nehézségek árán ugyan, de mégis 
elérték a tanárok, hogy 9 hónap múlva valamennyi megértette a tanítást s ez 
évet az idegen ajknak kivétel nélkül jó eredménynyel fejezték be. — Az 
előkészítő osztály mellett még azzal is szoktak bizonyítani, hogy az 1. osztály
ban a bukottak számaránya igen nagy. Ez tény, de az előadó nézete szerint 
először is azért bukik oly sok, mert a tanártestületnek még nem volt alkalma 
a középiskolába egyáltalán nem való elemeket kiküszöbölni. Ezt először az I. 
osztály befejeztével teheti. Oka továbbá a bukás nagy számarányának az 1. 
osztályban, hogy a növendék egy előtte irányánál fogva ismeretlen eszmekörbe 
lép s ebbe egy év folyamán nem tudja magát beleélni Itt többnyire az elemi 
iskola a hibás. Van azonban a nagy számú bukásnak még egy igen fontos 
oka s ez magukban az I. osztályt tanító tanárokban rejlik, kik vagy túlságo
san szigorú mértéket alkalmaznak, vagy nem tudnak tanítványaik eszmeköré
hez leszállani, vagy egyébként nem tudnak tanítani, pl. nem foglalkoznak 
egyenletesen és következetesen az osztály minden tanulójával s nem gyako
rolják be eléggé a tananyagot, stb. Ezeken a bajokon az előkészítő osztály 
behozatala nem segítene. — Említhet ezeken kivűl még egy okot az előkészítő 
osztály szükségtelenségének kimutatására. 4 elemi, 8 középiskolai, 4—5 egye
temi, 1—2 önkénytességi év kitöltése után a 6-ik évével iskolázni kezdő 
gyermek 23—25 éves férfiú gyanánt lép ki az életbe, midőn nagyon is meg
jött az ideje, hogy jövőt s esetleg családot alapítson s ha tekintetbe veszszük, 
hogy hazánkban a férfikor átlaga 54 év, bizony nincs okunk egy felesleges 
intézmény kedvéért a lét megalapítását egy évvel elodáznunk. — Végül a 
kérdés pénzügyi oldalát veszi vizsgálat alá s arra az eredményre jut, hogy e 
fölösleges intézményre fordítandó összeg épen elég volna arra, hogy legalább 
a nős és családos tanárok fizetése a külföldi normához s a belföldi nagy 
követelésű, drága élethez alkalmaztassék. Vájjon ne inkább abban fáradozzunk, 
hogy anyagi helyzetünkkel társadalmi értékünk is javuljon, mely esetben bizo
nyára még az eddiginél is több kedvvel s kitartással munkálkodnánk ama 
hibák kiküszöbölésén, melyek az előkészítő osztály gondolatát involválták ? 
Indítványozza, hogy a kör mondja ki az előkészítő osztály teljes nélkiilöz- 
hetőségét.

Az előadók kölcsönös megjegyzései s Hoffmann, Walther és Mika 
felszólalása után az elnök felteszi a következő kérdéseket: 1. Feltétlenül 
elvetendőnek tartja-e a kör az előkészítő osztályt ? (A többség: nem). 
2. Feltétlenül kívánatosnak tartja-e a kör minden középiskola mellett 
az előkészítő osztályt? (Nem, egyhangúlag). — 3. Rendkívüli körűimé-



nyék, esetleg különböző anyanyelvű tanulóság mellett, vagy oly helyen, 
hol a tanulóság nagy része elégtelen előismerettel jő a középiskolába, 
kívánatosnak tartja-e a kör az előkészítő osztályt ? (A többség: igen).

Binder Jenő, a kör jegyzője.

A zentai kor márezius 6-án tartotta rendes havi ülését összes 
tagjai részvételével. A februári gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása után 
Örvény Iván helyreigazítja a jegyzőkönyv és a „Közlöny“ utóbbi számá
ban foglalt értesítés egy passusát, mely szerint ő sokalná a földrajztaní
tásban a térképvázlatok készítésére fordított időt. Ő csak annak kijelen
tésére szorítkozott „A térképek kérdéséről a földrajzi oktatásban“ czimű 
felolvasása folytán támadt discussióban, hogy ezúttal érinteni sem szán
dékozott a térképvázlatok kérdését, bár különben az olyanok készítésére 
fordított időt az oktatás szempontjából épen nem tartja elveszettnek. 
Ezután Mészáros Lajos olvasta fel terjedelmes értekezését „Az előkészítő 
osztályról“.

Elöljáróban közli az eszme megpendítésére vonatkozó adatokat. Azután 
az előkészítő osztály fogalmát, czélját s az eszme szerencsés realizálásának, я. 
Páncsován folyó tanév elején felállított előkészítő osztálynak, szervezetét 
ismerteti ama körülményekkel, melyek a nevezett előkészítő osztály felállítását 
már múlhatatlanul megkövetelték. Majd egymás mellé állítja a köröknek (a besz- 
terczebányai, fiumei, m.-szigeti, pozsonyi, szepesi, trsztenai és zsolnai körnek) e 
tárgyban történt eszmecseréit és megállapodásait a Közlönyben megjelent 
tudósítások nyomán. — A körök legtöbbje az előkészítő osztály felállítását 
pártolja. Az értekező szintén hive az eszmének. Kimutatja okát a közoktatás- 
ügyi kormány évi jelentéseiben előforduló stereotyp panasznak, mely a közép
iskolai I. oszt. tanulóknak csekély előmenetelét, különösen pedig a nyelvek
ben való kevés eredményt hangoztatja. A baj egyik gyökere a vegyes ajkú 
vidékek tanulóinak nyelvi discoloritása, mely különösen a nyelvi oktatásban, 
de a reáliákban való haladásra is gátlólag hat. A bajnak másik gyökere az 
elemi iskolai oktatás elmaradottsága. Maga a legújabb ministeri jelentés mondja 
a tanulók előmenetelének statisztikájánál, hogy: „középiskolai törvényünk a 
népnevelési törvény hatásának már teljes érvényesülésére számított, midőn ki
mondta, hogy az alsó osztályba minden elemi iskola bizonyítványával fölvehe
tek a tanulók. Sok elemi népiskolánk ma nem áll még azon a fokon, hogy a 
középiskolára kellőleg előkészítene“’ — Az osztatlan népiskolákból kikerült 
tanulók nem hozhatnak magokkal elegendő előismereteket. A középiskolai 
oktatás sikerét szem előtt tartó újabb intézkedések közé felveendő a felvételi 
vizsgálat, melyen megkívántatnék a szükséges előismeret s a tannyelvnek csak 
legalább minimális ismerete. Ez intézkedés rászoktathatná a vidéki idegen 
ajkú szülőket, hogy gyermekeiket már előbb adnák magyar szóra, nem a 
középiskolára való jelentkezésnél, midőn a vidéken már nincs iskola a tovább
haladásra. Az is sokat lendítene az ügyön. Ha pedig a felvételi vizsgálat foly
tán visszautasított tanulók élökészítő osztályba kerülhetnének, akkor a kérdés 
szépen meg volna oldva, s a vegyes ajkú középiskolák számára külön szer
kesztendő tankönyvek szükségessége is elesnék. — Vagy a felvételi vizsgálatot 
kell tehát (hacsak lehet, előkészítő osztályok felállításával) életbe léptetni, 
vagy a népiskolák szervezetén változtatni a középiskolák követelményeinek 
szem előtt tartásával.

Hozzá szóltak Szűcs elnök, dr. Ferenczy és Czehe.
Jár. Ferenczy a vegyes ajkúaknái elvben pártolja az előkészitő osztály 

eszméjét. A fölvételi vizsgálatra vonatkozólag az a nézete, hogy a más nyelvű 
elemi iskolákból feljövőkre ám terjesztessék ki, de a 4 elemi osztályt végzett
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magyar gyermekekre kötelező ne legyen. — Szűcs egyetért a felolvasóval 
abban, hogy mivel semminemű intézkedés nincs, melylyel pl. az első időszak 
végével az első osztályba be nem illő elemektől egykönnyen szabadulhatnánk, 
tétessék kötelezővé kivétel nélkül mindenkivel szemben a fölvételi vizsgálat, 
s a ki akár nyelvbeli tekintetek miatt, akár általános elŐKésziileti fogyatko
zásainál fogva a követelményeknek meg nem felel utasíttassék vissza az elemi 
iskola V. osztályába, természetesen magyar tannyelvű iskolába. Nézete szerint 
az У. osztály jó tanító vezetése s a gymnasium követelményeinek is szemmel- 
tartása mellett kellőleg pótolná az előkészítő osztályt ily tanulókra nézve. — 
Czehe szerint ez eljárás annál czélravezetőbbnek Ígérkezik, mert ez egyrészt 
a IV. elemi osztály tanítóját eredményesebb működésre sarkalná, másrészt a 
szülők ügyeimét középiskolákra szánt gyermekeik mennél alaposabb kiképez- 
tetésére már jó eleve fölhívná. Klazsik, Örvény, Tóth szintén a fölvételi vizs
gálat kötelezővé tételét pártolják, bár a vegyes ajkúakra vonatkozólag föltét
lenül elfogadják azt az elvet, hogy a III. osztály végeztével az előkészítő 
osztályba küldendők.

Tehát helyi viszonyaink és a fennálló törvények számbavételével 
a zentai kör elvi határozatképen kimondja, hogy a fölvételi vizsgálat a 
középiskolák első osztályába lépő tanulókra kivétel nélkül kötelezővé 
tétessék; az előkészítő osztályt pedig idegen nyelvű vidékeken kívána
tosnak tartja.

Ezután az elnök indítványára jegyzőkönyvi elismerés szavaztatott 
a felolvasónak. Az áprilisi felolvasó dr. Ferenczy lesz, az évvégi vizsgá
latokról.

Virág István, a kör jegyzője.

A zsolnai kör márcz. 11-én tartotta meg hatodik rendes havi 
ülését. Az előadó Csálca Károly körtag volt, a ki néhány fölötte érdekes 
administrationális esetet ismertetett. A vidékről legközelebb kapott föl
hívások folytán a következő kérdések megoldását tűzte ki feladatául:

1. Egy kir. kath. gymnasiumban alkalmazott szerzetes okleveles (helye
sebben tanképesitett) rendes hittanár kérdezi: „Vájjon az oly hittanár, ki képesítő 
oklevele értelmében csak egy püspöki megyében létező gymnasiumokban 
alkalmazható, alkalmazható-e más püspöki megye területén levő gymnasiumban 
a nélkül, hogy az illető püspök új képesítő vizsgálatra szoríthatná ?“ — 
Felelet: Nem ; mert „kir. tanintézeten róm. vagy gör. kath. hittanár csak oly 
áldozó pap lehet, ki püspöke előtt hittani vizsgálatot tett.“ (Dr. Klamarik, 
Középiskolák szervezete, 467. 1. 15. pont). Hittani állásra országos tanképesítés 
nem szerezhető, mert ilyen, hittanárokat képesítő országos intézményünk nincs 
is, hierarchikus szervezésünknél fogva talán soha nem is lesz. A megyében 
az ordinarius tanképesít, ugyancsak ő ad tanítási missiót is ; de ez ki nem 
zárja azt, hogy egyik-másik tanképesítést egy más püspök saját megyéje 
területére kivételképen ne nostriíikálhassa, habár ily esetet az előadó még 
nem ismer.

2. Azt kérdezi továbbá az illető vidéki gymn. hittanár: „Vájjon a vall. 
és közokt. minister által rendes hittanárrá kinevezett, esküt tett és általa 
fizetett egyén rendfeje által, ki őt az állam szolgálatába átbocsátotta, a nélkül 
hogy az illető ministert, ki őt alkalmazta, tehát a kinek egyedüli fenhatósága 
és dispositiója alá tartozik, a visszabocsátást illetőleg megkeresné, állásától 
önkényülog a „Sic volo, sic jubeo“ elv alapján megfosztható e ? ‘ — Felelet: 
Igen. Vessük fel azt a kérdést: Véglegesíthető-e a szerzetes valamely hit
tanári állomáson ? Volt ily véglegesítési eset a beszterczebányai tankerületben, 
s van még most is egy ilyen a pozsonyi tankeriiletben; de ez eljárás nem
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correct. Vegyük e kérdést erős analysis alá. Egy szerzetes hittanár véglege- 
síttetik. Rendelkezhetik-e vele ezentúl is saját rendfeje ? Igen ; mert a hit
tanári minőségben alkalmazott szerzetes engedelmességi fogalmától nincs fel
mentve s ebben implicite ki van mondva, hogy helyes eljárással a szerzetes 
hittanár nem véglegesíthető. Ha a megyei püspök egyik-másik szerzetest egy
házmegyéje területén mint kisegítőül kapott egyént valamely plébánia veze
tésével megbízza, ezt nem investiálja soha. nem iktatja hivatalába, a mi szólás 
módunk szerint a plébánián soha sem véglegesíti, mert csak addig használhatja 
a püspök a szerzetes egyént, míg a rendfő azt megengedi. Mi történik akkor, 
ha a rendfő bármi oknál fogva a véglegesített szerzetes hittanárt a rend érde
kéből valamely más helyre átteszi ? Vagy engedelmeskedik az illető vagy nem. 
Az első esetben önként hagyja el állomását és megszűnik hittanár lenni; az 
utóbbi esetben a rendfő által censurávál sujtatik és ez által ipso facto 
képtelenné válik hittanári hivatalbeli kötelességeinek teljesítésére. Ebből világos, 
hogy a szerzetes hittanárok véglegesítése illusorius intézkedés, mert a vég
legesített szerzetes hittanárban nem bírja a tanügyi kormány az egész embert, 
s mint ilyennel nem is köthet szerződést és ha mégis köt, az eljárás nem 
correct.

3. A harmadik kérdés, melyet az illető vidéki gymn. hittanár fölvetett, 
ekként hangzik : „A vall. és közokt. minister köteles e az általa alkalmazott 
egyént jog és igazság alapján az önkényes eljárás ellen megvédeni és neki 
igazságot szolgáltatni, illetőleg a visszabocsátást megtagadni, ha az illető nem 
hajlandó állását elhagyni, természetesen nem forogván fenn sem paedagogiai, 
sem didaktikai, sem pedig erkölcsi tekintetben semmiféle ok az elmozdításra ?“ 
— Felelet: „Ad impossibilia nemo tenetnr“ s ez áll a vall. és közokt. ministe- 
riumra is. A rendfő iránti köteles obedientiánál fogva egyébként egészen 
tárgytalan e kérdés, a szerzetes hittanárt ily esetben megmentheti a püspök, 
ha saecularisáltatja őt.

4. Egy más vidékbeli tanítóképző intézeti hittanár előre bocsátva, hogy 
„egy vegyes házasságból származó növendék, kinek atyja katholikus, anyja 
pedig reformatus, három éven át hallgatta a tanítóképző intézetben a kath. 
hittanár előadásait s mint katholikus ment haza a szünidőkre ; most betöltvén 
a 18. évet, mint református tért vissza“, azt a kérdést veti föl: Van-e oly 
ministeri rendelet, mely szerint a növendékek addig, míg valamely intézetnek 
tagjai, fegyelmi szempontból vallásukat nem változtathatják? — Felelet: Az 
előadónak ily rendeletről nincs tudomása; ily esetben azonban az 1868: Lili. 
t.-cz. az irányadó és a vall. és közokt. ministerium szabályrendelet által a 
törvény erejét meg nem gyöngítheti; — egyébként is ez esetben az áttérés 
a szünidők alatt történt, csak a szülőket és nem az iskolát terheli a felelős
ség. Ennél kényesebb az az eset, mely az előadó szerint 1870-ben egy fögym- 
nasiumnál történt : Egy ágostai evang. atyának róm. kath. fia az V. osztályban 
a hittanhói az isk. év végén és a javító vizsgálatnál is megbukott ; még nem 
volt 18 éves, áttért atyja vallására és az ágostai evang. vallástanból kapott 
elégséges hittani osztályzattal fellépett a VI. osztályba.

5. Az előadó ezután egy polg. isk. tanító által fölvetett következő 
kérdést taglalja : Kötelesek-e a polgári iskolából középiskolába átlépő tanulók 
a fölvételi vizsgálatért, melyre a küzépisk. törvény szerint kötelezvék, díjakat 
fizetni V ha igen, mennyit ? mert a középiskolák gyakoilata e tekintetben eltérő, 
pl. egy fővárosi reáliskolában ez a vizsgálat díjtalan, egy fővárosi valamint 
egy vidéki gymnasiumban 20—30 frtra rúg a díj, melynek fizetésére a polgári 
iskolákból a középiskolákba átlépő tanulók köteleztetnek. — Erre a kérdésre 
az előadó felelete a következő: Az oly tanulók, a kik reáliskolából vagy 
polgári iskolából a gymnasium megfelelő osztályába át kívánnak lépni, az 
1883. XXX. t.-cz. 10., 11. és 12. §§-ai értelmében a tantervi különbözetekből 
fölvételi vizsgálatot tartoznak tenni, mely vizsgálatokért az 1876. júl. 22-én
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12,787. sz. szabályrendelet 7. §-ának a) pontja értelmében nem fizetnek 
külön díjat.

fi. Végre az előadó a következő kérdéssel foglalkozik : Köteles-e a 
tanuló a ministeriumtól engedélyezett javító vizsgálatért, ha ez más taninté
zetnél ejtetik meg, vizsgálati díjat fizetni ? — Az előadó abban a nézetben 
van, hogy: igen; mert ily esetek a Kendtartás 51. §-a szerint birálandók el.

Malatinszky János körelnök az előadónak az érdekes fejtegetésekért 
a kör nevében köszönetét mond s fölhívja a jegyzőt, hogy a kör kíván
sága szerint e fejtegetéseket a Közlöny számára küldendő tudósításába 
egész terjedelmükben bevegye, hogy a nmlt. tanügyi kormány a szolgálati 
pragmatika elkészítése alkalmával a megállapítandó felsőbb administratio- 
nális politika ezen s más hasonló bonyolódott kérdéseire figyelmét fölhívja.

BalugyánszTcy Béla, a kör jegyzője.

A trsztenai kör márczius 13-án tartotta e tanévben hetedik rendes 
havi ülését. Első felolvasó Bugala Gyula volt, ki a „római fürdőkről és 
vízvezetékekről" értekezett. Fősúlyt a császárok korabeli fürdők ismerte
tésére fektetett. Előadta a luxus-fürdő (Therma) építése módját, részeit, 
berendezését. Fölsorolja a legnevezetesebb római fürdőket. Részletesen 
ismerteti a Caracalla fürdőt, melynek maradványai ma is csodálatra 
ragadják a szemlélőt. Megemlékezik а XVI. században ásások alkalmával 
napfényre került pompás leletekről, szobrokról. Majd a vízvezetékek ismer
tetését nyújtja. Kimutatja, hogy számos nyilvános vízvezeték volt. Szól 
azután a vízvezetékek fentartására szükséges költségek előállításáról. Fel
olvasását a jelenlegi Rómának is egyik legnagyobb díszét képező Aqua 
Virgo (ma ; Fontana di Trevi) részletes leírásával fejezi be.

Ezután Bortsálc Gyula körelnök olvasta fel ily czimü értekezését: 
„A városi szerkezet és a polgári rend keletkezéséről hazánkban".

Azzal kezdette, hogy arra az igen fontos kérdésre, hogy vájjon az őseink 
beköltözése előtti idők pusztításai megsemmisítették-e egészben és teljesen a 
városok alapjaiul szolgálható tényezőket vagy sem, tehát hogy őseinknek 
magoknak kellett-e a városalkotás nehéz munkáját végezniük vagy az alapo
kat már bírva, ők csak folytatták-e a művet, a városi élet megismertetésével 
foglalkozó íróink nem értenek egyet. — Ismerteti és bírálja külön-külön az 
ide vonatkozó nézeteket s tekintélyekre hivatkozva oda nyilatkozik, hogy a 
mennyiben a római világ culturáját a népvándorlás viharai megsemmisítették, 
a régi római civilisatió nem lehetett hatással őseinknek városalkotó tevé
kenységére ; mivel tehát őseink nem örököltek városokat, magoknak kellett 
megalkotniok. — Szól azután a városok osztályozásáról. Majd fölállítván a 
főelvet: a magyarországi városok a honfoglalás után keletkeztek, felsorolja 
az első városok jellegeit. E szerint voltak őseink által alapított városok, s 
voltak olyanok, melyek idegen gyarmatoknak köszönik létöket. Vagyis kelet
keztek magyar és idegen nemzetiségű városok. A magyar városokat beköltö
zés alatt, után s a vezérek korában alapították a várszerkezet alapján vagy 
csupán magok őseink, majd a jövevények segítségével. Keletkeztek továbbá 
magyar városok: a királyság idejében és oly képen, hogy királyaink az előbb 
alakított primitiv helyeket, az úgynevezett vásárhelyeket kiváltságokkal fel
ruházott községekké, igazi városokká fejlesztették. — Majd visszatér a vár- 
szerkezet. által alakult városok keletkezésének módjára. A vár és város t. i. 
kölcsönös összefüggésben állott egymással. A város a várnak mintegy tarto
zékát, sőt fentartása egyik szükséges tényezőjét képezte. A várnak élelemmel
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s a védelemhez szükségesekkel való ellátása magával hozta, hogy a vár szom
szédságában ipartelepek keletkeztek, más részről az iparos szívesen is telepe
dett meg a várak aljában, hol védelmet és fáradozásaiért jutalmat nyert. — 
Azután ismerteti az első városok polgári helyzetét, vázolja, hogy miképen 
jutottak a városok először kiváltságos helyzetbe, előadja, hogy őseink német 
és olasz mintákra szervezték városaikat. Azután szól az első nevezetesebb 
két magyar városról: Székes-Fehérvárról és Esztergomról. Előadja, hogy a 
telepítés által végbemenő városalkotás Szt. István kora után is folytatást 
nyert. Megemlíti a külföldi s a honi városok alakulása közti időkülönbséget, 
megállapítja a városok keletkezésének okára nézve a honi s a külföldi váro
sok közti döntő jelleget Végül visszatekintést vet az első városok összes 
főbb viszonyaira.

VEGYESEK.
A tanári társalgó kör idei közgyűlését febr. 24-én tartotta meg dr. 

Klamarik János minist, osztálytanácsos elnöklete alatt. Az elnök megnyitó 
beszédében örömmel constatálja, hogy a kör sorsa az idén is jobbra fordult, 
azon nehézségek daczára, melyek még mindig fölmerülnek; hangsúlyozza azután 
az eszméket, melyek a kör alapítására vezettek ; mély sajnálatát fejezi ki a 
felett, hogy ez eszméket — különösen az összetartozás és kölcsönös érintkezés 
eszméit — a tanárok nem pártolják, és erősen kárhoztatja azokat, kik a körrel 
szemben ellenséges magatartást tanúsítanak. Hogy a kör valóban szükséges, 
azt mutatja eddigi fennállása ; hogy mások is szükségesnek tartják, azt bizo
nyítja az a körülmény, hogy a nagym. vall. és közokt. minister úr a körnek 
tudományos és paedagogiai törekvéseinek előmozdítására 200 frtot utalványozott 
— A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után dr. Heinrich Alajos titkár olvasta 
fel jelentését, melynek fontosabb pontjai a következők : A nagymélt. ministe
rium részéről a kör 200 frt segélyt kapott. A vidéki collegükhöz intézett felhí
vásnak sikere nagyon csekély volt, a mennyiben összesen csak 11-en jelent
keztek, kik közül hárman már helybeli tagok voltak. A kör az idén is több 
társas mulatságot rendezett. A mulatságok sikeréhez nagy mértékben hozzá
járultak Névy. Kempf, Márki, Major, Lutter és Fritsch urak, és Virkler és 
Gyurmán kisasszonyok, a miért itt köszönetünket fejezzük ki a szives közre
működőknek. Végre belépett helyben 10 tag, vidéken 11, kilépett, illet, kilé
pését bejelentette 23, és meghalt 1 tag, a létszám 163 helybeli és 11 vidéki 
tag. — Ezután Beme. László pénztáros terjesztette elő jelentését és a jövő évi 
költségvetést. A kör bevétele 2471 frt 73 kr, kiadása 2216 frt 17 kr volt, 
maradt készpénzben 255 frt 56 kr. Az 1889. évben várható bevétel 2470 frt, 
kiadás 2210 frt, többlet 260 frt. — A kör beruházására felvett kölcsönből 
eddig 1100 frt törlesztetett, és így a törlesztendő már csak 600 frt. — Az 
alapszabályoknak több pontja módosíttatott; különösen fontos a 13. §. kiegé
szítése, mely a hátralékban levő tagsági díjaknak törvényes úton való behaj
tását engedi. A választmányba dr. Sebestyén Jenő és Vasvári Benő válasz
tattak meg szótöbbséggel, a kisorsolt tagok pedig és dr. Schwicker Brúnó 
mint gazda egyhangúlag. Végre Köpesdy Sándor lelkes szavakban fejtegeti az 
elnöknek a kör érdekében szerzett nagy érdemeit, és a jelenlévők hosszan 
tartó éljenzése mellett köszönetét mond neki eddigi működéséért.
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A trigonometriából. Középiskolai oktatásügyünk terén a nagy alkotások 
egy időre be vannak fejezve : a középiskolai törvény rendes medrükbe szorí
totta a középiskolákat, az administrate czélja e medernek épen tartása, 
helyenkint szélesbitése, majd megszorítása, és nekünk tanároknak egyelőre a 
részletekbe menő munkásság jutott. Apránkint hordozzuk össze azokat a 
köveket, melyekből egykoron hazai oktatásügyünk hatalmas épülete állítható 
fel. Csakis e megjegyzés előrebocsátása után merek közölni olyan apróságot, 
mely csak egy homokszem a mathematikai tanítás épületében; de ha nem 
tartják t. kartársaim egészen elvetendőnek az ilyen szemecskéket, akkor bátor
ságot veszek magamnak, hogy időről-időre ilyen apróságokat közöljek, és 
reményiem, többen szedik elő fiókjukból azokat a csekélységeket, melyekkel 
foldozgatták a mathematikai tanításnak még elég hiányos módszerét. — A 
trigonometriában czélul tűzzük ki a háromszögek megoldását. Már a szerkesz
téseknél meggyőződtek a tanulók arról, hogy a háromszögek megoldására 3 
egymástól független adat szükséges. 3 ilyen adatból tehát a negyediket és az 
ötödiket ki kell számíthatni. Az 5 alkotórészre tehát okvetetleniil 2 egyenletet 
kell felállíthatnunk. Ennyit kell találnunk ; ha többet találunk, azok az előbbiek
től nem lehetnek függetlenek, mert az ö alkotórész (2 szög és 3 oldal) közt 
több mint két független egyenlet nem lehetséges. A legtermészetesebben kínál
kozik a sinus tétel. Levezetjük a rendes módon az

a. sin ß =  b. sin a ........................... 1)
egyenletet. Ez után önként következik analogia útján a

c. sin ß =  b. sin у ........................... 2)
egyenlet. íme a két független egyenlet. A harmadikat már nem kell az ábrá
ból levezetnünk, mert e kettőtől függ. Ha ugyanis a megfelelő oldalakon álló 
mennyiségeket egymással elosztjuk, az

a. sin Y =  c. sin a
egyenletet nyerjük. Az 1) és 2) egyenletekből levezethető a cosinus tétel is 
(az u. n. Carnot-féle tétel), a következő módon. Czélul tűzzük ki, hogy a három 
oldal és egy szög közt fönnálló összefüggést levezessük. A fentebbi egyen
letekben 3 szög fordul elő ; de hiszen azok nem függetlenek ; ha tehát pl. y 
helyett 180 — («—(— ß) helyettesíttetik, akkor a fenti 2 egyenletben két szög 
fordul csak elő: a és ß, melyek közül egyik kiküszöbölhető. A 2) egyenlet 
tehát ez lesz:

c. sin ß =  b. sin a. cos ß +  b. cos a. sin 
a sin ß helyett az l)-ből teszszük az értékét:

c.b sin « . . 1 /  b2 sin2------------=  b. sin « 1/1__  _ ----
a \  1 a2

vagyis :

b2 cos a. sin a

c — j/a2—b2 sin2 « -j- b. cos. a, 
miből a gyök eltávolításával

c2 +  b2 — 2bc. cos. a =  a2
ered. — A trigonometriának minden egyéb tétele a sinus tételből, vagy ebből 
a cosinus tételből vezettetik le. Értéke e tárgyalásnak abban van, hogy az 
összefüggések természete kidomborodik. Dr. Беке Manó.



5 5 8

Kinevezés. A vall. és közokt. minister dr. Tergina Gyula sárosmegyei 
tanfelügyelőt a budapesti У. kér. állami föreáliskolához rendes tanárrá ne
vezte ki.

Pályázatok. 1. A vall. és közokt. ministerium a szolnoki állami főgym- 
nasiumban a jövő tanév elején betöltendő tornatanítói állomásra, melylyel 500 
frt évi fizetés jár, pályázatot hirdet. A ministeriumhoz intézett, folyamod
ványok a budapest-vidéki tankerületi főigazgatósághoz (Budapest, II. kér. 
Lánczhid-utcza 2. sz.) f. é. április hó 10 ig küldendők be. — 2. A vall. és 
közokt. ministerium a budapesti II. kér. kir. egyetemi kath. főgymnasiumnál 
üresedésben levő rendes tanszékre, melylyel a német, továbbá a latin vagy 
magyar nyelv tanítása, 1500 frt évi fizetés, 300 frt lakáspénz és a rendszere
sített 100 frt ötödévi íizetéspótlék jár, pályázatot hirdet. A ministeriumhoz 
intézett folyamodványok a búdapest-fővárosi tankerületi főigazgatósághoz f. é. 
április lw 15-ig küldendők be. — 3. A vall. és közokt. ministerium a nagy- 
károlyi kath. nagygymnasiumnál a rajzoló geometriai tanszékre, melylyel a 
szabadkézi rajz és esetleg az alsóbb osztályokban az arithmetika tanítása is 
jár. pályázatot hirdet. A kik a geometriai rajzon kívül a mathematikára is 
képesítve vannak, elsőségben részesülnek. Rendes rajztanárnak évi 800 frt 
fizetés, 80 frt szálláspénz és 100 frt ötödéves pótlék, helyettesnek évi 600 
frt jutalomdíj jár. A ministeriumhoz intézett folyamodványok a debreczeni 
tankerületi főigazgatósághoz f. é. május hó 15-ig küldendők be. — 4. A 
temesvári állami főreáliskolánál a magyar és német nyelv és irodalom 
tanításával járó rendes tanári állomásra hirdetett pályázat, melynek határideje 
f. é. márczius hó 30-ka, füzetünk megjelenéséig lejár.

Halálozások. Nagy-Károlyban elhunyt márcz. 8-án Mészáros Alajos, kegyes 
tanító-rendi áldozó pap, gymnasiumi rendes tanár, egyesületünk tagja, hosszas 
betegség után életének 42-ik évében. — Egerben elhunyt márcz. 17-én dr. 
Juhász Norbert kir. tanácsos, a kassai tankerület nyugalm. főigazgatója, egykor 
egri cisterci rendi perjel és főgymnasiumi igazgató, hosszas szenvedés után 
életének 71-ik évében. — Nagyváradon elhunyt márcz. 18-án dr. Römer Flóris 
Ferencz nagyváradi kanonok, jánosi ez. apát, kir. tanácsos, a m. t. Akadémia 
rendes tagja, a magyar tudományosság egy régi kiváló munkása, régiség
tudományunk egyik úttörője, hosszas szenvedés után életének 74-ik évében. 
A megboldogult 1815-ben született Pozsonyban, jómódú polgári szülőktől. 
Eleintén a világi papságra törekedett, de később a tanári pálya annyira von
zotta, hogy tizenöt éves korában a szent Benedek-rendbe lépett. Tanári pályáját 
a győri főreáliskola alsóbb osztályaiban kezdte. Három év múlva szerzete 
növendékei mellett mint a physika tanára működött. Megürülvén a physikai 
tanszék Pozsonyban, szülővárosába került tanárnak. A legutolsó pozsonyi 
országgyűlés alatt József nádor fiát, József főherczeget a természettudo
mányokra oktatta. A szabadságharcz idején a honvédség utászkaránál szolgált, 
s utóbb neki is bőven kijutott a szenvedésekből. A forradalom lezajlása után 
a bakonybéli apátság csendes magányába vonult, vizsgálva a Bakony termé
szeti és régiségi viszonyait. Azután 1857. elején visszatért Győrbe, a hol a 
gyűjtemények rendezésével foglalkozott. Innét Kőszegre rendelték tanárnak s 
az iskolai év végével ismét visszahelyezték Győrbe. Itt maradt 1862-ig, mikor
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Pestre, a mai V. kér. kath. főgymnasium igazgatójává nevezték ki. Ez állá
sából 1866 őszén a pesti tudományegyetemre távozott; 1878-ban ment Nagy
váradra, a hol csendes magányában visszavonulva, de minden iránt érdeklődve 
élte le öreg napjait. Nagy tudományos érdemeit nemcsak itthon, hanem a kül
földön is ismerték és méltatták. A megboldogultban nemcsak a nagyérdemű 
tudóst, hanem a nemeslelkii emberbarátot és a nemzetéért lángoló főpapot is 
tisztelték az egész hazában. Emlékét hálával és kegyelettel őrzik az új nem
zedék ama tagjai, a kiket tanár és igazgató korában ő tanított tudományra 
és hazaszeretetre. Hálás tanítványai közt áldja nevét József főherczeg is, kinek 
alig volt kedvesebb embere Rómer Flórisnál. — Nagy-Kállón elhunyt márcz. 
20-án Andrássy Jenő főreáliskolai rendes tanár, egyesületünk tagja, rövid szen
vedés után életének 35-ik, tanári működésének 13-ik évében. — Nyugodjanak 
békében!

Megjegyzés. T. szerkesztő ú r ! Engedje meg, hogy dr. Demeczky Mihály 
úrnak a Közlöny XXII. 7. füzetében megjelent, megírandó tankönyvet bemu
tató értekezésére egyetlen egy megjegyzést tegyek. Értekező a „vegyítő 
szabály“ tárgyalásánál azt mondja : kettőnél több faj vegyítésénél már teljesen 
felszínes tankönyviróink.. . eljárása Egy könyvet nevez meg és bizonyítja, 
hogy annak szerzője abban a tévedésben hagyja a tanulókat, mintha a neve
zett esetben a feladatnak csak egy megoldása volna, és egy könyvről követ
keztet valamennyire. Hogy mit mond az illető könyv szerzője e bizonyítga- 
tásra, az az ő dolga lesz : én részemről arra vagyok kénytelen dr. D. M. 
urat kérni, legyen szives az én könyvemet is figyelmére méltatni. Abban bizony 
azt találja, a mit ő mond. Kassa, 1889. márcz. 7. Tisztelettel Mauritz Rezső.

Beérkezett müvek. Utolsó kimutatásunk óta (márcz. fiiz. 495. 1.) a követ
kező könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :

P a e d a g o g i a ,  i s к о 1 a ii g у.
A Közoktatási Tanács reformja. Irta Fehér Ipoly. Budapest, 1889. 

Lampel Róbert kiadása. Különlenyomat az „Egyetemes Közoktatásügyi Szemlé“- 
ből. 8r. 37 1.

Iskoláink közegészségi állapota. Népszerű felolvasás. Tartotta Győrött 
1889. január 18-án dr. Németh Antal. Győr, 1889. Surányi János könyvnyomda
intézete. K8r. 29 1.

M a g y a r  n y e l v  é s  i r o d a l o m .
Dr. Kovács Pál élete és működése. Irta dr. Koltai Virgil. Győrött, 

1889. Kapható a szerzőnél. 8r. 155 1. Ára 1 frt.
Tanulók olvasótára. X. Szemelvények Kármán József müveiből. Buda

pest, 1888. Lampel Róbert, 16r. 82 1. Ára 20 kr.
Magyar Nyelvtörténeti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelv

újításig. Á M. T. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és 
Simonyi Zsigmond. I. köt. 5. fűz. Budapest, 1889. Kiadja Hornyánszky Viktor 
akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.

M o d e r n  n y e l v e k .
Gyakorlati kézikönyv a német nyelv tanításához. Középiskolai haszná

latra írta dr. Heinrich Károly. Budapest, 1889. Kiadja Kókai Lajos. 8r. VII 
és 318 1. Ára 1 frt 80 kr.

A német irodalom rövid története. Középiskolák számára írta Heinrich 
Gusztáv. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása. 8r. 165 1. Ára 1 frt 20 kr.
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T ö r t é n e t ,  f ö l d r a j z .
A magyar nemzet története. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Irta Sebestyén Gyula. Budapest, Méhner Vilmos kiadása. 1889. 8r. 174 1. 
Ára 1 frt.

Deák Ferencz miért nem ment el az 1843-diki országgyűlésre? Közli 
Kónyi Manó. „Deák Ferencz beszédei'“ I. kötetéből. Budapest, Franklin- 
társulat. 1889. (Olcsó könyvtár. 257. sz.) ltir. 105 1. ára 30 kr.

Egy forradalmi zsinat története. (1707—1715). Irta Zsilinszky Mihály. 
B. Petrőczy arczképével. Budapest, kiadja Hornyánszky Viktor akad. könyv- 
kereskedése. 1889. 8r. IV és 135 1. Ára 1 frt 40 kr.

Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. 79. 80. (Felső-Ausztria 
és Salzburg 17. 18.) fűz. Budapest. Kiadja a magy. kir. államnyomda. Kévai 
testvérek bizománya. Ára egy-egy füzetnek 30 kr.

Földrajz a polgári leány-iskolák II. oszt. számára. A legújabb minisz
teri tanítási terv nyomán Írták dr. Hunfalvy János és Schneider János. 
II. rész. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. Budapest. 1889. Lampel 
Róbert kiadása. 8r. 106 1. Ára vászonba kötve 80 kr.

T e r m é s z e t r a j z .
Közlemények Gömörmegye gombáiról. Richter Aladár-tól Budapesten. 

Különnyomat a Természetrajzi Füzetek XI. köt. 2. füzetéből. N8r. 13 1.
P b у s i к a, c h e mi a .

A chemia elemei. A reáliskolák IV. osztályának, valamint a polgári 
iskolák és tanítóképzők használatára írták dr. Hankó Vilmos és dr. Szterényi 
Hugó. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása, 8r. 93 és VIII 1. Ára vászonba 
kötve 90 kr.

Mat h  e m a t i к a.
Számtan a gimnáziumok I—III. osztályai számára. A magyarországi 

ev. ref. egyház egyetemes konventje által 1884-ben megállapított s a tiszán- 
inneni ev. ref. egyházkerület által csekély módosítással elfogadott tanterv 
alapján összeállította Zsindely István.. III. évfolyam. А III. osztály számára. 
Sárospatak, 1889. Kiadja a „Sárospataki irodalmi kör“ a főiskola költségén. 
8r. 151—226. 1. Ára 60 kr.

V egyesek.
A csecsemő tápláltatásáról, és azon káros hatások, melyek a nőre hára

molhatnak, ha az nem szoptat, habár egészsége azt megengedhetné is. Népszerű 
dolgozat gondos anyák számára. Irta dr. Berger Ignácz. Budapest, 1889. 
Lampel Róbert kiadása. 8r. 29 1. Ára 40 kr.

Magyar Királyi Postatakarékpénztári Közlöny. Kiadja a m. kir. posta
takarékpénztár. Budapest, 1889. 3. sz. (márcz ).

ÉRTESÍTÉS.
Mivel a magy. kir. állam vasutak m enetjegy-irodája egye

sü letünk tagjai részére (a vál. ü lésről szóló jelentésben 545—6. 1. 
közölt fe lté telek  m ellett) késznek nyilatkozott P árizsba külön 
vonatot rendezni, fölkérem  a t. tag társakat, a k ik  m aguk vagy a 
k iknek  ism erősei az u tazásban részt akarnak  venni, szívesked
jenek  ezen szándékukat velem mielőbb közölni. A jelentkezések 
végső határideje m ájus 20. Ha m ájus 20-ig a kellő szám ú jelentkezés 
meglesz, a Közlöny jún. 1-i szám ában a t. tag tá rsak a t errő l é rte 
síteni és az ú ti költséget jún. 15., illetőleg jún. 25-ig bekérn i fogom.

Brózik Károly, főtitkár.
(II. kér. reáliskola).



O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

Gondolatok az önképzö'-körök reformjához.
„A mint kinyitja a száját,» legnagyobb 

tudatlanságot árulja el a legköznapiabb 
dolgokban. S a legfőbb baj az, hogy 
úgylátszik megvetésre méltónak tartja, 
hogy a világról, a valódi életről valami 
okosat tudjon“.

. . . „Ha ifjúságában az ember ügyelt 
volna a szemére, később nem járna fél
vak módjára“.

Lövdahlné a fiáról. (A. L. Kielland :
„Méreg“).

A z ö n k é p z ő -k ö rö k  lé t jo g o s u l ts á g a  az o n  e re d e t i le g  e g y sze rű  
k é rd é s e k h e z  ta r to z ik ,  m e ly e k  c s u p á n  a  tá rg y a lá s o k  fo ly a m á n , te h á t  
m e s te rs é g e s  ú to n  n ő tté k  k i  m a g u k a t  e g y -e g y  z a v a ro s  p ro b lé m á v á . 
P e d ig  v e le jé b e n  a  d o lo g  ig e n  e g y s z e rű . M in th o g y  az  ö n k ép z ő  k ö rö k  
fő leg  az  ö n m u n k á s s á g o t  s h a z a f ia s  é rz ü le te t  ö le lik  fe l, e  té n y e z ő k  
p e d ig  sem  p a e d a g o g ia i  sem  e rk ö lc s i s z e m p o n tb ó l n em  k ifo g á so l
h a tó k , k ö v e tk e z ik ,  h o g y  az  ú t, m e ly e n  az  ö n k é p z ő -k ö rö k  h a la d n a k ,  
h e ly e s .  E g y  m á s ik  k é r d é s  e z :  n e m  k á ro s í t já k -e  a z  ö n k é p z ő -k ö rö k  
az  isk o la i  t a n í tá s t  ? H a  az  e m líte tt  czé lo k  h e ly e s e k , a z  is k o la  é r d e 
k e iv e l sem  e l le n k e z h e tn e k ,  ső t h e ly e s  s z e rv e z e t m e lle tt  s z ü k sé g e s , h o g y  
ré sz é rő l is k e llő  tá m o g a tá s b a n  ré s z e s ü l je n e k . A z ö n k é p z ő  k ö rö k  s a z  
is k o la  m ű k ö d é s e  te h á t  n em  tö r té n ik  e g y m á s  ro v á s á ra  s h a  m é g is  
fo rd u ln a k  e lő  h iá n y o k  és  sú r ló d á s o k , a k k o r  e z e k  n y ilv á n  o ly  s z e r 
v ez e ti fo g y a tk o z á s o k b a n  re jle n e k , m e ly e k  m e g s z i in te té s e k ö te le s s é g íln k , 
m íg  a  k é rd é s e s  in té z m é n y  e g y s z e rű  fe lo sz la tá sa  k é n y e le m re  s e lh a m a r-  
k o d á s ra  v a l ló  k ö n n y e lm ű s é g  v o ln a . H a  az  e le k tro m o s  k ís é r le te k  n em  
s ik e rü ln e k ,  n em  m in d ig  a  sz e g é n y  „ n e d v e s  le v e g ő “ a z  o k a , a  m it 

L ic h te n b e rg  d r a s z t ik u s a b b a n  íg y  fe je z e t t  k i : „ W e n n  e in  B uch  u n d

Tanáregyesületi Közlöny. XXII. 38
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Ér t e k e z é s e k .
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ein Leser zusammenstossen und es klingt hohl, muss es denn immer 
das Buch gewesen sein?!“

A következő töredékben kerülni fogok minden ismétlést és 
röviden csupán néhány tárgyilagos megjegyzést koczkáztatok, me
lyeket a napi események szülöttjeiként nagyobb apparatus nélkül 
úgy közlök, a mint toliam hegyére akadnak. Fejtegetéseim alapjául 
a következő meggyőződés szolgál : az önképző-körök jelen hétsze
resen egyoldalii működése, mely a szellemi tevékenységet az anya
nyelv kizárólagos ápolására szorítja, mely tehát mellőzi a testi 
nevelés és az összes exact ismereteket, nem lehet helyes. Egy fő- 
czél még nem egyenértékű az összes végczéllal s ha többet lehet 
elérni, akkor hiba kevesebbel beérni. En az önképző körök falaiból 
a romlott iskolalevegőt s a Chauvinismus csiráit szeretném kiűzni. 
A visszahatás az egyoldalú szellemi nevelés ellen nem egy nemzet 
találmánya, hanem oly jelenség, melyet napjainkban a művelt népek 
kivétel nélkül átélnek. A paedagógiai folyóiratok hemzsegnek aján
lott iskolai játékoktól s játszóterektől; bizonyára nincs józan fő, 
mely hibáztathatná, hogy ez egészséges áramlatot az önképző körök
ben kívánom új életre ébreszteni, ha a testi nevelés problémáját 
ezen oly közel fekvő módon oly intézményben szeretném megoldani, 
mely nem készült idegen mintára s melyért a külföld méltán meg
irigyelhetne. Legyenek az önképző-körök a testi nevelés istápolói 
legáltalánosabb értelemben. Az önképző körök jelen programmja a 
mennyire kedvez a chauvinismusnak, ép oly kevés biztosítékot nyújt 
hasznossági és erkölcsi szempontból az ifjúság jövőjére nézve s 
annak öntevékenységét is egyoldalú irányba tereli. Én azt hiszem, 
hogy az önképző-köröknek értéke s befolyása csak gyarapodni fog, 
ha az exact tudományokat s a többi nyelveket sem zárja ki. Ha 
latin beszédet, franczia költeményt szavalatunk vagy egyéni képesség 
szerint egy német bírálatot iratunk, ha egy saját készítményű phy- 
sikai eszköz, egy önálló kísérlet bemutatását lehetővé teszszük, ha 
egy-egy érdekes mathematikai feladat elől nem zárkózunk el, 
mindezekkel sem az ifjúság hazafiságát, sem az iskola érdekeit 
nem veszélyeztetjük. A napjainkban uralkodó szellemről sok min
denfélét állítanak, de a sok fától nem látják az erdőt: a nemzeti 
elem szüntelen hangoztatása mellett szemet húnynak a nemzetköziség, 
az emberség elvének elvitázhatatlan haladása előtt s nem akarják 
elismerni, mily igazat mondott Goethe e szavakkal:
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Was ihr den Geist der Zeiten heisst,
Das ist im Grund der Herren eigener Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.

Az önképzŐ-körök szervezésénél s átalakításánál a következő 
szempontok érdemelnek figyelmet:

1. Testi nevelés. Az önképző körök istápolják az ifjúság testi 
fejlődését is, tekintet nélkül az elméleti tantárgyakban nyert érdem
jegyekre. Ily értelmű önképző-körök nem hogy megtűrendők, hanem 
felállításuk kötelezővé teendő ; mert az összes ifjúság s így a nemzet 
érdekeit szolgálják. Ily hazafias liga előtt mindenki meghajolna. A 
részletes programm, a mi ? mikor ? s hogyan ? megoldása a kérdés 
mai állása mellett nem okozhat nehézségeket. Kirándulások, ver
senyek, játékok, gyaloglások, pályadíjak új játékokra, stb.

2. Egészségügy. Miután a tantervhen nem fér meg, de nem 
is szükséges külön tantárgyként kezelni, egészségtani művek 
(Erismann, Hufeland, Layet: Hygiene des professions) olvasása, 
kivonatos előadása s összefoglalása által terjesztendő. *) A szabad 
délutánokat ez új tantárgynak feláldozni, egyértelmű volna azzal, 
mint lehet példával tönkre tenni azt, a mit tanítani akarunk. Segély 
sebesüléseknél s baleseteknél.**)

3. Művelődéstörténet. Kiválóbb fejezetek a nemzeti s nemzet
közi cultura történelméből.

4. Alkotmány tan. A véderőtörvényre s a hadsereg szerveze
tére vonatkozó fontosabb dolgok ismeretének szükségességét feles
leges vitatni.

5. A nemzetgazdaság fogalma, elemei s szerepe. E tárgyról 
honi folyóirataink s iskolai értesítőink is megemlékeztek. Igen jó 
szolgálatot tesz és helyesen tájékoztat e füzet: „Volkswirthschaft

*) Premiers secours en cas d’accidents et d’indispositions subites, par 
E. Fernand et A. Delpech, membres de Г Académie de médecine. 3. éd. avec 
50 íig. Paris 1888, 4 frank. Miért ne olvashatná s értené meg a tanár útba
igazítása mellett egy VIII. osztálybeli reáltanuló e könyvet?

**) Ezzel kapcsolatban ide iktatom a következő üdvös javaslatot, mely
nek utólag csak a napokban jutottam tudomására: „Daher halte ich es zum 
Wohle unserer Schüler für dringend nothwendig und als eine nicht länger 
aufzuschiebende Pflicht gegen die Eltern, dass mindestens zwei zum Lehrkörper 
gehörige Mitglieder einen Lehrgang über die erste Hilfe bei Unglücksfällen 
durchgemacht haben“. (Gefahren beim naturwissenschaftlichen Unterricht, v. 
Dr. J. Schrodt, Hoffmann’s Zeitschrift für math, und naturwiss. Unterricht, 
1889. 1. iüz.’.
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und Schule, unter Mitwirkung von Volkswirthschaftlern bearbeitet 
von A. Patuschka“ (Gotha, Bebrend, 1888. 74 1., ára 1 m.), mely az 
idevágó irodalmat is (3500 munka) kivonatosan ismerteti s bírálja.

6 Zene és ének.
7. Egyéni képesség és a helyi viszonyok tekintetbe vételével 

az exact tudományok és az ifjúságot joggal érdeklő időszerű tételek 
is felveendők.

8. Végül nem látom át, mily paedagógiai vagy más okból 
ne lehetnének jelen a szülők s más intézetek tanférfiai az önképző
körök ülésein. A nyilvánosság jellege, mivel egyik főelőny, szigo
rúan megőrzendő.

Ezekkel kapcsolatban egy kis irodalmi összeállítást iktatott ide. A 
felsorolandó művek, mint a fentemlített szempontok körébe tartozók, egyaránt 
ajánlhatók a tanároknak s érettebb tanulóknak és útbaigazításúl is szolgál
hatnak oly eredeti munkák létesítésére, melyek honi irodalmunkban vagy 
éppen nem vagy csak hiányosan vannak képviselve. Felesleges mondanom, 
hogy e téren puszta fordításokkal nem érhetjük be, hanem legalább is külön
leges nemzeti átdolgozást kell követelnünk. A napjainkban gombamódra szapo
rodó számtalan „Leitfaden der Hygiene“ és „Gesundheitspflege“ mellőzésével 
velős tartalmuknál s olcsóságuknál fogva ajánlhatók a következő vállalatok:*) 
1. Deutsche Zeit- und Streit-Fragen, herausg. v. Fr. v. Holtzendorff (Ham
burg, Richter, egy évfolyam 16 füzet, 12 márka) m. pl. 33. sz.: Die Auf
gaben der Medizin in der Schule v. Prof. Dr. Loewenthal; 171— 72. sz.: 
Die Verantwortlichkeit der Schule nach Seiten der gesundheitlichen Volks
interessen v. Keferstein; 86—87. sz.: Volks-Gesundheitspflege und Schule 
v. Fischer. — 2. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, 
herausg. v. R. Virchow und Fr. v. Holtzendorff (u. o. egy évf. 24 fűz. 12 
márka). -— 3. Pädagogische Zeit- und Streitfragen, herausg. v. Joh. Meyer 
(Gotha, Behrend, 1 évf. 6 füz. 4 m. 50). Egyéb müvek: Mantegazza P., 
Életbölcseség az ifjúság számára, melynek német fordítása most jelent meg 
Tcuschertől (Jena, Costenoble), magyar átdolgozása is készülőben van, arra 
mutat legalább a „Nemzet“ f. é. márcz. 30. tárczája, mely dr. Kerékgyártó 
Elektől a mű egyik fejezetét („Munka és gazdagság“) közli. A franczia mü
vekről szükséges megjegyezni, hogy azokban a hazafias irány rendesen a 
chauvinismusba csap át, a mi sem társadalmi, sem paedagógiai szempontból 
nem igazolható. Művek : Physiologie des exercices du corps, par le dr. F. 
Lagrange, 2. éd. Paris 1888. (6 fc.).— Hygiéne du travail, par le dr. Mónin,

*) Nagy örömmel üdvözölriők s velünk bizonyára számosán, ha honi 
könyvkiadóink egy hasonló egyetemes és a jelen tudományos mozgalmait nép
szerűén felölelő, üdvös vállalatot indítanának meg magyar nyelven. Az értelmes 
közönség pártolása, jóságot s olcsóságot feltételezve, bizonyára nem maradna 
el, míg másrészt a szükséges munkaerőket sem nélkülözzük. Mindkettőt bi
zonyítják a Természettudományi Társulat kiadványai s füzetes vállalata 
különösen.
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Paris 1889. (4 fc.).— La méthode dans l’étude et dans le travail intellectuel, 
par M. Guyot-Daubes, Paris 1889. — Petites histoires pour apprendre la vie, 
par P. Laloi, Paris 1888. (5 fc.). — „Tu seras soldat“, histoire d’un soldat 
frangais, par le lieutenant E. Lavisse, Paris 1888. (2 fc. 50). — Les Héros, le 
culte des héros et l’héroique dans Fhistoire, par Carlyle, traduction fran- 
gaise, Paris 1888. (3 fc. 50), melyet a franczia ministerium elfogadott s 
jutalomkönyvül ajánlott.

A mily szükkörű volt az önképző-körök eddigi működése, ép 
oly tággá és sokoldalúvá tennék a kifejtett nézetek. Még azt is 
megengedem, hogy az ellenkező hibába estem, hogy holmi iskolai 
akadémiáról álmodoztam, mely az erőket még inkább elforgácsolná, 
a bajokat szaporítaná s mivel igen sokat akar, éppen semmit sem 
érne el. A fenti általános programm azonban nem is kíván egye
temes érvényre jutni, nem egyéb az fontos és életbevágó dolgok 
vázlatánál, melyből mindegyik kör felváltva azokat a szempotokat sze
melné ki, melyek a helynek, időnek s tanulóinak leginkább meg
felelnek. A vezetéstől, a nagyjában előre megállapított munkaterv 
valósításától itt is igen sok függ; azt csupán egy tanárra bízni 
terhes és nem czélszerü. Herder szép beszédét: Ne az iskolának, 
hanem az életnek tanuljunk ! eddig úgy látszik csak azért olvastatjuk 
az V. osztályban, hogy már ott megtudja a növendék, hogy tényleg 
az iskolának tanul. A szélesebb alapra fektetett önképző-körök hi
vatása ezen változtatni, enyhíteni s előkészíteni azt a zord átmenetet, 
mely az érettségit tett ifjút éri, midőn az egyetemre kerül s az 
életbe lép k i ; egy másik szent s még nem eléggé méltatott 
hivatásuk az ifjúnak és szüleinek oly bepillantást nyújtani annak 
egyéni hajlamaiba s tehetségeibe, hogy a pályaválasztás végzetes 
kérdése némileg kielégítő megoldást nyerhessen.

(Brassó). Kemény Ferencz.

Még valami a philologiai múzeumokról.
Közlönyünkben és más helyen is már többen és sok figye

lemre méltó eszmét hangoztatva szólaltak fel a philologiai vagy 
helyesebben mondva történelmi múzeumok létesítésének kérdésében. 
A dolog annyiban már teljesen tisztában áll előttünk, hogy azokra 
manapság gymnasiumainkban a humaniórák tanításánál elkerül
hetetlenül szükségünk van. Most az a kérdés, hogyan fogjunk 
hozzá és miként rendezzük be eme történelmi, vagy szúkebb érte
lemben vett philologiai múzeumokat ?
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Schambach Gyula kartársunké a kezdeményezés érdeme, ki 
Kaposvárott, az állami főgymnasiumban már alapított egy ilyen 
„philologiai múzeumot“ s abba sok szép tárgyat be is szerzett. 
Erről ő egy „Antik-művészeti kirándulás“ czímű, Kaposvárott 1887. 
megjelent füzetben figyelemre méltó ismertetést is közöl maga 
készítette illustratiókkal.*) — A terem kifestése és berendezése 
egészen stílszerűen készült. Az ottani helyi viszonyoknak ügyes 
felhasználásával sikerült Schambach kartársnak buzgalma és fára
dozása folytán, ezt a vidéken úgyszólván unicum philologiai múzeumot 
megteremtenie. De vajmi mostohább viszonyok vannak e tekintet
ben sok más intézetnél; aztán meg a helyiségek is oly szükek, 
hogy egy ilyen múzeum számára, melyről régebben talán még 
álmodni sem merészeltek, külön termet nyerni lehetetlenség. Kér
dés, szabad-e azért lemondanunk e valóban nélkülözhetetlen múzeum 
felállításának eszméjéről, különösen csak abból az egyetlen okból, 
mivel számára külön helyiséget nem tudunk szorítani ? Oktatásunk
ban a szemléltetés fő dolog. Erre valók a képek és eszközök. 
Tagadhatatlan, hogy ezek sokkal intensivebb és kellemesebb be
nyomást tesznek aesthetikai és művészi tekintetben a tanulókra, 
ha oly teremben vannak csínnal és Ízléssel kiállítva, melynek 
színe, megvilágítása stb. egészen stilszerű harmóniában van a 
benne levő tárgyakkal. De ha a terem kérdése volna az első, 
akkor a classikus (görög-római) szoba mellé fel kellene állítani a 
keleti (egyiptomi, babyloni, assyriai, persa, indus), valamint a közép- 
és újkori különböző stílusoknak megfelelő múzeumokat is, min- 
denikét ép úgy korhoz híven kifestve és felszerelve. Ez pedig alig 
volna elérhető mostani szűk pénzügyi viszonyaink között. Csak 
legyenek meg első sorban az eszközeink; elférnek azok a tanári, 
ifjúsági könyvtár helységeiben, akár az osztályokban úgy, mint a 
földabroszok és a természetrajzi képek, sőt némelyeket a folyo
sókon is szépen el lehetne helyezni. Fődolog, hogy legyen mit 
elhelyezzünk.

Itt bátor leszek elmondani, miként jártam el magam tanári 
praxisom alatt, a classikus nyelvek tanításánál, a szemléltetés dol
gában. Mint dilettáns rajzoló, mielőtt e múzeumok kérdése föl is 
vetődött volna, úgyszólván az első előadó órámtól fogva az aucto- 
rok tárgyi magyarázatánál a szemléltetést használtam. Eleintén 
magam rajzoltam fel a táblára a fegyvereket, ruházatokat, edényeket, 
épületeket stb. úgy mint Guhl-Kohnernél, Lübker és Rich ábráin 
láttam; mert ezeken kívül alig voltak más segéd eszközeim. Ter
mészetes, hogy e rajzok krétával gyorsan odakanyarítva, megle

*) A kaposvári philologiai múzeumot alkotója először Közlönyünkben 
ismertette („Szemléltetés az ókori irodalmak tanításánál és a kaposvári állami 
főgymnasium philologiai múzeuma“. Tanáregy. Közlöny 1886/7. XX. évf. 
11. fűz. 716—729. 1.), a hol általában a philologiai múzeumok fölállítása terén 
a kezdeményezés érdemét a budapesti VII. kér. áll. gymnasiumnak tulajdo
nítja (725. 1.) A szerlc.



hetősen primitívek voltak. Igen sokat kellett aztán élő szóval ki
színeznem s azok elképzelését a tanulók phantasiájára bíznom. 
Később, hogy az időt kímélhessem — mert az auctorok interpre- 
tatiójánál a praeparatiók stb. nagyon is megrövidítették az iskolai 
órákat — úgy segítettem a dolgon, hogy otthon lerajzoltam az 
interpretation^ szükséges illustratiókat és adandó alkalommal bemu
tattam a tanulóknak. De a tárgyak halmaza mindig több meg 
több képet kívánt; a rajzolást egymagám nem győztem, tehát 
segédeket fogadtam az ügyesebb rajzolók közül. Ezekkel aztán 
a karácsonyi, húsvéti recreation, sőt az év végén a vizsgálatok 
után is a helyben maradottakkal a legszükségesebb dolgok szem
léltetésére elegendő számú képeket és táblákat készítettem. A 
sikerült szebb képeket az osztály saját költségén vállalkozott ke
retbe foglaltatni. Azok meg, a kik készítették, büszkék voltak arra. 
hogy az intézetből való eltávozásuk után is in perpetuam memoriam 
fenmaradt nevök eme classikus tabulákon osztályaikban. A rajz
tanárt is felkértem volt, hogy a felsőbb osztályú tanulókkal — 
kik közül többen mint facultativ tárgyat tanulták a rajzot — 
mikor görög és római ornamentumokat vagy más figurális dol
gokat rajzolnak, egyúttal rajzoltasson az intézet számára is oly 
képeket, melyek a classical nyelvek szemléltető tanításánál siker
rel használhatók. És ezek is elég jó szolgálatot tettek akkoron, 
tökéletesebb és drágább eszközök hiányában.

Tapasztalás szerint azonban e primitiv eszközöknél sokkal 
tökéletesebbekre és teljes művészi összhangban levőkre van szük
ségünk, ha a dolognak komolyabb oldalát tekintjük, s ha az aestlie- 
tikai érzést fölkelteni és fejleszteni akarjuk. Tehát jó és tökéletes 
eszközöket kell beszereznünk, ha nem is sokat egyszerre, de czélunk- 
nak megfelelőket: „sva. áXXá Xéovta.“ Kérdés, mik és mineműek 
legyenek emez eszközeink? A melyek a görög-római antiquitas meg
jelenítésére a legalkalmasabbak. Ezeknek megfelelően továbbá lehet 
az ó-, közép- és újkor más népeinek és culturájának illustratióit is 
megszerezni. Mindenekelőtt egy jó (görög és római) archaeologiai 
kézikönyvre van szükségük a tanulóknak, mely psychologice alkal
mazkodva a gyermekek felfogásához és ismeretköréhez, a családból 
kiindulva tárgyalja a régiségeket. Innen vezesse a gyermeket a 
templomba, iskolába és tovább az életbe, ennek különböző viszonyai 
közé. Ez archaeologia úgy volna beosztható a tanításnál, mint a 
nyelvtanok, inductiv rendszerrel. Tanítani kellene az I. osztálytól 
kezdve és rendszeresen összefoglalva a felsőbb osztályokban. A kez
dők ismerjék meg a római családot, házat (a Romulus és Remus 
mondánál), templomot, iskolát még pedig párhuzamba állítva amaz 
állapottal és viszonyokkal, melyekben ők jelenleg élnek és nevel
tetnek. Az ilyen archaeologia szemléltetés utján tanítandó. Első tehát 
a család képe és annak lakóhelye a ház (domus). Ezután a többi 
épületek (templum, schola stb.); ezek berendezései, bútorzata. Szem
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léltetés kedvéért legjobb volna ezeket gyps, fa, cserép, papirmasché, 
vagy porczellán mintákban bemutatni. Alkotó részeikre szétbontha- 
tóknak kellene lenniök, hogy kívülről-belUlről mindent meg lehessen 
rajtok mutatni, kellő nagyságban és teljesen hű előállításban. Ilyen 
mintákat honi iparműhelyeinkben vagy ipariskoláinkban lehetne 
előállíttatni az iparos tanulók és vezetőik által. Innét jutányos áron 
megszerezhetnék a tanintézetek. Csak tervrajzaikat és normális nagy
ságukat hozzáértő szakembereknek kellene megállapítaniok. Ha ilyen 
tárgyak kellő Ízléssel és stílnek megfelelő hűséggel készülnének, 
országos vagy világkiállításokon közszemlére kitéve a taneszközök 
között, nemcsak hogy feltűnést keltenének, hanem kapós czikkekké 
is válnának.

Második helyen említem a képeket. A festőibb dolgok, melyek 
mintákon vagy domborműveken nehezebben állíthatók elő, minők a 
ruházat, fegyverek, harezosok, papok, polgárok stb. rajzokon és 
képekben mutathatók be. Ide tartoznak a nagyobb épületcsoportok, 
várak, városok stb. reconstruált állapotban a Launitz-féle, romjaik
ban a Lange-féle ismeretes táblákon; bár ezek meglehetősen borsos 
árúak és nem minden intézet szerezheti meg. Igen jó szolgálatot tesz
nek és teljesen a czélnak megfelelők azok a képes iilustrátiók, me
lyek az egész classical kornak úgyszólván összes ránk maradt eredeti 
emlékeit szép és elegendő nagyságú képeken ábrázolják Baumeister 
„Denkmäler des classischen Alterthums“ czimű munkájában (München 
& Leipzig, Oldenbourg, 1884—88., ára 40 márka.) E, munkának 
egyetlen egy gymnasiumi tanári könyvtárból sem volna szabad hiá
nyoznia, mert egyedül ennek képei is elegendő jó szolgálatot tehet
nek a szemléltetésnél. Különben ezekről tetszés szerinti nagyításban 
az említettem módon iskolai fali táblákat igen czélszerűen lehet csi
nálni minden intézetben. Ide tartoznak a képes atlaszok, terrain- 
képek, csaták, utazások képei, melyekről az auctorok beszélnek, 
ezek mind fali táblákon szemléltetendők. Reinhardt illustratiói Julius 
Caesarhoz, nemkülönben „Topographie des altem Roms“ kellő útba
igazítást adnak az ilyenek .elkészítésére. így a római és a görög 
naptár, időszámítás a főbb aerákkal, súly-, hosszúság- és folyadék
mértékek táblái és a pénznemekéi. Görög és római irodalomtörténet 
táblája rövid vázlatban, valamint a világtörténelem ó-, közép- és 
újkori táblái a korszakalkotó férfiak arczképeivel és műveltségi 
momentumokat feltüntető szegélylyel. Ilyeneket készítettem én ez 
előtt 3 évvel Nagy-Becskereken Herr Ödön historikus barátommal, 
mely munkáról több tekintélyes ember kedvező véleményt mondott 
a központi állandó tanszer-kiállításon. A görög és római régiségek 
is kivonatosan összeállítva egy ilyen csinos fali táblán stilszerű 
szegélylyel ellátva, nagyon jó szolgálatot tennének a felsőbb osztá
lyokban.

Még egy igen fontos dologra hi vom fel az ilynemű múzeumok 
rendezésével foglalkozó kartárs urak figyelmét, t. i. a localis régi
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ségekre. A romok, földben talált tárgyak (pénzek, bronz, kő, érez 
eszközök, nemkülönben régi iratok, jelesen sok latin nyelvű irat) 
mind történeti, mind nyelvészeti szempontból igen nagy figyelemre 
méltatandók. A régi documentumokat a philologus, különösen a tör
ténelem tanára alkalmilag legalább bemutathatná ifjainknak és 
szemléltetés utján azok formuláiról és barbaros latinságáról is némi 
fogalmat nyújtana nekik. Hátha épen az ezek iránt felkeltett érde
keltség vonzaná tanulóink egyikét vagy másikát a tudományos 
pályára. Vannak intézeti antiquitásaink is: az intézetnek históriája, 
latin nyelvű szabályok, rendeletek, bizonyítványok (maholnap a latin 
nyelvű érettségi bizonyítvány is antiquitas lesz). Érdemes, hogy az 
iskolák, jelesen azon iskolának vagy intézetnek a históriáját legalább 
röviden megismerjék, melyben a növendékek, mint szellemi alum- 
neumban 8 évig növekedtek. Ezt a pietas és a hálaérzet ápolása 
czéljából is megtenni nem hiábavaló munka. Történelemtanáraink 
már régóta dicséretes buzgalommal végzik e tisztöket; olvastatják 
Bonfinius Decasait, a Corpus Jurist, és több más a magyarok tör
ténetére vonatkozó kútfőket a VIII. osztályban. Tapasztalják is, 
hogy fáradozásuk nem vész kárba, mert a tömérdek mennyiségű 
tananyagot, minthogy „Gratius ex ipso fonte bibuntur aquae“, szép 
eredménynyel dolgozzák fel tanítványaikkal. Ezen czól előmozdítá
sára fel kell hívnunk tanulóink figyelmét, hogy mindennemű ócska 
papirost, irományt, mielőtt az tűzre vagy a kereskedőhöz kerülne, 
alaposan átvizsgáljanak és akármiiy olvashatatlan azok Írása, adják 
át tanáraiknak. Fel kell költenünk bennök a gyűjtés szellemét, már 
kis koruktól fogva rá kell szoktatnunk az ilynemű dolgok gyűjté
sére az intézetben. Igaz, hogy sok értékeden lim-lom is összekerül 
ilyenkor, csak ne resteljük figyelemre méltatni, s ha talán némely 
dolgok nézetünk szerint semmit sem érnének, tegyük el csomagokba 
kötve az iskola valamely zugába vagy padlására, míg más valaki 
becsesebbekre fog akadni köztük, mint mi. Nem hiszem, hogy e 
közvetetlen korunkat megelőző régiségek és reliquiák ne tudnának 
kellő érdekeltséget kelteni a tárgy iránt és hogy methodice ne vol
nának értékesíthetők. Dr. H. Meurer Pauli sextani liberjében (Weimar
1887. Hermann Böhlau) szépen megmutatta, miként kelljen a honi, 
vagy szülőföldi régiségek alapján az átmenetet az ó-koriakhoz, külö
nösen a rómaiakhoz megtalálni. Ugyanezt bizonyítja dr. Schliemann 
is önéletrajzában, hol annyi közvetetlenséggel és homerosi őszinte
séggel szól arról, miképen ébresztették fel lelkében a vágyat gyer
mekkorában és az érdeklődést a régiségek iránt szülőföldén lévő 
régi várromok és hozzájuk fűződött mesék. Úgy hiszem, senki sem 
fogja kétségbe vonni eme factorok jogosultságát, mert a fejledező 
növendékre sokkal közvetetlenebb befolyást gyakorolnak a helyi 
viszonyok és körülmények, a melyek között él, mint egy idegen és 
ismeretlen népnek bármennyire szép és érdekes mythosai és histó
riája. És a mennyiben a honiak iránt felébredt benne a kutatás 
szelleme és érdeklődése, ép oly mértékben lesz fölkelthető az benne
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a távolabb eső és korát megelőző népek culturája és productumai 
irántis. Erre az átmenet különben is psychologiailag annyira igazolt, 
bogy az újabb Herbart-Ziller paedagogiai iránynak bivei előtt 
hosszas bizonyításra sem igen szorul.

E történelmi múzeumok kérdésénél a művészeti szempontok 
sem hagyhatók figyelmen kívül; ür. Rudolf Menge „Gymnasium 
und Kunst“ (Wien & Leipzig, Pichler’s Wittwe & Sohn) czimú érte
kezésében a műtörténelem tanításának módja és eszközei vannak 
felsorolva, ügy látszik, külföldön is még eddig kevés súlyt fektet
tek a középiskolákban a műizlés fejlesztésére. Menge a művészetek 
történetének bár vázlatos, de rendszeres előadását a történelem 
tanárára bízza, ki időt és alkalmat talál a népek culturájának 
ismertetésénél eme lényeges résznek előadására is. A rajztanár 
különben, valamint a többi szakok tanárai is, közreműködhetnek 
eme czélja elérésében. Azt hiszem, átalában a humaniórák tanítói 
valamennyien viribus unitis dolgozhatnak ez új irány felkarolásában 
és fáradozásukat siker koronázná stúdiumaikban felmutatandó szebb 
eredményekben. A vallástan tanárának a rítusok és az egyháztör
ténelem magyarázatánál nagy segítségére szolgálnak az egyházi fel
szerelésnek, régiségek s az egyházi művészet valóban fenséges remek 
müveinek ismertetése képekben, vagy más rendelkezésére álló esz
közök bemutatása által. A magyar és a modern nyelvek és irodal
mak tanárai magyarázataikat mennyivel hatásosabbakká tehetik az 
irók arczképeinek, irataik facsimiléinek, valamint müveik képes 
illustratióinak szemléltetésével. A classical nyelvek tanárain kívül a 
rajztanár is szépen használhatná a gyps-szobrokat, melyek a görög
római isteneket és hősöket egész vagy mellszobrokon avagy cso- 
portozatokban ábrázolják. Mengetől eltérőleg az én nézetem szerint 
a rajztanár a leghivatottabb a művészetek, jelesen a képzőművésze
tek interpretálására mind az alsó osztályokban, mind a felsőbbek
ben, ha mindjárt ily szempontokból kiindulva vezeti a tanítást a 
kezdőknél és fokozatosan halad tovább velők a felsőbb osztályok
ban. Igazán sajátságos szerepe van a rajznak gymnasiumainkban ; 
a IV. osztályig tanítják mint kötelezett tantárgyat, hogy azon túl 
mint facultativ tárgyat úgyszólván senki se tanulja. Igen, mert hisz 
a jobb rajzolók számára, kik a felsőbb osztályokból is szívesen já r
nának rajzoktatásra, alig vannak minták és eszközök az intézetek
ben, hacsak a rajztanár maga nem rendelkezik ilyenekkel. A miket 
pedig itt a rajziskola számára megvásárolnának, azokat a philo
logus és a historikus tanárok is használhatnák egyúttal. Aztán czél- 
szerübb volna s talán rajztanár collegáink sem vennék rossz néven, 
ha a felsőbb osztályok növendékeinek, kik mint facultativ tárgyat 
tanulják a rajzot, a művészetek történetét is előadnák gyakorlati 
vagy szemléltető úton. Az irodalmak és történelem tanárai meg 
utasítanák a tanulókat, hogy már a műtörtéuelmi előadások végett 
is többen iratkozzanak be a rajzra, mert az ott nyert műtörténelmi 
ismereteket a többi humariorák tanulásánál szépen értékesíthetik,
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különösen a kiknek ez irányra hajlamuk van. így az önképző kör
ben is sok alkalom jutna e nembeli ismereteik feldolgozására. Eme 
foglalkozások közepette a jelesebb rajzolók a rajztanár vezetése 
alatt és az illető szaktanárok utasításai nyomán igen czélszerű esz
közöket csinálhatnának á történelmi múzeum számára, melyet ekként 
lassan-lassan csekély költséggel is szépen fel lehetne szerelni.

Bizony ideje volna már, hogy középiskoláinkban a képzőmű
vészeteknek legalább alapvonalai előadatnának, mert csak az innét 
kikerült ifjak utján juthatna be ez irányú műveltség a nagy közön
ségbe, melynek érdeklődése és segítsége nélkül honi iparunk és 
művészetünk alig fejlődhetik. Ezt maga az iskola, kivált a gymna
sium se bánná meg. Ha van valami, a mi az eddig tapasztalt elő
ítéleteket a görög nyelv tanításának jogosultsága iránt tökéletesen 
eloszlathatja, akkor bizonyára első sorban a görög képzőművészet 
remekeinek ismertetése és méltatása lesz az. Csak lássa meg az 
ifjúság és a nagy közönség, minő fenséges egyszerűség s azzal páro
sult kellem és báj nyer kifejezést a görög stilü épületeken, a görög 
szobrokon, eszközökön, bizonyára többé nem idegenkedik annak a 
nyelvnek behatóbb, szorgalmasabb tanulásától, mely gazdagságánál 
fogva mindezen művészi formákat sokkal hívebben állítja elénk és 
egészíti ki ama felszínes ismereteinket, melyeket a műtárgyak puszta 
szemléléséből nyertünk. Es viszont ki a nyelv szépségét a nehézség 
miatt, melylyel tanulás közben küzd, nem látja, tekintsen csak 
Apollo, Artemis vagy Aphrodite szobrára, s ha nem teljesen érzé
ketlen minden szép iránt, tlinedezni fog előtte a homály, megnyílik 
az Olympus fölött az ég és kisüt onnét a hellén művészet világá
nak napja, mely bevilágítja értelmét, elűzi ama kételyek és előíté
letek fellegeit, melyeket a modern élet sok mindenféle zűrzavaros 
eszmével telített sphaerajának zivatarai hajtottak ifjú lelkére. A 
classikus kor ránk maradt kincseinek tárháza egy fenséges pantheon, 
melynek előcsarnokában ama népek nyelvének geniusa áll őrt, 
hangoztatva, hogy be nem léphet oda az, ki e remekek alkotóinak 
nyelvét nem érti. „MtjSsíc antkokoyoc slasXdstG)“.

Mindezt csak azért mondtam el. nehogy valaki a classica 
philologia és a humaniórák tanárait azzal vádolja, hogy míg a 
reáliák tanítói ásványokat, növényeket, állatokat gyűjtögettek, 
pbysikai eszközöket szereztek vagy maguk is készítettek, addig a 
philologusok és historikusok nem tudtak czéljaik elérésére tenni 
egyebet, mint zsörtölődve pensumokat corrigálni, pium desideriumo- 
kat hangoztatni és ó-testamentomi igaz hívők módjára epekedő vágya
kozással a felsőbb tanhatóságoktól jövő segítséget üdvözítőként 
várni. Míg ez eljő, magunk is tehetünk valámit; kiki használja fel 
a maga rendelkezésére és módjában álló eszközöket és lendítsen 
valamit ez ügyön; így lassan-lassan létrejön valami, a mi már csi
rájában is szép gyümölcsöt igér.

(Nagy-Bánya.) Lichtenegger József.
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Az évzáró vizsgálatokról.*)
Az egyesületünk által az egyes tanári köröknek tárgyalás vé

gett kiadott ama kérdés, hogy mi módon volnának az évzáró vizs
gálatok újonnan és helyesen szervezendök, több oly fontos nevelésügyi 
kérdéssel áll összefüggésben, a melyeket okvetetleníil előre kell 
bocsátanom, minekelőtte a dolog lényegére nézve nézetemet elmon
danám, illetőleg javaslatomat előterjeszteném. Egyesületünk a kérdés 
napirendre tűzését azzal igazolja, hogy a jelenleg fennálló vizsgálati 
rendszerrel sem a szülök sem a szakférfiak és taniigy barátok meg
elégedve nincsenek. Első dolog tehát a kérdés fejtegetésénél az, 
hogy milyen a jelenleg fennálló vizsgálati rendszer; második, hogy 
miért nincsenek azzal a szülök és szakférfiak megelégedve; harmadik 
végül, hogy minőnek kellene tehát lenni annak a vizsgálati rendszer
nek, a mely a szakférfakat is, a szülőket is kielégíthetné.

Az a vizsgálati rendszer, mely az állam által fentartott, vagy 
közvetetlen rendelkezése és felügyelete alatt álló középiskolákban 
otthonos, nem is tekinthető a szó szoros értelmében évzáró vizsgá
latnak, mivel az érdemjegyek megállapítására semminemű befo
lyással sincsen. Ezeknek az intézeteknek növendékei, mikor az év
záró vizsgálatokon megjelennek, kivétel nélkül tudják már azt, hogy 
évi érdemjegyeik immár régen meg vannak állapítva, s az évi érte
sítő számára nyomdába adva; ennél fogva természetes, hogy a vizs
gálatot a kellő komolysággal nem tekintik. De nem tekintik velők 
együtt a gyermekeik vizsgálata iránt netalán érdeklődő szülők sem. 
E mellett a menthetetlen eljárás mellett azt szokták aztán támogató 
okul felhozni: hiszen a tanár az egész évi tapasztalatok, naplók, 
jegyzetek, ellenőrző tanácskozmányok alapján, jobban tudhatja, job
ban is tudja az érdemjegyeket megállapítani, mint pár órai tessék- 
lássék vizsgálat után, melyen minden egyes növendéket kellően 
kihallgatni, minden egyes tantárgyból alaposan megvizsgálni úgy 
sem lehet. De hát akkor mi a czélja az évzáró vizsgálatnak ? 
Haszna, eredménye ilyen eljárás mellett, midőn rendszerint csak 
azokat a növendékeket kérdezik meg, a kiknek szülei vagy érde
keltjei jelen vannak, s azokhoz is oly módon s azzal a világos czél- 
zattal intézik a kérdéseket, minden paedagogiai tapintat ellenére, 
hogy nyers ösmereteikkel brillírozhassanak: mondjuk ki határozot
tan, hogy nincsen. Kára azonban kiszámíthatatlan, s annyi minden 
körülmények közt van, hogy a növendék hét éven keresztül rend 
szeresen megszokván a vizsgálatot kellő komolyságunak, elhatározó 
eredményűnek nem tekinteni, a nyolczadik év végeztével teendő 
érettségi vizsgálatot sem veszi azzal a szigorúsággal, melyet ennek 
a vizsgálatnak természete, fontossága megkíván. Pedig nagyon kí
vánatos volna, hogy az előző évek szigorúan vett nyilvános vizs

*) A inármarosszigeti kör jan. 8-iki ülésében tárgyalt fölolvasás.
A szerk.
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gálatai erre a legfontosabb gymnasiumi vizsgálatra mintegy foko
zatosan előkészítenék a növendéket. Hinni merem, bogy ily eljárás 
mellett nagy mértékben lejebb szállana az érettségi vizsgálatok alkal
mával elbukott növendékeknek mostani, ijesztő nagy százaléka ; s 
maga ez az egy körülmény megérdemli, hogy az évzáró vizsgála
tokkal tüzetesen foglalkozzunk.

Nem mondom, hogy tökéletes, de valamicskével mégis kielé
gítőbb az a vizsgálati rendszer, mely az autonom testületek által 
fentartott középiskolákban divatos. Ez a vizsgálati rendszer csak
nem mindenütt a legszélesebb körit nyilvánosságon alapszik s az 
autonom kormányzati elvből kifolyólag a vizsgálatok alkalmával 
gyakorolják főképen a fentartó testületek ellenőrzésüket nem csak 
a tanítványok, hanem egyúttal a tanárok felett is. A vizsgálatok 
mindenkor és mindenütt a fentartó testületek kiküldöttei előtt tar
tatnak, s még ott sem tekinthetők egészen puszta formalitásnak, a 
hol — különösen a nagyon népes intézetekben — csupán a nagyon 
gyenge s kétséges előmenetelő tanulók közös megbirálása képezi 
teendőjüket; mert mégis tényezőként szerepelnek az évi tanjegyek 
végleges megállapításánál. A vizsgálatokról szóló helyi szabályzatok 
pedig mindenütt megkövetelik, hogy a vizsgálatra kiküldött tagok 
a vizsgálatok eredményéről, s általában az általok tapasztalt vizs
gálati dolgokról, a fentartó testületnek mindenkor kimerítő, tüzetes 
jelentést tegyenek; e szervezet magában foglalja ez által az intéz
mény fokozatos fejlődhetésének csiráját is. Nem állítom, hogy ennek, 
az alapjában helyeselhető és nagy fontosságú szabályzatnak rendel
kezései mindig és mindenütt pontosan végrehajtatnak, de ez nem 
az intézmény rossz volta, hanem az intéző egyének lanyhasága 
mellett bizonyít.

Ezeket előre bocsátva, az a kérdés merül fel legelőször is, 
hogy az évzáró vizsgálat szükséges-e a középiskola minden egyes 
osztályában ? Kijelentem, hogy én feltétlenül szükségesnek tartom 
azt. Szükségesnek tartom pedig nemcsak a tanulóra, hanem a 
tanárra való tekintetből is. A tanuló ifjúra nézve, ki a nyilvános 
életnek oly sokféle próbára kitevő szerepére törekszik, szerintem 
olyanok ezek a vizsgálatok, mint a katonára nézve a gyakorló tér. 
Ott szerzi meg ügyességét, edzi értelmét az élet későbbi nagy har- 
czához, melyet a nyilvánosság előtt vívni készül; s mentői több az 
ügyesség, melyet fiatal korában szerzett, mentői nagyobb az értelem, 
a melyet hoszszas és fokozatos gyakorlat utján elsajátított, annál 
több reménységgel, annál megnyugtatóbb bizodalommal lehet őt 
majd az életbe kibocsátani. Az ismeretek bármily nagy, de rend
szer nélküli sokasága, magában véve, nem elegendő arra, hogy 
valaki életrevaló legyen; az életrevalóságot az elsajátított ösmeretek 
rendszerezni, használni tudása adja meg; és e használni tudásra, 
szóval ez életrevalóságra első sorban a szóban és írásban teljesített 
szigorú vizsgálatok szoktathatják, vagy ha jobban tetszik, szorít
hatják a tanuló ifjút.
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De másfelől a tanárra való tekintetből is szükségesnek tar
tom az évzáró nyilvános vizsgálatot. Általános, és csaknem minden
napi dicsekedése szokott lenni sok tanárnak, hogy ő a maga tanít
ványait mind erkölcsi tekintetben, mind tudományos előhaladás 
szempontjából egyenként és összesen teljességgel ösmeri. Hanem hát 
ez a dicsekedés csak ritkán szokott a valóságnak megfelelni. Sok 
olyan ambitiosus, de a mellett zárkózott lelkű tanuló van, kinek 
valódi lelkliletét, sőt mondhatnám ismeretkörét, szóval a tudomá
nyos pályára való életrevalóságát az iskolai megszokott, tehát rá 
nézve közönyössé vált, sőt sokszor nyűgnek tekintett eljárás mellett 
teljesen kiösmerni, kifürkészni nem lehet; inig az egész üune- 
piességgel megtartott szigorú vizsgálat alkalmával az ily tanuló va
lódi értéke nyilván való lesz, s a tanár, ki tapasztalatom szerint, 
mindig hajlandóbb a jót, mint a rosszat feltételezni, a vizsgálat 
eredménye által meggyőzve, az ilyen tanulót is helyesen fogja osz
tályozni, mit máskülönben nem tehetett volna. Szól továbbá a fen
tebb kitett szempontból az évzáró vizsgálatok szigorú megtartása 
mellett egy sokkal fontosabb ok is. A mai kor tanára, ba szép 
feladatát sikeresen akarja megoldani, tartozik figyelemmel kisérni, 
csaknem naponként tanulmányozni a modern nevelésügyi kérdések 
százféle ágazatait, követni a fejlődő tudományokat fokozatos előba- 
/adásukban, túllépve sokszor a tankönyvnek különben is szűkre 
szabott határait, nem tekintve a tankönyvet egyébnek, mint vezető 
fonálnak a tudományok tágas birodalmában. Hogy valóban e szerint 
a helyes elv szerint jár-e el a nevelő tanár, arról nem a koron
kénti és nagyon is esetleges évközi látogatások alkalmával győződ
hetik meg alaposan az elöljáróság, mikor a kiszabott tananyagnak 
úgyis csak egyes, épen sorban levő részletei adatnak elő, hanem az 
évzáró vizsgálatok alkalmával, midőn az egész évi tananyagot egész
ben kell természetszerűleg felölelni. Tehát az évzáró vizsgálat egy
felől Ítéletet mond a tanulók előhaladása, de másfelől az előadó 
tanárok eljárása felett is. Azt hiszem, hogy ettől az Ítélettől egyet
len egy olyan tanár sem irtózik, a ki a hivatásával, feladatával tisz
tában van; a ki pedig nincs . . .  no az olyannal ne bíbelődjünk !

Szükséges lévén tehát az évzáró vizsgálat mind a tanulókra 
mind pedig a tanárokra való tekintetből, az az utolsó kérdés milyen 
legyen az ? Évzáró vizsgálat szerintem a gymnasium minden egyes 
osztályában kétféle volna tartandó, úgymint Írásbeli és szóbeli s az 
írásbeli mindig feltétlenül megelőzné a szóbelit, sőt annak szigorúan 
megvizsgált eredményétől függene mindig az, hogy valamelyik tanuló 
bocsátandó-e szóbeli vizsgálatra vagy nem ? Nyílt kérdés gyanánt 
hagyom egyelőre azt, hogy a nyelveken és reáltantárgyakon kívül 
egyebekből, mint például történelemből, bölcseletből is kellene-e 
Írásbeli vizsgálatot tenni, ámbár tudnám védelmezni ily eljárásnak 
is a czélszerűségét. Hiszen valamely történelmi, vagy bölcseleti kér
désnek írásban való fejtegetéséből alaposabban meggyőződhetünk a
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tanuló ismeret- és fogalomköréről, mint a szóbeli, sokszor bizony 
értelmetlenül, de nagy buzgalommal bemagolt előadásból. Én általá
ban az évzáró vizsgálatok Írásbeli részét fontosabbnak, s döntőbb
nek tartom a szóbeli résznél. Az Írásbeli vizsgálat a szorgalomszak 
utolsó hónapjának első hetét foglalná mindig el. Az írásbeli felada
tokat a szaktanárok készítenék el, de felülbírálás, esetleg módosí
tás végett előzőleg mindig a tanári gyűlés elébe kellene terjeszteni. 
A tanári gyűlés által megállapított Írásbeli feladatok kidolgozására 
minden egyes osztály egy-egy félnapi (3 óra) időt kapna. A dol
gozást délelőtt, s délután is szaktanáraik felügyelete alatt teljesí
tenék a tanulók. A befejezett Írásbeli dolgozatokat a szaktanárok 
néznék át első sorban, s eljárásuk eredményét ismét az összes tanári 
kar ülése elébe terjesztenék, mely kétséges esetekben döntene. Mikor 
az írásbeli dolgozatok immár feldolgozva állanának, s bizonyossá 
válnék, kik bocsáthatok szóbelire és kik nem, akkor tartatnék, a 
szorgalomszak utolsó hetében, a szóbeli vizsgálat, még pedig lehe
tőleg szakok szerint összeállított legalább kéttagú küldöttségek előtt. 
A küldöttségek elnökei tennék a kérdéseket a szaktanár által fel
jegyzett s a tanári kar által jóváhagyott, ennélfogva az igazgatóság 
által aláirt tételek közül s jegyeznék az egyes feleletek szerint az 
érdemjegyeket, melyekkel és az Írásbeli vizsgálat eredményével egy
bevetve, állapíttatnék meg aztán közvetetlenűl minden egyes vizs
gálat lefolyása után a tanulók évi osztályzata. Gymnasiumaink rend
szerint oly városokban vannak, melyekben ilynemű szakküldöttségek 
összeállítása, ha nehézséggel járna is, de nem volna lehetetlen. A 
felekezeti intézetekben nem ösmeretlen ez az eljárás, s az autonom 
testületek Ugyszerető férfiai dij nélkül szokták megtenni ezt a meg
tisztelő, de terhes szolgálatot; de mindenesetre növelné eljárásuk 
buzgalmát, ha a tandíj mellett évenként előre beszedett öszszegből 
szolgálataikért meghatározott napi díjban részesülnének; inig az 
állam saját belátása szerint gondoskodnék az általa szervezett vizs
gáló küldöttségek tagjairól.

Előadásomban természetesen csak az elvek általános körvo
nalozására szorítkozhattam, de abban az esetben, ha nézetem a fen 
forgó kérdésben a mélyen tisztelt kör nézetével találkozik, kész 
vagyok egy későbbi alkalommal a vizsgálati terv részletes kidolgo
zását is elvállalni.

(М.-Sziget.) Vékony Antal.

A földrajz kezelése módszeréből*)
Abban minden tanár megegyezik, hogy a tanulóval közlendő 

alapfogalmakat lehetőleg a gyermek mindennapi szemlélete és ezen 
fölépült tapasztalatai köréből kell meríteni; mert ezek tovább fej

*) A kecskeméti kör jan. 29-iki ülésében tárgyalt fölolvasás. Az erről szóló 
tudósítást és a kifejlődött gondolatcserét 1. márcz. fűz. 481—482. 1. A szerte.
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le sz té se  s ik e rü l  le g b iz to sa b b a n . O ly an  az  ő b á rm i e s e k é ly  ism e re t
k in c s e ,  m in t a  j ó  m a g , m e ly n e k  to v á b b  fe jlő d é sé h e z  m in d e n  fö l
té te l  k é s z e n  áll. A  b a n iá n fa  á g á ró l,  m e ly e t az  e m b e r  a  fő tö rzs  
m e llé  le h a jl í t ,  h a ta lm a s a b b  s u d á r  n ö v e k s z ik , m in t a z  o ly a n  m ag b ó l, 
m e ly e t a  k e r té s z  m á s  b a n iá n ró l v e t t  le  és  ü l te te t t  el. I ly e n  a lap - 
g o n d o la tn a k  a d o t t  k ife je z é s t  Archibald Geikie, n e v e s  a n g o l geo- 
g r a p h u s ,  a  fö ld ra jz i  tu d o m á n y  m in d e n  e g y e s  á g á r a  n é z v e  „T h e  
te a c h in g  o f  G e o g ra p h y “ cz im ű  m u n k á já b a n ,  m e ly e t  m in t v a ló b a n  
g y a k o r la t i t  é s  ta n u ls á g o s t  b ő v en  is m e r te t  a  „ Z e its c h rif t  f ü r  w is s e n 
s c h a f tlic h e  G e o g ra p h ie “ 1888 . év i fo ly a m a  (2 2 0 — 2 3 4 , 3 0 0 — 3 1 2 .)* )  
E  j e le s  m u n k á n a k  te r je d e lm e s  is m e r te té s e  fö lö le li u g y a n  a  fö ld ira t  
v a la m e n n y i á g á t,  d e  e z ú t ta l  c s a k  a r ró l  k ív á n o k  szó ln i, m in t lá t ja  
G e ik ie  o k s z e rű n e k  és  e re d m é n y e s n e k  a  ta n á r  ré sz é rő l a  b e m e n e te l t  
„ a z  is k o la  s z é k h e ly é n e k  p o li t ik a i  f ö ld ra jz a “ ism e r te té sé b e .

N em  o ly  k ö n n y e n  á t te k in th e tő  és  m e g é r th e tő  a  p o lit ik a i 
v isz o n y o k  tá rg y a lá s a  a  g y e rm e k  ré sz é rő l, m in t a z  ő t k ö rn y e z ő  
te rm é sz e ti  tü n e m é n y e k  e g y e te m é n e k  fö lism e ré se  ; a z é r t  c s a k  a k k o r  
té r je n  á t  a  ta n á r  a  p o li t ik a i  á l la p o to k  fe jte g e té s é b e , m ik o r  m á r  
le  s ik e rü l t  g y ő z n ie  n e k i a  n e h é z s é g e k e t ,  m e ly e k  a  g y e rm e k i  é r te 
lem  e lő tt  a  k ö z e lfe k v ő  te rm é s z e ti  tá rg y a k ,  je le n s é g e k  és a z o k n a k  
e g y m á s ra  h a tó  v o n a tk o z á s a i  fö lfo g á sá b a n  fö lm e rü lte k .

H a  az  is k o la  s z é k h e ly é n e k  n e v e  je le n té s é t  k ö n n y ű  sz e rre l, m é ly  
g r a m m a tik a i  f e j te g e té s e k  n é lk ü l,  te rm é sz e te s  m e d e rb e n , v a g y  rö v id  
tö r té n e lm i u ta lá s o k k a l  k i  le h e t m a g y a rá z n i,  e lég  jó  b e v e z e té s n e k  
v á l ik  b e  a  p o li t ik a i  fö ld ra jz  is m e r te té s e  k e z d e té n . N em  h á lá tla n  
m u n k a  ez  K e c sk e m é te n , m e r t  a  v á ro s  „ k e c s k e b a k “ cz im e ré t m e g 
lá th a t ja  a  ta n u ló  a  v á ro s h á z a  b e já r a ta  fö lö tt és a  tö rv é n y h a tó s á g  
s ü tő b é ly e g ü l  is a  k e c s k e b a k  á l la tk ö r i  j e g y é t  h a s z n á lja .  A z u tc z á k , 
te r e k ,  k iv á ló b b  k ö z é p ü le te k  is m e r te té s é t  a  n é p is k o la i  ta n te r v  a
III. o sz tá ly  a n y a g á u l  je lö l i  k i ; m e llő z h e tő  te h á t  ez  M a g y a ro rs z á g  
m in d e n  k ö z é p is k o lá já b a n , h a  c s a k  v é le tle n ü l tú ln y o m ó  sz á m b a n  
n e m  ü ln e k  id e g e n  h e ly e k rő l j ö t t  ta n u ló k  az  I. o sz tá ly b a n , —  m i 
K e c sk e m é te n  k iv á l t  a  r e á l is k o lá b a n  e lé g  g y a k r a n  m e g e s ik .

A s z é k h e ly  la k o s s á g a  lé ts z á m á t h e ly e s  d o lo g  v is z o n y íta n i a  
ta n in té z e t  ta n u ló in a k  k e r e k  ö ssz e g b e n  v e t t  m e n n y isé g é h e z , ez  sz e m b e 
ö tlő e n  v ilá g o s  fo g a lm a t n y ú j t  a  h á n y s z o ro s n a k  n a g y s á g a  felő l. 
H a  a le g k ö z e le b b i m ú ltb a n  a  p o li t ik a i  k ö z sé g  la k o s s á g á n a k  l é t 
s z á m a  a  r e n d e s n é l  e rő se b b e n  n ö v e k e d e t t  v a g y  é p e n  fo g y a tk o z o tt  
v o ln a , a n n a k  v a ló sz ín ű  te rm é s z e ti  v a g y  tá rs a d a lm i o k a  le h e t f e j 
te g e té s  tá rg y a .  I d e  c s a t la k o z h a tik  a  v a llá s i k ü lö n b ö z é s , e s e tle g  az  
a n y a n y e lv re  n ézv e  fö n n á lló  e l té ré s  m a g y a rá z a ta .  J e le z n i  a z o n b a n  
h a szn o s  a z t, h o g y  a  la k o s s á g n a k  em e  s z é tá g a z á s a  n em  a k a d á ly  
a b b a n , h o g y  e g y m á s  m e lle tt  b é k é n  m e g fé rv e , a  k ö z ö s  b o ld o g u lá s  
c z é lja  fe lé  tö r jö n .

*) Közlönyünk is beható ismertetést közölt e kiváló műről. Felméri 
Lajostól (XXI. évf. febr. fűz. 388—392. 1.). A szerk.



A ho l so k  e m b e r  la k ik  e g y ü t t ,  o tt v a n  ok  a r r a ,  h o g y  k ö z tö k  
a  m u n k a  m e g o sz o ljé k , m ib ő l a  fo g la lk o z á s m ó d o k  k ü lö n b ö z ő , ső t 
s z a k s z e rű  e lá g a z á s a  e re d . E lm o n d h a tju k ,  h o g y  az  ip a rá g a k  m e ly  
a r á n y b a n  v a n n a k  m e g , m id ő n  a  k ö z s z ü k s é g le te t  k ie lé g í te n i t ö r e k 
sz e n e k . L e g tö b b e n  v a n n a k  c s a k n e m  m in d e n ü tt  a  r u h á z a tk é s z í tő k ,  
a z u tá n  a  la k á s e lő á l l í tá s s a l  fo g la lk o z ó k , ú g y  k ö v e tk e z n e k  az  esz 
k ö z g y á r tó k ,  v é g ü l az  é le lm i s z e re k  k ész ítő i, k ik h e z  ez ek  á ru s ító i 
s o ro z h a to k . I t t  e g y  lé p é sse l to v á b b  m e n v e  p é ld á k k a l  m u ta th a tó  
k i ,  m in t eg é sz íti  k i  a z  e g y ik  e m b e r  fo g la lk o z á s m ó d ja  a  m á s ik é t, 
ső t o ly k o r  m é g  fö lté te le z i is . A z ő s te rm e lé s , ip a r ,  k e r e s k e d e le m  
e g y m á s b ó l fo lyó  ü z le tn e m e k .

H a  v a la m e ly  k ü lö n le g e s  ip a r fo g la lk o z á s  v irá g z ik  h e ly b e n , m e ly 
n e k  l é ta la p ja  a  ta la jk in c s e k b e n ,  a z  é g h a j la t  n y ilv á n u lá s a ib a n  v a g y  a  
tá r s a d a lm i  v is z o n y o k b a n  g y ö k e re z ik ,  c z é lsze rű  a z t  k i te r je d t  tá rg y a lá s  
a lá  b o c s á ta n i és  u ta ln i  e g y ú t ta l  a  g y e rm e k e t ,  h o g y  a z  ily e n  h e ly t
á lló  ip a rá g  is m e re té b e n  m a g á n a k  tá jé k o z o tts á g o t  s z e re z z e n , ső t 
h e ly e s  e lő m o z d íta n i e  m e g is m e rk e d é s t  k ir á n d u lá s s a l  a  t a n á r  v e z e 
té se  a la t t ,  n e h é z s é g g e l j á r  a z o n b a n , h a  az  o sz tá ly  ta n u ló in a k  lé t
s z á m a  e s e t le g  n a g y . D e  m é g is  h a s z n o t h a j tó  em e  n e h é z sé g g e l 
m e g k ü z d e n i,  m e r t  jo b b a n  és  tö b b e t  lá t  a  g y e rm e k , h a  a  ta n á r  
a v a to t t  sz em e  is s e g ít  n e k i  a  tá r g y a k  m e g fig y e lé se  k ö rü l.

M ivel a  n y e r s  te rm é k e k  és  ip a rc z ik k e k  fo rg a lm a  n em  j á r  
a z o n  az  ő s i ú to n , m e ly  v a la h a  c s e re b e ré b e n  é rv é n y e s ü lt ,  h a n e m  
s z ü k s é g  v a n  k ö z v e títő  é r té k re ,  m e ly  a  p é n z : szép  a lk a lo m  n y ílik  
is m e r te tn i  az t, h o g y  a n n a k  v a ló d i v a g y  á l ta lá n o s a n  e lfo g a d o tt  n é v 
é r té k e  n e m  e g y e d ü l a z o n  a la p u l,  h o g y  az  e g y ik  f a ja  é rez , a  
m á s ik  m e g  b a n k je g y ,  h a n e m  h o g y  a  fo rg a lo m  k ö n n y íté s e  czé ljá -  
bó l ru h á z ta  fö l a z  á lla m  a  k e z e lh e tő  p a p i r je g y e t  o ly a n  é r té k k e l ,  
m e ly  k ü lö n b e n  a n y a g á b a n  h iá n y z ik . M é lta th a to k  a  p é n z ism e r te té s  
m e lle tt  a z  e m b e re k  k ö z ti fo rg a lm a t  k ö z v e títő  in té z m é n y e k  is, a  
g ő z h a jó z á s , v a s ú t,  p o s ta , te le g ra p h ,  p é n z in té z e te k , e z e k  fo rg a lm á 
n a k  n a g y s á g a ; i r á n y a i  h e ly b ő l a z  á llam i k ö z é p p o n tb a  m e g  a  te n 
g e r  fe lé , m e ly  a  v ilá g k ö z le k e d é s n e k  le g te rm é sz e te s e b b  és eh h ez  
k é p e s t  m a  le g já r ta b b  ú tja .

A k ö z s é g i s z e rv e z e t m in ő s é g e  ö ssz e h a so n lí th a tó  a  c s a lá d i v isz o 
n y o k k a l .  A fa lu , m e ly  m á r  je g y z ő v e l  e l lá to tt  e m b e r  c e n tru m , o ly an  az  
á l la m b a n , m in t a  k is  g y e rm e k  a  c s a lá d b a n , k in e k  m in d e n  s z ü k s é g le 
té rő l, m iv e l k is k o rú , a  c sa lá d fő  g o n d o s k o d ik  és  ez  a  f a lu r a  n éz v e  a  
v á rm e g y e . A k is e b b  v á ro so k , m e ly e k n e k  re n d e z e t t  ta n á c s u k  v an , 
a z t  a  m á r  e lő k e lő b b  h e ly e t f o g la l já k  el az  á l la m b a n , m it a  s e r 
d ü lő  i i ju  a  c s a l á d b a n ; n e k i  a  sz ü lő k  n ém i c s e le k v é s - s z a b a d s á g o t 
e n g e d n e k ,  h o g y  a  m a g a  esze  u tá n  j á r n i  ta n u ljo n , d e  a z é r t  m é g  
é b e r  g y á m s á g  a l a t t  t a r t j á k ,  h o g y  ö n k á r á r a  a  h e ly e s  ö sv é n y rő l le  
n e  té v e d je n . A z o ly a n  v á ro s o k  e l le n b e n , m e ly e k  la k o s s á g a  m á r
3 0 ,0 0 0  lé le k n é l  tö b b e t s z á m lá l, a  ho l te h á t  a z  é r te lm is é g  e rő s  s z á 
z a lé k o t  a d , a z t  a  h e ly e t  f o g la l já k  el a z  á l la m b a n , m e ly e t  a  m a g a

39Tanáregyesületi Közlöny. XXII.
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s z á r n y á r a  k e l t  c s a lá d ta g ,  k i ö n so rsá t  é r e t te n  in té z i, (le a z é r t  a  
sz ü lő k  é b e rs é g e  m é g  m in d ig  fe lü g y e l és  e l lá t ja  ő k e t  jó  ta n á c sc sa l ,  
m it a z o k  ö n ja v u k ra  é r té k e s í te n e k  is. E z e k  a  tö rv é n y h a tó s á g o k  és  
e g y e n k in t  p o li t ik a i  s z ig e te k e t  a lk o tn a k  a  v á rm e g y é b e n .

M ost v e sze m  ész re , m e k k o ra  m é r té k b e n  té r te m  el G e ik ie  
ré sz le te z é s -m ó d já tó l, h o lo tt  é p e n  a z t  a k a r ta m  v is z o n y a in k ra  a l k a l 
m a zn i ; d e  m id ő n  ő az  ip a rfo g la lk o z á so k  e g y m á s tó l  v a ló  fü g g ő s é g é t 
p é ld á k k a l  tö re k s z ik  fö lv ilá g o s íta n i, rá m  a z t a  h a tá s t  te sz i, m in th a  
fö ld ra jz i m ó d sz e r t n em  is  a  k ö zé p - , h a n e m  a  n é p is k o lá k  ré s z é re  
k ív á n n a  a d n i . K ü lö n b e n  m ég  a  k ö z é p is k o lá b a n  is ú g y  j á r  e l 
h e ly e se n  a  ta n á r ,  h a  le c z k e a d á s k o r  n em  n a g y o n  te r je s z k e d ik  sz é t m a 
g y a r á z a tá b a n ,  c s a k  k iin d u ló  p o n to k a t  d o m b o r í t ; m e r t  e k k o r  m é g  ú j 
és is m e re tle n  az  ő ta n í tv á n y a i  e lő tt  a  ta n a n y a g ré s z le t  és  az  e lő 
a d o t ta k b ó l  m e g le h e t n em  k e v é s  r e p ü l el m e g ta p a d á s  n é lk ü l fü lö k  
m e lle tt,  h a n e m  m id ő n  a  k ö v e tk e z ő  ó rá n  a  le c z k é t  k ik é rd e z i  és  fö l 
k e l l  te n n ie ,  h o g y  m in d e n  n ö v e n d é k e  tö b b é -k e v é s b b é  m e g is m e r 
k e d e t t  o tth o n  fö la d a tá v a l,  e k k o r  m á r  h a s z n o s a k n a k  Íg é rk e z n e k  a z  
ú j fö lv ilá g o s ítá so k .

(K e c sk e m é t.)  Ilanusz István.

I R O D A L O M .

M Ű V E K .
H a z a i a k .

Logika. Középiskolák használatára.. Irta Böhm Károly. Budapest, 1889. 
Kiadja Kókai Lajos. 8-r. VIII és 83 1. Ára 60 kr.

M in d ig  ö rv e n d e te s  d o lo g  és te lje s  e l ism e ré s re  m é ltó , h a  v a l a 
m e ly  k ö n y v  k o m o ly  ta n u lm á n y o k  és hosszú  é v e k e n  á t  é r le lt  m e g 
g y ő z ő d é sn e k  e re d m é n y e . D ic s é re te se n  k ü lö n b ö z ik  első  te k in te t r e  is 
a  g o m b a m ó d ra  te i-m ő ta n k ö n y v -g y á r tm á n y o k tó l  a m a  s a já to s  e r e d e 
tis é g  á l ta l ,  m e ly  m é g  a k k o r  sem  v esz íti e l v onzó  e re jé t ,  h a  té v e s  
a la p o n  n y u g sz ik  is , d e  m é g  in k á b b  az  e lő a d á so n  v é g ig  v o n u ló  b iz 
to s  h a n g  és e rő s  ö n tu d a t  á l ta l ,  m e ly  „ n y u g o d t  lé le k k e l  v á r ja  a  
k ö v e t, m é g  h a  v a la k i,  a  m ó d sz e re k  és tu d o m á n y o k  m a i f e jle t ts é g e  
m e lle tt ,  n a g y o n  sú ly o s a t is  ta lá ln a  r á  d o b n i“ . A z ily e n  k ö n y v  m in 
d ig  sz á m o t fo g  te n n i  az  ille tő  sz a k iro d a lo m b a n , és  h a  a  fö n tn e v e 
z e tt  m ű  c z im la p já n  c s a k  az  v o ln a , h o g y  Logika, a  tu d o m á n y  ö n á lló  
m ű v e lé s é re  és to v á b b fe jle sz té sé re  v a l la n a , h o g y  a  szerző  a  „ n a g y o n  
k é te s ,  b á r  ig e n  e rő se n  tá m o g a to t t  és  p á r tfo g o lt  fo rm a lis m u ssa l v é g 
le g  s z a k í t“ . Á m d e  o tt  v a n  a  v é g z e te s  d e te rm in a t io :  középiskolák 
használatára, é s  m in th o g y  „ a  h a tá ro ló  (d e te rm in a n s )  m in d ig  a  k i in 
d u lá s tó l k ü lö n b ö ző  té n y e z ő “ (1 1 . § .) ,  a  sze rző  m e g  fo g ja  e n g e d n i,
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h o g y  eb b ő l v e g y e m  első  s o rb a n  a  d e te r m in á l t  d o lo g  m e g íté lé sé re  
a  m é r té k e t ,  a n n á l  is in k á b b , m e r t  e  d e te rm in a n s  s y n th e t ik u s  (ösz- 
szező  ?) és „ a  s y n th e s is  a la p ja  m in d ig  a  kényszerű valóság“ (17 . § .).

M inden  k ö z é p isk o la i ta n tá r g y n a k  k é t  lé n y e g e s  k e l lé k e  v a n :
1. h o g y  e g y e s  té te le i  és  e re d m é n y e i n e  le g y e n e k  tö b b é  a  tu d o m á 
n y o s  c o n tro v e rs iá k  t á r g y a ; 2. h o g y  a  czé lzo tt sz é le s  a la p o n  n y u g v ó  
á l ta lá n o s  m ű v e lts é g n e k  ép  ú g y , m in t a  to v á b b i tu d o m á n y o s  k é p z é s 
n e k  s z ü k s é g e s  k ie g é sz ítő  ré sz e , i l le tv e  h a s z n a v e h e tő  e szk ö z e  le g y e n . 
E  k é t  k e l lé k n e k  a  lo g ik a  c s a k  m in t formális logika fe le l m e g  és 
a  m e n n y it  e  je l le g é b ő l  v e sz ít , u g y a n a n n y it  v e sz ít jo g o s u l ts á g á b ó l  a  
középiskolákban. N e m  o ly a n  m e d d ő  az  a  fo rm a lism u s , m in t a  m ily e n 
n e k  a  szerző  —  ta n k ö n y v b e  n e m  is  illő ,, m e g v e tő  és k ic s in y lő  k i f e 
je z é s e k k e l  —  fe ltü n te ti .  G o n d o lk o d á s t  tá rg y  n é lk ü l e g y á l ta lá b a n  k é p 
ze ln i n e m  le h e t az  ig a z ;  d e  a  g o n d o lk o d á s  a la k ja i  n e m .e g y  b iz o 
n y o s  m e g b a tá ro z o tt  tá rg y tó l  fü g g n e k , és é p e n  c s a k  a n n y ib a n  te h e tik  
a  lo g ik a  tá rg y á t ,  a  m e n n y ib e n  e ttő l a  h a tá ro z o tt  ta r ta lo m tó l  f ü g g e t
le n ü l b á rm e ly  tá r g y r a  v o n a tk o z ó  g o n d o lk o d á s n a k  k ö zö s  je l le g é t ,  
tö rv é n y é t v a g y  s z a b á ly á t  k é p e z ik . É p e n  e b b e n  a  ta r ta lo m tó l  v a ló  
f ü g g e tle n s é g ü k b e n  r e j l ik  á l ta lá n o s  é rv é n y e s s é g ü k , m e r t  k ü lö n b e n  
m in d e n  tu d o m á n y n a k  s a já t  lo g ik á ja  v o ln a , m in t m in d e n  n y e lv n e k  
m e g v a n  a  m a g a  g r a m m a tik á ja .  E z  a la k o k n a k  e lh a n y a g o lá s a  a z o n 
b a n  ig e n  g y a k r a n  a  le g tá g a s a b b  is m e re te k , g o n d o la tb ő sé g , fén y e s  
s ti lu s  és  e l ra g a d ó  é k e s sz ó lá s  m e lle tt  is m in t a  tu d o m á n y o s  k é p z e t t 
s é g  h iá n y a  tű n ik  fel. E z t m u ta t ja  e g y e b e k  k ö z ö tt a  sze rző  defin i- 
t ió ja  a  fo g a lo m ró l, m e ly  s z e r in t  a  fo g a lo m  ^azon szabály, mely azt 
mondja, hogy bizonyos tárgy képének megalkotásához mely tényezők 
összemüködése kívántatik“ (9. § .). N a g y o n  m e ssz ire  v e z e tn e  e v a ló 
b a n  b á m u la to s  d e fin itió  e lem z ése  és a z é r t  c s a k  a z  ép  o ly  b á m u la to s  
k ö v e tk e z e te s s é g e t  a  to v á b b i le v e z e té sb e n  a k a ro m  fö ltü n te tn i .  „ H o g y  
m e ly  tá rg y  fogalmában m e ly  té n y e z ő k e t  k e l l  ö sszeh o zn i, a z t  c s a k  
a  ta p a s z ta la tb ó l  ta n u lju k ,  s ig y  e r r e  a  p r io r i s z a b á ly  n in c s e n .“ M i
ly e n  g y ö n y ö rű  ez a  „ fogalmában“ re jlő  p e titio  p r in c ip i i ; n o  d e  ez 
m e llé k e s , a  fő d o lo g  a z  az  eg é sz e n  ú j d iv a tu  szabály, m e ly  e z e k  s z e 
r in t  m in d ig  c s a k  egyetlen egy a d o t t  e s e tre  é rv é n y e s . D e  m é g  n em  
fe je z tü k  be  a  m o n d a to t,  m e r t  h iszen  „ k ö n n y e n  b e lá th a t ju k ,  h o g y  
minden fogalomban le g a lá b b  k é t  té n y e z ő n e k  k e ll l e n n ie “, e z ek  az 
alaptényező és a társtényező. „A fo g a lo m  te h á t  —  n em  sz a b á ly , 
h a n e m * )  —- a  c s e le k v é s i  a la p té n y e z ő b ő l és  e g y  tá rs té n y e z ő b ő l á l l . “ 
E z  m in d  a  le g sze b b  e g y e té r té s b e n  e g y ü t t  ta lá lh a tó  a  11. la p o n , és 
e r r e  v o n a tk o z ik  b iz o n y o sa n , a  m it a  sze rző  az  e lő szó b a n  m o n d : 
„ h o g y  a  fo g a lm a k , ta r ta lm u k tó l  e l te k in tv e  is , a lá  v a n n a k  v e tv e  
értelmi tö r v é n y e k n e k  —  n e m  e g y é b  m in t fo rm a lis t ik u s  b a b o n a “ . 
E sze m b e  j u tn a k  a z o k  az  e m b e re k , k ik  n a p p a l  a  f e lv i lá g o s o d o tts á g  
eg ész  m e g v e té sé v e l b e sz é ln e k  a  k ís é r te te k rő l  é s  —  é j je l  á t e n g e d ik

*) Ezt a szerző kifelejtette a szövegből.
39*
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m a g u k a t  a  k é je s  b o rz o n g á s n a k . A sze rző  is c s a k  ú g y  k é je lg e t t  
v a ló sá g o s  fo rm a lis t ik u s  b a b o n á b a n , m id ő n  a  12. § - b a n  ö s sz e á llíto tta  
a  fo g a lm a k  r e n d s z e ré t ,  m e ly b e n  a  t é r  és id ő  lé te z é s i fo g a lm a k , az  
id ő n e k  le v e z e te tt  a l a k ja  a  szám , a  sz a g , íz s tb . é rz é k i fo g a lo m , a 
c s e le k v é s  le g á l ta lá n o s a b b  fo rm á ja  a  m o z g ás , a  v o n zá s  és  a  ta s z í tá s  
i t t  m é g  k é t  k ü lö n b ö z ő  d o lo g , a  sz e llem i te v é k e n y s é g n e k  v isz o n y a i 
k é p e z ik  az  a b s t r a c t  fo g a lm a k a t ,  a  czél fo g a lm á b ó l e r e d n e k  a z  e sz 
k ö z ö k  —  és  a lk o t já k  az  e m b e r  m ű v é sz i te v é k e n y s é g é n e k  k ö r é t .  . . . 
É s  e r rő l  a z t  á l l í t ja  a  sze rző , h o g y  „ m in d e z e k  k é p e z ik  azo n  h á ló z a to t, 
m e ly ly e l é r te lm ü n k  az  is m e re ti  v ilá g o t h a ta lm á b a  k e r í t i  é s  megértve 
áthatja“ (1 6 . 1.). D e  m o s t m á r  jó  le sz  eb b ő l a  fo g a lo m k ö rb ő l k ilé p n i 
é s  á t té rn i  a z  Ítéletekre. V a ló b a n  az  e re d e t is é g e t  n em  le h e t  m e g ta 
g a d n i  a  szerző tő l, m e r t  sz e r in te , h a b á r  „ a z  Í té le t a n n a k  k ife je z é se , 
h o g y  k é t  fogalom a  v a ló s á g b a n  e g y m á sh o z  ta r to z ik “ , m é g  sem  fo g a l
m a k b ó l á l l ; h a n e m  k é t  gondolatból é s  m é g  valamiből. ím e  a  szerző  
s a já t  s z a v a i:  „A z í té le tn e k  ezért m in d ig  3 ré sz e  v a n : 1. A zon g o n 
d o la t, m e ly  a z  ö ssz e h a so n lítá s  k iin d u ló  p o n tja ,  az alany. 2. A v e le  
ö s sz e h a so n líto tt  g o n d o la t, állítmány. 3. A zon  lá th a ta t la n ,  b á r  é re z 
h e tő  v a la m i, m e ly  a z  ö ssz ez é s t ( sy n th e s is )  fe je z i k i, a k a p o c s E z e k  
u tá n  a  sze rző  az  í té le tn e k  c s a k  k é t  f a já v a l  fo g la lk o z ik  tu la jd o n 
k é p e n , az  e lem ző  és  a z  ö sszező  Í té le te k k e l ,  d e  i t t  is lá ts z ik , h o g y  ez 
u tó b b ia k  te s z ik  k e d v e s  th e m á já t ,  m e r t  m íg  az  e lem ző  í té le tte l  e g y  
§ - b a n  rö v id e n  v ég e z , a d d ig  az ö sszező  í té le tn e k  3 n a g y  § - t  sz e n te l. 
S z ív e sen  e lism e re m  e  m e g k ü lö n b ö z te té s  fo n to s s á g á t és a  s y n th e t ik u s  
Í té le te k n e k  k iv á ló  s z e re p é t  is m e re te in k  g y a r a p í tá s a  és a  ta p a s z ta lá s  
h e ly e s  é r té k e s í té s e  s z e m p o n tjá b ó l, d e  a  m i lo g ik a i je le n tő s é g é n  fö lü l 
i t t  fe l v a n  v év e , a z  n e m  a  lo g ik á b a  való , a n n á l  k e v é s b b é , h a  e n n e k  
k e d v é é r t  az  Í té le tn e k  e g y é b  je lle m z ő  s a já t s á g a i t  és  v is z o n y a it (q u a n 
tita s , q u a l i ta s ,  re la tió ) , tö k é le te s e n  e lh a n y a g o lja ,  te rm é s z e te s e n  m e g in t 
a z é r t ,  m e rt a  fo rm á lis  lo g ik a  h ív e i a  ta g a d ó , ré sz le te s , fö lté te le s , 
sz é tv á la s z tó  í té le te k e t  „ h e ly te le n ü l n e v e z té k  e l sz in té n  í té l e tn e k “ ; 
a  sz e rző  s o k k a l  h e ly e se b b e n  ú g y  n ev ez i, h o g y  „ fü g g ő b e n  m a ra d t  
Í té le te k “ és  a  2 0 . § -b a n  c s a k  a z t  m a g y a rá z z a ,  h o g y  p l. „ a  fö lté te l 
b e á ll tá v a l —  a  fö lté te le s  Í té le tb ő l fö lté t ie n  le sz “ v a g y  „ a z  in g a d o z á s  
m e g s z ű n té v e l ■—  a  sz é tv á la s z tó  Í té le tb ő l á llító  le s z “ . A  ta g a d ó  í t é 
le tr e  p e d ig  a z t m o n d ja , m é g  p e d ig  S ig w a r t ra  h iv a tk o z v a ,* )  h o g y  
„ a  ta g a d á s  az  í té le t  le h e te t le n s é g é n e k  k ife je z é se , a z az  n em  í té le t“ . 
U g y a n  m ifé le  Í té le t, h o g y  a tagadó ítélet nem ítélet? D e  n e  v i ta t 
k o z z u n k  e rrő l, v a n  m é g  e g y  s o k k a l  fo n to sa b b  d o lo g , m e ly  az  Í té 
le trő l  szó ló  fe je z e tb ő l k im a ra d t ,  és  ez a  positió, v a g y is  van P. N em  
ta r to z ik  is m e r te té s  k e r e té b e  a  p o sitió  és  a z  a b s o lu t  p o s itió  fo g a lm a k  
fo n to s s á g á n a k  fe jte g e té se  és  a n n á l  is in k á b b  m e llő z h e te m , m e rt  a  
s z e rz ő t s a já t  te k in té ly é r e :  Sigwartra u ta lh a to m  (B e iträ g e  z u r  L e h re  
vom  h y p o th e tis c h e n  U rth e il .  T ü b in g e n , 1 8 7 1 ).

*) Csak itt volt szüksége a támogató tekintélyre ?
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A k ö v e tk e z te té s rő l  szó ló  fe je z e t m é ltó a n  so ra k o z ik  a  tö b b ie k 
hez, a  m i a  fo rm á k n a k  e lh a n y a g o lá s á t  ille ti ,  d e  e re d e t is é g é b e n  is. 
M in d e n e k e lő tt  fö lö tte  e re d e t i  a z  a  g o n d o la t, a  k ö z é p fo g a lo m  (M) 
a n a ly t ik u s  ( 4 ~ e )  v a g y  s y n th e t ik u s  ( ^ )  v isz o n y a  s z e r in t  a z  S  és 
P -h e z  a  k ö v e tk e z te té s e k e t  c so p o rto s íta n i, a  m id ő n  a z u tá n  =  
ism e ré s i o k , ^  =  tö r té n é s i  o k , t e h á t :  1. S  4 —«  M  ч —«  P . 
=  S 4 —•  P .  2. S СО M  CO P — S с о  P. 3 . S  4 —в  Ш с о  P
=  S со p ,  4 . N tv  Ж  ч—«  P =  S со p. E b b e n  a  c s o p o rto s í
tá s b a n  c s a k  e g y e t  f e le j te t t  el m e g m a g y a rá z n i a  sze rző , t. i. a z t,
h o g y  m ié r t :  ч —«  +  c*> =  со, és oo ч—«  =  со, a  m i sz ó v a l
a n n y i t  t e s z : h a  az  a l té te l  e lem ző  és a  fő té te l ö sszező , v a g y  h a  
az  a l té te l  ö sszező  és a  fő té te l e lem ző  í té le t ,  m in d k é t  e s e tb e n  a  
z á r té te l  ö sszező  í té le t  lesz . H o n n a n  v e t te  a  szerző  e z t a  tö rv é n y t  
és m ié r t  n em  fe jt i  k i  b ő v e b b e n , m ié r t n em  v ilá g o s i t ja  fe l p é ld á k 
k a l ?  D e  k ü lö n ö se n  m ié r t n em  m a g y a rá z z a  m e g  a z t, h o g y  a  k ö 
v e tk e z te té s  h e ly e s s é g é re  és é rv é n y e s s é g é re  m ily e n  b e fo ly á ssa l v a n  
e z ?  H a  S -rő l  a z t á llíto m , h o g y  M, és Ж -rő l a z t, h o g y  P ,  a k á r  ism e 
re t i  a k á r  tö r té n é s i  o k  fo ro g  fe n n , S c sak  a z é r t  le sz  P .  m e r t  a  sub- 
sumtió v isz o n y a  v a n  az  M  á l ta l  k ö z v e t í te t t  fo g a lm a k  k ö zö tt. Á m d e  
n em  c s a k  ez, h a n e m  m á s  v isz o n y  is le h e t e fo g a lm a k  k ö z ö tt és  
e n n e k  é p e n  a  .k ö z é p fo g a lo m  h e ly z e te  a d  k ife je z é s t ,  m e ly  s z e r in t a  
h á ro m  a la k z a t  e g y m á s tó l k ü lö n b ö z ik  és a  m e ly  a  m á s o d ik b a n  az  oppo
sitio é s  a  h a rm a d ik b a n  a  substitutio. A z é rt k á r  v o lt e z e k e t  a z  a l a k 
z a to k a t  —  m e ly e k n e k  e g y e s  m ó d ja i t  ú g y  is f e lh a sz n á lja , c s a k h o g y  
ö sszev issza  h á n y v a  az  ú g y n e v e z e tt  „ te rm é s z e te s  g o n d o lk o d á s “ f o n a 
lá n  —  c s a k  e g y  s z e g é n y e s  je g y z e tb e  sz o r íta n i és m é g  ily e n  fo rm a  
a já n ló  le v é lle l e l l á tn i :  „A  m i le v e z e té s ü n k  a z o n b a n  c s u p á n  a  fo g a l
m a k  ta r ta lm á b ó l  in d u l k i  és  a z é r t  n em  sz o ru lt sem m i f o rm a lis m u s ra “ 
(32. 1.). H o g y  m ive l jo b b  a  n y i la k k a l  és  h a s o n ló sá g i je le k k e l  v a ló  
je lö lé s  a  k ö rö k k e l  v a ló  je lö lé s n é l,  a z t  m i fo rm a lis tá k  n em  v a g y u n k  
k é p e s e k  b e lá tn i , d e  a  sze rző  ez „ a rc a n u m  g y a n á n t  d é d e lg e te t t  fo r- 
m a lism u s t, m e ly  a  fo g a lm a k a t  k ö rö k k e l  á b rá z o lja  ( i l le té k te le n ü l)* )  
és a  k ö rv is z o n y o k n a k  lá ts z ó la g  m a th e m a tik a i  e v id e n tiá já v a l  v é li a  
lo g ik a i tö rv é n y e k e t  le g a lá b b  is  szemléltetni, h a  n em  is  bizonyítani, 
ezen  fo rm a lis m u s t m in d e n  ü r e s  já r u lé k á v a l  e g y ü t t“ e lh a g y ta .  N em  
f e j t jü k  k i  b ő v e b b e n  e  f e je z e trő l v é le m é n y ü n k e t ,  m e r t  „ a  k i n em  
f e j te t t  z á r la to k  h a tá ly o s s á g a  n a g y o b b , m in t a  n y u g p o n to k k a l  m e g 
s z a k íto t t  te l je s  m e g o k o lá s o k é ; m e r t  k ö z e le b b  á l la n a k  a  g o n d o lk o d á s  
lé n y e g é h e z , m in t a z o k “ (38 . 1.).

A k ö n y v  m á so d ik  ré sz e , a  r e n d s z e r ta n ,  a n n y ib a n  té r  el a z  e lső  
ré sz tő l, h o g y  sz ig o rú b b a n  r a g a s z k o d ik  a  fo rm á k h o z  és r e n d s z e r e 
s e b b e n  tá r g y a l ja  a  m e g h a tá ro z á s t ,  fe lo sz tá s t, b iz o n y ítá s t  és  m ó d 
sz e rt. A z én  á l lá s p o n to m  s z e r in t  ez  h a tá ro z o tta n  j a v á r a  v á l ik ,  d e  
n em  tu d o m , a  sze rző  n em  lá t ja -e  ép e n  a b b a n  e r é s z n e k  g y e n g é jé t .

*) Ezt a szerző mondja; — hát az ismerési okot nyíllal ábrázolni ki 
jogosította fel őt?
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Hogy itt mindenütt a fősúlyt a fogalom tartalmára fekteti, még a 
felosztásban is, és mindig az Ítélet elemző vagy összező voltából 
indul ki, az igen helyes, mert midőn tudományokról van szó, azaz 
a gondolatoknak bizonyos tárgyra vonatkozó rendszeréről, akkor a 
tartalom már nem közömbös és a gondolkodás általános alakjai 
ehhez a tartalomhoz fognak alkalmazkodni. A tartalomból meríti a 
megbizonyítás (miért nem egyszerűen bizonyítás ?) érveit, a módszer 
eszközeit, és a tudományoknak felosztásánál, melyet a szerző egy 
külön szakaszban mintegy betetőzésül tárgyal, a felosztási alapot. 
Ha a szerző álláspontjának vagy jobban mondva ismeret elméletének 
kifejtésére megelégedett volna ez utolsó szakaszszal, a mely össze
foglalja úgyis mindazt, a mit a „fogalmak rendszerében“ kellő elő
készítés és alap nélkül összeállít, és az egész első részben a logikai 
fegyelmezés rovására belesző, akkor könyvét valóságos nyereségnek 
tartanók. Szép a czél, mely felé a középiskola tanítványait vezetni 
iparkodik, de hogy a fiatal ember a gondolkodás ily magaslatán, a 
hol oly tágas szellemi látókör tárni fel előtte, biztosan megállhasson, 
ingadozás nélkül határozott irányban haladhasson, ahhoz a gondol
kodás szigorú fegyelmezettsége szükséges, melyet csak is formális 
logika ad. Azért óhajtanok, hogy a szerző az első résznek telies 
átdolgozása által könyvét a törekvő ifjúságnak biztos vezérfonalává 
alakítsa.

(Szeged). Dr. Bauer Simon.

Előiskola a Hamilton-féle quaterniók elméletéhez. A mennyiségtant ked
velő középtanodai ifjúság számára dr. Odstrcil J., Kelland P. és Tait P. G. 
művei nyomán szerkesztette Ferenczi József. Nyitrán, 1887. 8r. 55 1. Ara 60 kr.

Ismeretes, hogy r. (cos cp -j- 2 sin <p) általános képzetes meuy- 
nyiség bevezetése az algebrába mily hatalmas eszközévé vált az 
analitikai vizsgálódásoknak. Mivel azonban ez által csak egy és 
ugyanazon síkban fekvő két egyenes viszonya van kifejezve, az 
általános elmélet szempontjából ez sem kielégítő. Hamiltonnak 
(Hamilton William Rowan), a nagy angol mathematikusnak jutott 
a szerencse egy oly számot feltalálni, mely különböző síkokban 
fekvő (tehát bárminő szöget bezáró) két egyenes viszonyát fejezve 
ki, a képzetes számot is magában foglalja. Hamilton ezt a számot 
quaterniónak nevezte el. Ezen, a tér természetével is szorosabb kap
csolatban álló szám alapján építette fel Hamilton új mathematikai 
tanulmányát, mely mind a geometria mind a mathematikai physika 
tudományában az analytikai vizsgálódás hathatós eszközének bizo
nyult. Ha Hamilton nem állítható is Diophantus, Des Cartes és 
Lagrange mellé, mint honfitársai teszik, mégis nagyon igazolt volt 
a tudományos világ feszült érdeklődése „Lectures on Quaternions“ 
czímü müve iránt, melyben 1853-ban tanulmányát közzétette,



mert nincs a matematikának egy ága sem, melyben oly egyszerű 
eljárással annyi különféle eredmény volna nyerhető, mint a qua- 
terniók elmélete. Ez elmélet tehát egészen új — alig 45 éves — 
tudomány. Természetes, hogy az angolok foglalkoztak vele eddig 
legtüzetesebben. Hamiltonnak e tárgyra vonatkozó összes vizsgálatai 
csak halála után láttak napvilágot ily czím alatt: „Elements of 
Quaternions“, London 1866. Ez elmélet kiváló angol művelői közé 
tartoznak még: Tait („An elementary Treatise on Quaternions“ 
Oxford 1873.) és P. Kelland. Azoknak, kik a quaterniók elméle
tével s alkalmazásukkal tüzetesen óhajtanak megismerkedni, a követ
kező munka ajánlható : „Introduction to Quaternions, with numerous 
examples. By P. Kelland and P. G. Tait11 (London 1873), mint 
a mely a quaterniók eddigi irodalmában a legkimerítőbb s a leg
részletesebb. E munkát tulajdonképen maga Kelland irta, és csak 
az utolsó fejezete származik Taittől. Kelland, kinek Tait egykor 
tanítványa volt, mint előszavában megemlíti, azért díszítette fel 
könyvét Tait nevével, mert ez utóbbinak szép dolgozatai vezették 
be őt a quaterniók elméletének tüzetes tanulmányozásába. A fran- 
cziákat M. Allégret ismertette meg ez elmélettel („Essai sur le Calcul 
des Quaternions“). Említésre méltók még Laisant dolgozatai, melyek 
a quaternióknak legalább a mechanikára való alkalmazásával foglal
koznak. A németeknek nagy s különben bámulatosan termékeny 
mathematikai irodalmában is igen kevés képviselője van még ez 
elméletnek. Hanlcel („Vorlesungen Uber die complexen Zahlen und 
ihre Functionen“, Leipzig 1867.) s Unverzagt („Theorie der gonio- 
metrischen und longimetrischen Quaternionen“, Wiesbaden 1876.) 
munkáin kívül leginkább Odstrcil következő munkája érdemel figyel
met: „Kurze Anleitung zum Kechnen mit den (Hamilton’schen) 
Quaternionen“, Halle a/S. 1879. Nálunk, magyaroknál, a quater
niók elmélete egészen terra incognita. Ha nem csalódom dr Vályi 
Gyida, kolozsvári egyetemi tanár tartott ugyan (gondolom, az 
1886/87. tanévben) egy colloquiumot a Hamilton-féle quaterniókról, 
irodalmunkban azonban ez elméletnek ez ideig nyoma sincs. Ép 
ezért, a legnagyobb elismerés illeti Ferenczi Józsefet, hogy a m a te 
matikának ez új és érdekes fejezetét füzetével irodalmunkba bevezette.

A térben fekvő H P egyenesnek, ha azt mint A  és P  pontok 
különbségét tekintjük, vector a neve s P —A = A B  kifejezéssel jelölik. 
Több egyeniráuyu és egyenlő vector összege e vectorok egyikének 
többszöröse, s ma. által jelölhető, hol a a vector, s m egy egész 
szám. Ép így fejezhető ki egy vector törtrészének többszöröse ma 
által; ez esetben m törtszámot jelent. Áll ez arra az esetre is, mikor 
a törtrész legkisebb véghatárát éri el, a mikor is m értéke vég- 
szeriitlen. Ha azonban az a vector, vagy egy része ellentétes irányban 
többszörösítendő, akkor m negativ számot jelent. Azért is a =  xß  
egyenlet azt mutatja, hogy az x  és ß vectorok vagy egy egyenesnek 
részei, vagy pedig egymással párhuzamosak. Az a számot, (mely
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tehát tevőleges vagy nemleges, egész vagy tört, vagy pedig vég- 
szeriitlen szám lehet), az a és ß vectoroknak egy egyenes mértéken, 
vagy skálán való egybevetése által kaphatjuk meg, a miért is azt 
Hamilton skalárisnak nevezi. Hamilton módszerének legfontosabb 
sajátsága, hogy a mennyiségeket skalárisokra és vectorokra osztja. 
A skaláris mennyiség egyetlen egy számadattal határozható meg 
s mert számértéke teljesen független a szegvényektől, semmi iránya 
sincs. Ilyen pl. a geometriai idom térfogata, az anyagi test energiája 
stb. A vector már oly mennyiség, щЫупек iránya van, meghatáro
zásához három a szegvénytengelyek irányától függő számadatra van 
szükség. Ilyen pl. a test gyorsasága, az elektromos áram stb. Két, 
bárminő irányú vector hányadosának quaternió a neve. A vectorok 
független hosszaiknak viszonya számmal (skaláris) fejezhető ki ; 
ép úgy jelölheti a szög nagyságát egy másik szám, melynek minő
sége a forgatás irányát is megállapíthatja. Mivel azonban a sík 
meghatározásához két számadat szükséges (t. i. ismerni azt a szöget, 
mely alatt a sik egy másik szilárd síkra, pl. az asztallapra hajlik s azt 
a szöget, mely a két sík átmetsző egyenese a szilárd síkban vont állandó 
egyenessel pl. az asztal szélével képez), azért két vector viszonyának 
teljes meghatározása négy számadatot kíván, miből eléggé világos, 
miért nevezte el Hamilton e viszony értékét quaterniónak.

Ferenczi füzete, a mennyiségek minőségét tárgyaló beveze
tésen kívül, hat fejezetből áll. Az első fejezet a vectorok fogalmát 
s főbb tulajdonságait, továbbá összetevésüket s szétbontásukat 
tárgyalja. A második a quaterniók fogalmát állapítja meg adja 
egyenlőségük föltételeit, bemutatja a quaternió átalakulását, vala
mint a quaternió két és négy tagú alakját, továbbá a reciprok 
és a kapcsolt quaterniókat. A harmadik fejezet a quaterniók ösz- 
szegezéséről és kivonásáról szól; a negyedik a vectorok szorzásáról, 
az ötödik a quaterniók szorzásáról, végre a hatodik három és több 
vector szorzatát tárgyalja. íme ez a Ferenczi érdekes füzetének 
a tartalma. Kötelességemnek tartom azonban a czimlapnak egy 
tévedését helyreigazítani. A czimlapon u. i. az van, hogy Ferenczi 
„Dr. Odströil J., Kelland P. és Tait P. G. művei nyomán“ szer
kesztette értekezését. A dolog azonban úgy van, hogy Odströil 
irt egy munkát a quaterniókról, melyet említettem. E munkája 
megírásánál, mint előszavának 6. lapján mondja, használta Kelland 
és Tait fentebb már idézett müveit. A Ferenczi füzete azonban 
csak Odstréil említett munkája egy részének szószerinti fordítása, 
és csak annyiban áll tehát összefüggésben Kelland és Tait müveivel, 
a mennyiben oly munkának a fordítása, mely az említett két 
angol mathematikus müvei alapján készült. E megjegyzésemmel 
azonban koránt sem akarom Ferenczi füzetének érdemét kisebbí
teni, sőt ellenkezőleg újra kívánom hangsúlyozni, hogy Ferenczi 
e fordítással érdemes munkát végzett, s a füzet közrebocsátásával 
elismerést érdemlő szolgálatot tett mathematikai irodalmunknak.
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Csak azt sajnálom, hogy nem fordította le Odströil munkájából 
a quaterniók alkalmazását is, mert az alkalmazás ismerete nélkül 
főkép a kezdő alig lesz képes a quaternió-elmélet szellemét fel
fogni. Ferenczit törekvő, szorgalmas mathematikusnak ismerem 
és ép ezért hiszem, hogy a quaterniók alkalmazásának bemuta
tására is fog módot találni mielőbb. Az Odstrcil munkája jó, és 
a kezdő sikerrel használhatja. Ugyanez áll a Ferenczi füzetéről 
is ; azért azoknak, kik a quaterniók elemeivel meg akarnak ismer
kedni, a legmelegebben ajánlhatom.

Itt alkalmat veszek magamnak egy általános megjegyzés 
koczkáztatására. Mathematikai irodalmunk még most is jóformán 
csak bölcsőkorát éli. Folyóiratunk a mathematikára nincs; egy-egy 
tudományos mathematikai munka megjelenése (a tankönyveket 
nem értem ide) igazi fehér holló s valóságos eseményszámba megy ; 
pedig azt nem mondhatni, hogy nem volnának tanult mathema- 
tikusaink, kik számot tevő munkálatokkal gazdagíthatnák irodal
munkat, ha volna közönségük. De e tekintetben igazán sajnálatos 
közönyt kell constatálnunk. A tanárok kicsi fizetésüknek nagyon 
sovány minimumát fordíthatják az irodalom pártolására. Hanem 
ott vannak az iskolák. Ezeknek volna kötelességük nagyobb 
figyelmet fordítani a hazai szakirodalomra. Nem volna szabad egy 
középiskolának könyvtárából sem hiányozni az időnként napvilágot 
látó magyar szakmunkáknak. Nem hiszem, hogy volna csak 
egyetlen egy középiskola hazánkban, mely 5—6 frtot ne fordít
hatna évenként magyar nyelven megjelenő pl. mathematikai tudo
mányos munkára. Tegyék ezt a középiskolák, vegyék meg könyv
táraik számára a magyar mathematikai irodalom termékeit, s 
irodalmunk ezen legelmaradottabb ága fel fog virágzani!

(Beszterczebánya.) Dr. Gerevich Emil.

K ü l f ö l d i e k .

Der Anfangsunterricht im Englischen auf lautlicher Grundlage. Von Max
Walter. (Phonetische Studien, Bd. I. pag. 41—62 és 131—156. Marburg, Eiwert.)

Ein Jahr Erfahrungen mit der neuen Methode. Bericht über den Unterricht 
mit einer englischen Anfängerk lasse im Schuljahre 1887/88. Zugleich eine 
Anleitung’für jüngere Fachgenossen. Von Br. H. Klinqhardt. Marburg, 1888. 
Eiwert. 8-r. 84 1. Ara 1.60 m.

Der französischen Klassenunterricht. I. Unterstufe. Entwurf eines Lehr
plans. Von Max Walter. Marburg, 1888. Eiwert. 8-r. 77 1. Ara 1.20 m.

Néhány év óta nagy lendületet vett az élő nyelvek tanításá
nak ügye külföldön, különösen Német- és Svédországban. Mindig 
hangzott s még ma is hallható a panasz, hogy a középiskolai tanuló, 
iskoláit elvégezve, nem tud azokon a nyelveken beszélni, melyek
nek tanulására 6—-8 teljes évet fordított. Mi az oka e feltűnő siker-
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telenségnek ? Lehet-e rajta segíteni, s ha igen, hogyan? A kérdés 
közelről érdekel minket is ; a mi gymnasistáink se tudnak németül 
6 évi tanulás daczára, a reálisták közül is vajmi kevés kerül ki olyan, 
a ki németül vagy francziául beszélni tud 8, illetőleg 6 évi tanulás 
után. Sokan, a tapasztalt sikertelenségek alapján egyáltalán lehe
tetlennek tartják iskolában nyelvet tanítani. Ha azt tűzzük ki az 
élő nyelvek iskolai tanításának czéljául, hogy a tanuló úgy beszéljen 
az illető idegen nyelven, mint anyanyelvén, akkor mindenesetre 
lehetetlenséget kívánunk. Még azt sem várhatjuk, hogy iskoláit elvé
gezve a tanuló az illető idegen nyelven egész folyékonyan beszéljen. 
Hanem azért még nem szabad az iskolai nyelvtanítást egészen 
elítélni. Szállítsuk le a kitűzött czélt, keressünk alkalmasabb mód
szert, s a siker nem fog elmaradni. Annyira mindenesetre vihetjük 
a reáliskolában, hogy az érettségit tett tanuló tudjon bármely német 
művet magyarra szépen lefordítani, s az olvasottakról, sőt a közön
séges mindennapi tárgyakról beszéljen is, és a mi tán legfontosabb, 
hogy az illető idegen nyelven beszélőt meg is érthesse. Majdnem 
ugyanezt el lehet érni a franczia tanítással is. A fődolog az, hogy 
szakítsunk a legtöbb helyen még mostan is divó szabályokat és 
kivételeket magoltató módszerrel, s fektessük a nyelvtanítást oko
sabb alapokra.

A külföld ifjabb nyelvészei, különösen azok, a kik maguk is 
foglalkoznak iskolai nyelvtanítással, már évekkel ezelőtt megindí
tották azt a mozgalmat, mely hivatva van az élő nyelvek tanításá
nak módszerét teljesen reformálni azáltal, hogy mig egyrészt a 
tanuló dolgán sokat könnyít, másrészt a tényleges eredményt sok
kal nagyobbá teszi. S e harcz ma már nemcsak egyes röpiratokban 
jelentkezik, hanem állandó tárgya két nyelvészeti társaság működé
sének (Associacion fonétique des professeurs de langues vivantes 
Párisban és Quousque Tandem egyesület Skandináviában); folyton 
megújuló vita tárgya a német tanárok gyűlésein (Neuphilologentage), 
tért nyert már különböző országok iskoláiban, a honnan a legjobb 
siker hire terjed el felőle; sőt a legutóbbi időben az illető szak
férfiak egész részletes tantervek kidolgozásával akarják ügyük 
helyességét kétségtelenné tenni. E reform élén állanak az angol 
Sweet, a franczia Passy, a német Vietor, Quiehl, Klingbardt, Wal
ter, a dán Jespersen, a svéd Lundell, Noreen, a norvég Storm, 
Western stb.

Nem való ismertetés szűk keretébe, hogy e mozgalom elveit 
és czélját részletesen ismertessem, csakis röviden akarok azokra az 
eszközökre utalni, a melyekkel a reform vezérei a kitűzött czélt el 
akarják érni, mielőtt a czimbeli művek ismertetéséhez fognék. E 
reformtörekvés czélját és eszközeit pontosan vázolja az Associacion 
fonétique a maga programmjában: 1. Az élő idegen nyelvek taní
tásánál első sorban a mindennapi beszélt nyelvet kell tekintetbe 
venni, nem pedig a mindig némi tekintetben elavult Írott nyelvet.



2. A tanár első gondja legyen teljesen megismertetni a tanulót az 
illető idegen nyelv hangjaival. E czélból phonetikus átírást fog 
használni, s a tanítás első idejében teljesen figyelmen kívül hagyja 
a hagyományos helyesírást. 3. Másodsorban az illető idegen nyelv 
szólásmódjainak és idiomatikus kifejezéseinek tanításáról fog a tanár 
gondoskodni. E czélból összefüggő olvasmányon (beszélgetés, leírás, 
elbeszélés) kezdi meg a tanítást, mely olvasmányok lehetőleg köny- 
nyűek, természetesek és érdekesek legyenek. 4. A nyelvtant az 
olvasmány mellett inductive kell tanítani, azáltal, hogy az előfordult 
jelenségeket általánosítjuk ; a rendszeres nyelvtan csakis a kezdő 
tanítás végére való. 5. Az idegen szavakat — a mennyire lehetsé
ges — magával az illető fogalommal kell összefűzni, vagy ugyan
azon idegen nyelv más szavaival, de lehetőleg kerülni kell az anya
nyelv szavait. Tehát a fordítás helyébe, a mennyire csak lehetséges, 
tárgyak tanítása, képek leírása s magán az illető idegen nyelven 
adott magyarázat lép. G. Később írásbeli dolgozatokra is sor kerül; 
ez kezdetben a már olvasott és megértett szöveg, majd az élő szó
beli előadás reprodukálása lesz, ezután következik szövegek önálló 
szerkesztése s csakis végül lehet szó igazi fordításról. Ez elveket a 
nyelvtanítás reformjának minden hive helyesnek és üdvösnek tartja; 
s a hol gyakorlatilag is megpróbálkoztak vele, mint Passy Páris- 
ban, Quiehl a kasseli reáliskolában, Walter a wiesbadeni, Kling- 
hardt a reichenbachi reálgymnásiumban, és még többen, mind a 
legszebb sikerről tesznek tanúbizonyságot.*) A tanuló az ilyen taní
tás mellett nagyobb kedvvel dolgozik, könnyebben és többet tanul, 
s azonkívül hamar megszokja azt is, hogy idegen nyelven beszélni 
merjen.

A czímbeli három mű számot ad arról az eredményről, melyet 
szerzőik e módszer használatával az iskolai tanításnál elértek; egy
úttal tájékoztatóul szolgál azok számára, a kik még nem ismerik 
eléggé ez új módszer elveit és eljárását.

Az első dolgozat Walteré, melyben számot ad arról, hogyan 
tanította ő az angol nyelvet a kasseli reáliskolában, majd később 
a wiesbadeni reálgymnásiumban. Dolgozata azonban csakis a kiejtés 
tanításáról szól, s ebben a következő volt eljárása. Az első órákat 
arra fordította, hogy elhárítsa az angol kiejtés legnagyobb nehéz
ségét észak-német tanulóra nézve, a zöngés és zönge nélküli han
gok megkülönböztetését. Az észak-német kiejtés nem ismeri e zöngés 
hangokat b, d, g, z, J, hanem csakis a hang erősségével különböz
teti meg egymástól a b—p, d— t stb. hangokat (innen az elnevezés 
iveiclics b, harten p). Ez a mi tanulóinknak semmi nehézséget sem 
okoz ; a magyar kiejtés élesen megkülönbözteti egymástól e kétféle

*) Ez elvek nálunk sem egészen ismeretlenek. A gyakorló fögymna- 
simnban a latin és görög nyelv grammatikai tanítása nagyrészt ezek szerint 
történik. A különbséget főleg az okozza, hogy azok bolt nyelvek, melyeknek 
tanításánál nem czél, bogy a fiú beszéljen is rajt.
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hangsort. Hanem a német iskolában a mássalhangzók ez összeza
varása még az anyanyelvi tanításban is nagy nehézséget okoz. Mi
helyt ezt a főnehézséget elhárította, azonnal egy költemény tárgya
lásához fog, és pedig Thomas Moore költeményét kezdi meg: The 
evening bells. Egyenként tárgyalja a költemény minden sorát, külön 
megbeszél benne minden hangot, melylyel először találkozunk; a 
szavakat szétbontja az egyes hangokra és így állítja őket ismét 
össze, a mellett folyton figyelemmel van arra, hogy az egyes sza
vakkal szembeállítsa a hasonló hangzású német szavakat (feel — 
viel, keel — kiel), hogy így a különbséget még inkább kiemelje. 
Miután így a kiejtés nehézségeit elhárította, a sok ismétlés által a 
tanuló már önkénytelenül is megtanulta a helyes, értelmes hangsú
lyozást. Miután az első órán megtanult a fiú két sort pontosan, hiba 
nélkül kiejteni s elmondani, előveszik a könyvet s összehason
lítják az elmondott sorokat a nyomtatott szöveggel; ezután meg
tanulják az egyes szavak jelentését s az egész sor fordítását. Ilyen 
módon hat óra alatt végig megy az egész költeményen, melyben 
minden angol hang előfordul. Végül még egyszer rendszeresen végig 
mennek az angol nyelv minden magánhangzóján és mássalhang
zóján, mintegy ellenőrzésül, hogy minden egyes tanuló helyesen 
ejti-e. Később is mindig az volt a fő gondja, hogy a tanuló helye
sen ejtse ki a szavakat. A költemény után összefüggő elbeszélést 
vett elő, s itt már arra is nagyon ügyelt, hogy a tanuló meg ne 
szokja az egyes szavak kimondását külöu-külön, hanem kösse össze 
kiejtésében az egybe tartozó szólamokat, vigyázva a szavak össze
függésére s a hangsúly okozta különbségekre. E mellett a tanítás 
későbbi folyamában mind nagyobb súlyt fektetett a kiejtés és az 
irás összehasonlítására, s arra is törekedett, hogy a német fiú lehe
tőleg meg is értse az angol irás különösségét (knight — Unecht, 
brought — brachte, pleasure — fr. plaisir). Ilyen módon sikerült 
elérnie azt, hogy a tertia osztály (IV.) tanulói helyes angol kiejtés
hez szoktak, s ezt mindvégig meg is tartották.

Csak röviden vázoltam Walter eljárását, mely ellen főleg két 
kifogásom van. Mihelyt a zöngés és zönge nélküli hangok különb
ségét megmagyarázta s ejtésüket megtanította, azonnal egy költe
mény tárgyalásába fog, s a hangokat oly sorban tárgyalja, a mint 
véletlenül elébe akadnak. A költemény első szava the két igen nehéz 
hang összetétele, s mindjárt nagy nehézséget okoz a fiúnak. Ez 
eljárás vét a paedagogia azon elve ellen, hogy könnyebbről halad
junk a nehezebbre. Ha volna olyan olvasmányunk vagy költemé
nyünk, melyben fokozatosan fordulnának elő a könnyebb, majd 
nehezebb hangok, ez legjobban szolgálhatna a kezdő tanítás alapjául. 
Ennek hiányában legjobb, ha néhány órán át külön tárgyaljuk az 
egyes angol hangokat, sorba menve könnyebbről nehezebbre, és csak 
akkor kezdjük az összefüggő olvasmányt, ha az idegen hangokkal 
már teljesen tisztában van a tanuló. Továbbá azt se tartom helyes-



nek, ha a kiejtés tanítása közben összehasonlítjuk az idegen nyelv 
szavát az anyanyelvnek hasonló hangzású szavával; könnyen az a 
veszély fenyeget, hogy a fiú nem a különbséget, hanem a hasonló
ságot fogja észre venni, s egészen úgy eiti az idegen szót, mint az 
illető anyanyelvit. Mindazonáltal Walter dolgozata sok hasznos útmu
tatással szolgál az élő idegen nyelvek tanítójának.

Sokkal többet nyújt a második mű, melyben Klinghardt rész
letesen leírja a tanmenetet, a mely szerint kezdőknél az alsó tertia 
(IV.) osztályban az angol nyelvet tanította. Annyival becsesebb 
útmutatás ez a könyv, mert hétről-hétre mutatja be a tanítás me
netét az iskolai év elejétől végéig (husvéttól-husvétig); mintegy sze
meink előtt látjuk lefolyni az egész évi tanítást, látjuk mily bizto
san és könnyen haladnak a tanulók a nyelvtanulás útján előre, s 
bizonyosan minden olvasó azzal a meggyőződéssel teszi le a köny
vet, hogy a mit így tanul a fiú, az biztos, maradandó és becses 
ismeret.

A porosz reálgymnásium tanfolyama 9 év, s az alsó tertiában 
(IV.) kezdik az angol nyelv tanítását heti négy órával; a későbbi 
évfolyamok óraszáma 4, 8, 8, 3, 3. A tanítás czélja az egész iskolai 
tanításban: „Biztosság az alaktanban és syntaxisban, ismeretség a 
legfontosabb synonymákkal. Iskolai olvasmányul alkalmas prózai és 
költői írásművek megértéséhez elégséges szókincsnek szerzése. Az 
egyes osztályok álláspontjához mérten kiszemelt Írásművek olvasása. 
Némi gyakorlottság a nyelv szóbeli használatában, az olvasmány
nyal kapcsolatban“. Az első év tananyaga: „1. félév: kiejtés, főnév, 
ige, számnév; 2. félév : névmás, melléknév, határozó szó, segédigék.“ 
(L. Ausztria és a nagyobb német államok gymnásiumi tervei. Gya
korló főgymn. értesítője 1885/6.). Klinghardt nem követte szorosan 
a tananyag megszabott beosztását, de az év végéig el akart érni 
oda, a hova a hivatalos tanterv kívánja. Eljárását csakis nagyon 
röviden ismertethetjük. Első (nyári) félév (1887. ápr.—okt.). A két 
első hetet a hangok begyakorlására szánta, s erre mindjárt kezdet
ben nagy súlyt fektetett, hogy később a biztos haladás annál köny- 
nyebb legyen. Megismertette a tanulókat az angol kiejtés minden 
egyes sajátságával, megtanította minden egyes hang pontos és biztos 
képzését s rendszerbe állította őket. E közben, sőt a későbbi tanítás 
folyamán is, egy ideig kizárólag phonetikus átírásban adott szöveget 
használt. Hangjelölése kevés változtatással ugyanaz, mint Sweeté. 
Ezután megkezdte az első összefüggő szöveg tárgyalását és pedig 
Sweet Elementarbuch des gesprochenen Englisch ez. müvéből az 
első olvasmányt (9) sor, s e kis szöveg áttanulmányozására 4 hetet 
fordított. Minden egyes szövegrész háromszoros tárgyaláson ment 
keresztül: 1. első áttanulmányozása a tanár vezetése mellett a táblán 
(az egyes szavak és szólamok kiejtése; phonetikus leírása, az 
egyes szavak és szólamok jelentése); 2. a következő órán a 
tanuló olvassa és fordítja ugyanazt a részt házi tanulás után; 3. az 
erre következő órán a szövegben e lő fo rd u ló  egyes szavak kérdez-
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tetnek ki. Tehát .minden egyes órán három feladat volt végzendő:
1. az utolsó előtti olvasmány szavainak kihallgatása ; 2. az utolsó 
olvasmány elolvasása és fordítása a tanuló által; 3. új szövegrész 
magyarázata. E közben a nyelvtan csak néha-néha került szóba, ha 
általa a tanuló munkája megkönnyebbülhetett. A következő négy 
héten ilyen módon már 18 sornyi olvasmányt lehetett feldolgozni 
(Sweet 2.), s ekkor az eddigi eljáráshoz a tanításnak még egy módja 
járult. Már ekkor kezdette Klinghardt rászoktatni a tanulót, hogy 
tudjon angol kérdésekre felelni. E kérdések kezdetben szorosan a 
szövegre vonatkoztak, s igy kettős haszonnal jártak. Még egyszer 
átvették és pedig új szempontból a már ismert szöveget, továbbá 
kezdett a tanulók füle az angol hangok felfogásához szokni s mertek 
önállóan mondatokat alkotni. — A következő hetekben (7 hét) ugyan
ezeket a gyakorlatokat folytatták. A feldolgozott szöveg most már 
26 sor (Sweet 3, 4), az eljárás ugyanaz, mint az eddigi, csakhogy a 
beszédgyakorlatokban már nem ragaszkodtak szorosan a szöveghez, 
hanem belevonták a tanulónak saját, az iskolában, s az iskolán kívül 
tett tapasztalatait is. így némileg újabb szövegeket is^nyertek, s szó
kincsük különösen gazdagodott. A második (téli) félév (1887. okt.—
1888. márcz.) első feladata volt a tanulókat a szokásos angol helyes
írással megismertetni. Mindazok, a kik próbát tettek vele, hogy 
phonetikus átírással kezdjék meg az élő nyelvek tanítását, azt állít
ják, hogy a tanuló rendkívül könnyen tanulja meg ezután a közön
séges Írásmódot; ezt állítja Klinghardt is. Az orthographiai gyakor
latokkal egyidejűleg kezdték meg a szöveg grammatikai feldolgozását, 
különös tekintettel az alaktanra, s a névmásokra. Az olvasás most 
már sokkal gyorsabban haladt. Gesenius nyelvtanát használták, s 
ebből elvégezték Robin Hood egész történetét, s Macbeth történeté
ből egy fejezetet, vagyis összesen 7 egész 8-r. lapot. A tananyag 
beosztása a következő: 1—4 hét, Robin Hood első részének ( I1/# lap) 
olvasása és fordítása ; 5—6 hét, ezen rész nyelvtani feldolgozása, 
ige- és névragozás; 7—8 hét, az olvasmány folytatása; 8—11 hét, 
az olvasmány nyelvtani feldolgozása, névmások; az olvasmány foly
tatása (1 lap). Az iskolai év hátralevő idejét (11 hét) a következő 
három czél elérésére fordították: 1. az első félév tananyagának, s az 
eddigi nyelvtani ismereteknek ismétlése ; 2. az olvasmány folytatása;
3. az alaktan és a névmások ismétlése. A beszélgetések és szóbeli elő
adások mind nagyobb tért nyernek; lassanként sorra kerülnek az 
írásbeli dolgozatok is.

Az egész évi tanításra visszatekintve, büszkén mondja Kíing- 
hardt, hogy sem az iskolai év folyamán, sem a végén nem ingott 
meg egy perezre sem az új módszer helyességében és czélszerűségé- 
ben vetett hite.*)

*) A folyó iskolai évben (1888 husvéttól kezdve) Klinghardt folytatta 
az angol nyelv tanítását ugyanezen módszerrel a második évfolyamban is. 
Eljárása módjával és az elért eredménynyel a skandináv Quousque Tandem



A harmadik műben Walter dolgozza fel a franczia nyelvi 
tanítás első két évi anyagát; a felsőbb osztályok tantervét dr. Kühn 
fogja kidolgozni. Az ő reálgymnasiumuk tanfolyama szintén 9 év, 
s a francziát már a másodikban (quinta) kezdik. Walter a hivatalos 
tanterv keretében igyekszik érvényesíteni az új módszert. A két 
osztály nyelvtani tananyaga a következő: 1. év : mindegyik igera
gozás jelene, a hangsúlytalan személynévmás, a melléknévi birtokos 
és mutató névmás, a relativ qui és que, a névragozás körülírása, 
melléknév, számnév. — 2. év : az ige szenvedő alakja, a partikulák 
helye az igénél, kérdés, participium, kötőmód, reflexio ige, a hang
súlyos személynévmás, a főnévi birtokos névmás célúi, celui-ci, lequel, 
fokozás, a partitiv de. — A nyelvtant megelőzve, az első két szakasz 
a kiejtés és az irás tanításáról szól, folyton szem előtt tartva azt az 
elvet, hogy előbb a hangokat kell megtanítani s csak azután kell 
leírásukkal megismerkedni. Röviden vázolja a tanítás menetét addig 
az ideig, mikor a grammatikai tanítás megkezdődhetik. A kiszabott 
tananyaghoz szorosan ragaszkodott, csakhogy inductive tanítja a 
nyelvtant, az olvasmány anyagából vonja el és általánosítja a nyelvtan 
szabályait s igy építi fel lassanként maga a tanító a nyelvtan rendszerét.

Ismertetésem már sokkal hosszabbra nyúlt, semhogy dolgoza
tának bővebb méltatásába foghatnék; de hiszem, hogy ha tanáraink 
nem zárkóznának el teljesen a külföld nevezetes mozgalmai elől, 
hanem igyekeznének tanítás közben alkalmazni a mások által elért 
eredményeket is, nem hangzanék annyi panasz a modern nyelvek 
tanításának sikertelensége miatt.

(Székesfehérvár.) Balassa József.
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Család és Iskola. XV évf. 7 SZ. Dr. Havas G-yula: A népiskolai 
testi nevelés államivá tétele. (Befej. 8. sz.) — Zajzon Dénes: A tudás
vágy fejlesztéséről. (Befej.).— 8. SZ. Binder Laura-. Szemléltető eszközök 
a hazai földrajz tanításához. — Erb Frigyes : A szépírás tanításáról a 
népiskolában. I.

egyesület legújabb füzetében számol be (Notizen über das zweite Jahr meiner 
Versuchsklasse). Helyszűke miatt csakis azt a pár sort idézhetem ez érdekes 
czikkből, a melyben a szerző az elért eredményt jellemzi. A tanulók a nyelv
nek csakis kis körében otthonosak ; az igaz, hogy e körön belül sem beszél
nek egész hibátlanul; de még sincs nagy különbség e szóbeli és Írásbeli nyelv- 
használat között, sőt anyanyelvűk és az angol nyelv szóbeli használata között 
sincs lényeges különbség a feldolgozott tárgyi körökön belül. Angolul majd
nem oly folyékonyan beszélnek, mint anyanyelvükön mindazokról a tárgyak
ról, melyek az iskolában előfordultak. S e feldolgozott tárgyi körök óráról- 
órára szaporodnak. Ennyit tudott elérni Klinghardt e módszerrel két évi taní
tás után.



592

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. 1889. 6. sz. Béthy Lajos-. 
Az állami népoktatás feladatai a nemzetiségek közt. — Heinrich Gusztáv: 
A német nyelv tanítása. [Dr. Schnábl állításával szemben a középiskolai 
tantervekből és utasításokból kimutatja, a mire mi már febr. füzetünkben 
utaltunk (414. L), hogy azok nem tűznek ki kettős czélt]. Dr. Lechner 
László : Az északamerikai „Egyesült Államok4' iskoláiról. (Folyt.). — A 
klasszikái oktatás jövőjéről. (Lockroy volt miniszter beszéde a Sorbonne- 
ban 1888. júl. 30-án). — Hoch János-. A Közoktatási Tanács vitájához. 
-— Fehér Ipoly: Szerbia középiskolái. I. [Bő kivonata múlt füzetünk 
547— 548 1.]. — Dr. Havas Gyula : Népnevelésünk érdekében. Néhány 
gyakorlati észrevétel. —  Heinrich Gusztáv : A közokt, tanács reformja.
— Dr. Bartsch Samu-. Jelentés a tanítóképzésről és a tanítókról. I. [Dániel 
Márton orsz. képviselő ily czimű füzetének ismertetése].

Egyetemes Philologiai Közlöny. XIII. évf. 4. fűz. (ápr.) Hegedűs 
István: Bevezetés Aischylos Orestiájához. — Solymossy Sándor: A kará
csonyi mysteriumok eredete. — Bayer József: Az első magyar iránydráma.
— Pótkötetek az Egyetemes Philologiai Közlönyhöz. I. kötet 1. fele. 
Hittrich Ödön: Középkori görög keresztény anakreontikusok. — Fülep 
Imre: Gyöngyösi István. —  Dr. Némethy Géza : Spicilegium criticum in 
distichis Catonianis. — Horváth Cyrill: Temesvári Pelbárt és beszédei.
—  Iheisz Gyula: Racine ifjúsága.

Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. TI. évf. 4. fűz. (április). 
Kovács Albert orsz. képviselő jelentése a képviselőház közokt. bizottságá
hoz a tanítói nyugdíj-intézetről. •— Cs. Papp József: A gondolat fejlő
dése Kanttól a nihilismusig. II. — Lányi Ernő: A polgáriskola és a 
rajztanítás.

Földrajzi Közlemények. XVII. köt. 4. fűz. Ürge Ignácz: China föld
rajzi, népismei, vallási tekintetben. — Telkes Simon: Finország számokban.

Herkules. VI. évf. 5. SZ. Porzsolt Jenő: Tornatanításunk és a 
katonáskodás. — Tornatanításunk a parlamentben. •— 6. SZ. Keszthelyi 
István : Iskolai játékok. [Egy „tengelyén könnyen forgó fahengert" ajánl, 
„a melyen úgy kell végig lovagolni, illetőleg végig csúszni, hogy le ne 
forduljon róla az ember“].

Iskolai Szemle. IX. évf. 6. SZ. Andorka Gyula: A nőnevelés 
Magyarországon. — Hubert Zsigmond : Valami a félműveltségről. II. — 
Bárány Gyula (Richter К. után): Salzmann életéből. — 7. SZ. Végh 
István: Az őszinteség és nyíltság paedagogiai szempontból. — Panaszok 
a tanítói életből.

Katholikus Szemle. III. köt. I. fűz. Dr. Székely István -. Az emberi 
nem kora és az őstörténelem. I. — Kaposi József: Ravenna. — Dr. 
Karácsonyi János: Tót püspökségek Magyarországon. [Hradszky Józseffel 
szemben, ki „Szepesvármegye helységneveidben (Lőcse 1887.) a pánszláv 
Sasinek Ferencz ámításának hitelt adva azt állítja, hogy a nyitrai és
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szepesi püspökségek a krakói érsekség joghatósága alá tartoztak, számos 
adat alapján kimutatja, hogy sem a mátrai püspökség, sem a szepesi 
prépostság ' soha nem volt tót vagy szláv püspökség, hanem a magyar 
királyoknak köszönik alkotásukat és javadalmazásukat]. — Br. L. R . : 
A sötét világrészből. I.

Magyar Nyelvőr. XVIII. köt. 4. fűz. (ápr.). Szarvas Gábor: Dédel
get. (Szómagyarázat). — Joannovics György: Hangsúly. — III. Barbaries 
Róbert: A névmások és a személynevek jelentéstanához. — Szarvas 
Gábor: A kik a magyar nép nevében beszélnek. — Steuer János: Még 
egyszer oláh hatás. — Helyreigazítások. Magyarázatok. (Szállók az úrnak! 
Szőnyeg. Ilülajtó. Francz. Bécs). — Nyelvtörténeti adatok. — Népnyelv
hagyományok.

Magyar Paedagogiai Szemle. X. köt. 4. fiiz. (ápr.). Jeck György: 
Munkásság és takarékosság. — Dr. Havas Gyula: A szász népiskolák 
tanterve. — Gerlits Sándor: A magyarosítás érdekében. — Vád a tanító- 
képzés ellen.

Magyar Tanítóképző. IV. évf. 3. sz. Paedagogiai congressus Paris
ban 1883-ban. I. — Kápolnay: A természetrajz tanítása és módszere a 
népiskolában. — Hetyey Gábor: Az áll. tanítóképezdei tanárok gyűlése. — 
Végler Gyula: A tanítóképezdei ének-zenetanítás kérdése. — Jelentés a 
tanítóképzésről és a tanítókról. [Dániel Mártonnak az országgyűlés köz- 
oktatásügyi bizottsága elé terjesztett és külön füzetben is megjelent jelen
tésének kivonata].

Nemzeti Nőnevelés. X. évf. 4. fiiz. (ápr.). Bonner Lajos: A gon
dolkozó erő fejlesztésének egyik föltételéről a leányiskolákban. — Jámbor 
Lajos: Adatok a miskolczi helv. hitv. nőnevelő intézet alapításának tör
ténetéhez (1784— 1846). — Dr. Szántó Kálmán (G. Lanson után fran- 
cziából): Hogyan olvassunk. — Lázárné Kasztner Janka: Családi élet 
a rómaiaknál. I.

Népiskola. Volksschule. VI. évf. 12. SZ. J. Füle: Über die Er
ziehung im Elternhause. — 15. SZ. J. R. Bunker: Klassencorrectur. ■—■ 
Knabenhandarbeit.

Népnevelők Lapja. XXIV. évf. 12. SZ. Zolich Károly: Tanítók 
viszonya az államhoz. — Schichtancz Armin : A hazug gyermek a csa
ládban és az iskolában. (Folyt. 13. Befej. 14. sz.) — Zajzon Bénes: 
Tanítóképzésünk egynéhány kérdése. (Befej.) — Horváth László: Az 
iskolai fegyelemről. (Betej. 13. sz.) — 13. SZ. György Aladár: A tanítók 
negyedik egyetemes gyűlése. — Wiener Péter : A tankönyvkényszer. — 
Velösy Lipót: A skótországi tanítók nagygyűlése. •— 14. SZ. Kriek Jenő: 
Társadalom és iskola. (Befej. 15. sz.). — 15. SZ. Őzike Imre: Mik az 
okai annak, hogy az elemi iskolákban a fegyelemtartás mind nehezebbé 
válik ? Miként lehetne ez okokat megszüntetni ?

T an áreg y esü le ti K özlöny. XXII. 40
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Nevelés. II. évf. 3. SZ. (márcz.). Barna P á l: Házi nevelők (neve
lőnők) és a szülék. — Léderer A . : A. kedély neveléséről. (Befej.) — 
Ujfalussy Sándor: Az orsz. közoktatási tanács.

Polgári Iskola. XIV. évf. 4  SZ. (ápr.). Hoffmann Mór: A polgári 
iskola és a társadalom. — Guta József: Kant paedagogiája. — Bániéi 
Márton-. A felső nép- és polgári iskolai tanítók képzésének és képesíté
sének kérdése.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXII. évf. 13 sz. Kondor 
József-. Még egyszer a magántanításról. [Dr. Öreg Jánosnak a 8. szám
ban kifejtett véleményével szemben ellentétes állást foglal el, határozottan 
kárhoztatván a magántanítást]. — 14. SZ. Sz. F. : A felekezeti népiskolák
állami segélyezése.

Protestáns Közlöny. XIX évf. 12. SZ. A kollégiumi önképző körök. 
(Befej, 13. sz.). [Védelmébe veszi Protestáns az önképző köröket a netalán 
fenyegető ministeri rendelet ellenében. Szép dolgok azok, a miket az 
önképzőkörök védelmére felhoz, meg is érdemlik a figyelembe vételt, de 
elveti a sulykot, mikor a tanítással, ,,a mai hírhedt módszeres rend
szerrel^)“ szemben panaceának, a jellem- és hazaszeretetképzés egyedüli 
eszközének hirdeti őket. A czikkíró maga mondja, hogy megnyugszik a 
közokt. minister azon nyilatkozatában, hogy az önképzőkörök működését 
m egszorító rendelet nincs és csak az elégtelen osztályzatúak vannak eltiltva 
a részvételtől, mégis beszél alább nemzeti culturánk elleni fenekedésről 
s arról, hogy az önképzőkörök kárhoztatása (ki részéről?) „egy forrásból 
ered a német nyelvi rendelettel és a német nyelv érdekében történik, 
mert az önképző-körök működésére fordított időt jól lehetne elfoglalni 
német nyelvi társalgás számára“. Másrészt azonban elismeri az önképző
körökben dívó hibákat, hiányokat és szükségesnek tartja az egységes és 
gyökeres reformokat. E tekintetben szükségesnek mondja: 1. hogy az 
önképzőkörök szoros összefüggésben álljanak az ifjúsági olvasó egyesüle
tekkel, 2. hogy minden ónk. körnek legyenek részletes alapszabályai, 
ügykezelési utasításai. Ezután ad egy részletesebb alapszabály-tervezetet, 
melyben sok jó vau. Hibáztatja végre az elégtelen osztályzatot kapott 
tanulónak az önk. körtől eltiltását. Czikkét így fejezi b e : „És e tekin
tetben (t. i. egységes alapszabályok készítésében) nincs miért várjunk; 
és legalább ez egyben ne vegyünk leczkét az államtól, mert szerény
telenség vádja nélkül elmondhatjuk, hogy inkább ő tanulhatna tőlünk, ha 
túlhajtott önbizalma ezt megengedné“. S ez nem túlhajtott önbizalom?]

Sárospataki Lapok. VIII. évf. 15. SZ. Kovács Zsigmond: Vallás- 
tanítás a községi iskolákban.

Természettudományi Közlöny XXI. köt. ápr. fűz. Br. Laufenauer 
Károly: Az orvosságok távolba hatásáról. — Méhély Lajos: Állatok és 
növények egymással társulása. -— Weinelc László: A holdleirás tör
ténete. II. — Br. Horváth Géza: Papirosból építő hangyák. — Fáy
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Béla: Tapasztalatok a növényhonosítás terén. -— Paszlavszly József: 
A mezőrendőrségi törvényjavaslat. — Sz. J . : A photographia jubileuma.

Tornaügy. TI. évf. 8. sz. Francziaország testi neveléséből.

K ü l f ö l d i e k .

The Educatiunal Times. XLII. köt. 336 sz (ápr.). H. G. Seeley:
On the teaching of geography. — Imagination. — Slöjd : its relation 
to other forms of manual training.

Blätter für das Bayer. Gymnasialschulwesen. XXV. köt. 2—3.
fűz I)r Stöhle : Pädagogische Seminarien in Italien. [Egy olasz munka 
ismertetése (Credaro : 1 seminari pedagogici di Lipsia e la necessitá di 
istituire una sezione di pedagogica pratiea presso le nostre scuole di ma
gistero. Bologna 1888.), melyben szintén az olasz tanárképzésnek az a 
hiánya van kiemelve, hogy a paedagogiai képzésre nem fordít kellő gon
dot. Credaro a lipcsei seminariumokat tanulmányozván, hazájában is ha
sonló intézmények, mintaiskolák felállítását sürgeti. Stölzle üdvözli ez 
üdvös törekvéseket, de óvja az olaszokat a túlzástól, nehogy az egyetemi 
seminariumok praktikus gyakorlatait nagyon is felbecsüljék s nehogy 
egyoldalúságba essenek a theoriában a különben igen érdemes Herbart- 
Ziller-féle irány föltétien követésével,

Blätter für das Bayerische Realschulwesen. IX. köt. I fűz. 
Die Verhältnisse der bayerischen Piealschulen. Denkschrift des Vereins 
technischer Lehrer Bayerns.

Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVII. 
évf. 3. fűz. (márcz.). Br. L. Freytag: Über Schulfeste und Schulfeier
lichkeiten. [Szól az egyházi és világi ünnepiességekről. Az ének fontosságát 
nagyon kiemeli, de nem tudományos éneklést kíván, hanem a gyermek
dalok és népdalok művelését. Áttérve a nyilvános vizsgálatokra, teljesen 
elitéli őket s így szól: „Szóval az egész u. n. nyilvános vizsgálat nem 
egyéb mint komédia, mely a tanárnak és az iskolának méltatlan szerepet 
szab elébe.“ Beszél ezután hosszasan egyéb iskolai ünnepiességekről s 
fejtegetései eredményeit a következőkben foglalja össze: 1. A nyilvános 
iskolai ünnepeknek, melyek közt a drámai előadásokat csak óvatosan 
lehet alkalmazni, az a czéljok, hogy a szülőkben nagyobb érdeklődést 
keltsenek az iskola iránt. 2. A nem-nyilvános iskolai ünnepiességeken 
mondhatók beszédek a tanárok részéről, továbbá zenei, szavalati előadások 
tarthatók s néha talán beszédek a tanulók részéről. 3. Minden beszéd 
olyan legyen, hogy első sorban a legfiatalabb tanulók is megérthessék.
4. Vallási és politikai párttekintetek távol tartandók. 5. Vallási ünne
piességeknél is kerülni kell minden túlságot. 6. Hivatalos beszédeket az arra 
alkalmas tanárok mondjanak, nem pedig kötelező sorrend szerint. 7. 
Minden beszéd a tárgyához tartsa magát.) — 4. fűz. (ápr.). Dr. E. Knape: 
Eine Betrachtung über lateinlose Schulen. [Hogy a latin nyelv nélküli
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iskolák a közönség tetszését igazán megnyerjék, arra nézve több jogot 
kíván ez iskolákból kikerült növendékek számára. Addig hiába mutatják 
föl a legszebb eredményeket, hiába adnak a gymnasiumoknál is teljesebb 
(! ?) műveltséget, maradnak „Bauernfang“-ok, mert növendékeik csaknem 
minden állami hivataltól el vannak zárva]. —- J. Müller: Mediziner und 
Schulreform. [Az egésznek az a facitja, hogy orvost a reálgymnasium is 
képezhet]. — Dr. Ernst Friedrich: Der animalische Dativ. Ein Beitrag 
zur deutschen Schulgrammatik.

Korrespondenz-Blatt für die Gelehrten- und Realschulen Würt
tembergs. XXXVI. évf. I—2 füz. Br. Ernst Müller : Otways, Schillers 
und St. Réals Don Carlos. — Protokoll über die Reallehrer-Versammlung, 
abgehalten im Realschulgebäude zu Stuttgart am Pfinstsonntag den 21. 
Mai 1888. — Theobald Ziegler-. Zur Frage des philosophischen Unter
richts. — Leuze: Die Verwendung der geognistischen Spezialkarte im 
Schulunterricht.

Zeitschrift für das Realschulwesen. XIV. évf. 2. füz. Adolf 
Mussafia : Zur altfranzösischen Lautlehre. — Moriz Kuhn : Bemerkungen 
und Vorschläge, betreffend den Aufbau und die Verwendung einiger 
mathematischer Lehrsätze. (Folyt.), — Br. L. Viereck: Zur Reform der 
Schule. Erfahrungen und Urtheile über die humanistische Vorbildung.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. III. évfolyam. 2. füz. 
Bernhard Maydorn: Eine schulmässige Darstellung des Unterschiedes 
von Haupt- und Nebensatz. [Természetesen a német nyelvre alapítva]. — 
Budolf Bietrich: Aus Romanen und Novellen. [Minthogy a tanítás alsó 
fokain nincs kellő számú becses olvasmány, olyan költeményeket akar e 
czélra fölhasználni némi módosítással, melyek nagyok számára vannak írva 
s példákat is ád erre]. — Budolf Löhner-. Trennbare und untrennbare Ver- 
balkompositioneu mit durch, hinter, über, um, unter, wider (wieder). — 
II. Büntzer: Goethes Monodrama „Proserpina“. — Budolf Hildebrand: 
Gehäufte Verneinung. — Otto Lyon: Das Schrifttum der Gegenwart und 
die Schule. Zweiter Teil. Dichtergestalten unserer Zeit. II. Martin Greif. 
[Nagyon dicsérőleg szól róla s kimondja, hogy Greif költeményeinek egy 
(német) ifjúsági könyvtárból sem szabad hiányoznia].

Zeitschrift für den Physikalischen und Chemischen Unterricht
II. évf. — 4. füz. Bruno Kolbe-. Ein einfaches Elektrometer. Br. K. Noack : 
Ein compensiertes Wasser-Dilatometer. — A. Blümel: Apparat zur Be
stätigung des Snellius’schen Brechungsgesetzes und zur Bestimmung des 
Brechungsexponenten von Flüssigkeiten. — Br. Alois Höfler: Zwei Lehr
mittel zur Einführung in die astronomische Geographie. — Br. Friedrich 
G. Gr. Müller: Neue Versuche zur Demonstration der Wirkungsweise von 
Sprengstoffen. — B. Wronsky: Über das dritte Newton’sche Bewegungs
gesetz. — Br. K. Schellbach: Die Wirkung der Schwungkraft auf der 
Erdkugel. — Physikalische Aufgaben.
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Le Scuole Secondarie. VI. évf. IO. sz. Dei trasferimenti e dei 
concorsi. — Giovanni Lozzi: La riduzione nei viaggi in ferrovia. — 
II. SZ. Sulla questione della presidenza. [A ljceumi igazgatóság sokat 
bolygatott kérdését tárgyalja]. — La riforma dei Convitti nazionali. — 
Francesco Angeleri: L’insegnamento della matematica nei Ginnasi e Licei. 
[E számhoz járul egy Supplemento, melyben közölve van két középiskolai 
törvényjavaslat (Disegno di legge del Ministero és Disegno di legge della 
Commissione), továbbá a Belazione nehány részlete: Fusione della seuola 
tecnica col ginnasio, Stipendi e camera dei professori, Dei presidi, 
Economie che permette il presente progetto, Tabella del personale].

KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .
A képviselőház közoktatásügyi bizottsága még az ünnepek előtt 

letárgyalta az egész ministeri jelentést. A középiskolai szakaszról Hock 
János képviselő referált. Az 0. É. bő s úgy látszik gondos kivonatát adja 
referátumának, melyet alább közlünk. Kiemelkedő pontok benne, a hol 
az előadó az egységes középiskoláról, a túlterhelésről s a min. német nyelvi 
rendeletről szól. Hock barátja az egységes középiskola eszméjének, de elis
meri, hogy e kérdés nemzetközi jellegű, melynek megoldását nem mi, a 
magunk sziik körében kezdeményezhetjük. Addig is a latin nyelvnek a 
reáliskolákban való még kiterjedtebb facultativ tanításával akarja a két 
intézetet közelebb vinni egymáshoz. A túlterhelés Hock nézete szerint a 
szaktanítás következménye s e kérdés tárgyalásánál Hock egyes tárgyak 
tanításának módjáról is szól. A német nyelvi rendelet megbeszélésénél a 
politikai szempontokat mellőzi, de paedagogiai okokból nem helyesli, hogy 
a német nyelvnek elrendelt gyakorlati tanításával az irodalmi képzés tudo
mányos irányát esetleg háttérbe szoríthatják. — A közokt. minister beha
tóan felelt Hocknak. Hock munkálata valószínűleg egész terjedelmében 
is közzé fog tétetni. Az alkalommal esetleg bővebben szólunk majd róla.

Hock János elismerését fejezi ki a kiváló gonddal összeállított jelentés 
iránt, mely nem csak statisztikai értékkel bir, hanem középoktatásunk fejlődé
sének történelmi documentuma gyanánt is tekinthető. Az anyag bősége miatt 
csak a különös figyelemre méltó adatok ismertetésére szorítkozhatik s a bizott
ság figyelmét a még létező hiányokra hívja fel. E hiányok némileg menthetők 
az idő rövidsége, a pénzügyi helyzet rendezetlensége, a nemzetiségi és feleke
zeti önkormányzat traditiói folytán. A középiskolák fejlesztését nem pusztán 
közoktatásügyi feladatnak, hanem társadalmi kérdésnek tartja, mely a magyar 
cultura gyökereit érinti. Ismerteti az elemi oktatást, mely a népnevelés általános 
szükségleteihez tartozik alkalmazkodni s ekként a középiskolák speciális elő
készítő tanfolyama gyanánt nem szolgálhat. A középiskolák s főleg az idegen 
ajkú népiskolák között nincs benső összefüggés. Épen ezért az elemi iskolák 
által nyújtott anyag a követelményeknek nem felel meg. Ez az oka, hogy a 
középiskolák kezdő osztályaiban 1000 tanuló közül 302 a bukott tanuló. Ezért 
szükséges, hogy kivált a vegyesajku vidékeken előkészítő osztályokat szer-
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vezziink, hol a magyar nyelv elsajátítására s a gyermek fogalomkörének tágí
tására kiváló gondot kell fordítni. Ismerteti a középiskolák régi rendszeréből 
az előkészítő tanfolyamokat, a franczia lycéek classe préparatoirejait, a porosz 
Vorbereitnngs-Schulékat. Ha oly nemzetek, hol a nyelvkiilönbség akadályaival 
nem küzdenek, tanügyi szempontból szükségesnek látták az előkészítő osztá
lyokat, mennyivel szükségesebb ez nálunk, hol a nemzeti assimilatió munkáját 
is kell teljesíteni a középiskoláknak.

Középiskoláink számát a kerületi és lakossági viszonyok szempontjából 
mérlegeli s a számot elégségesnek találja. A 179 középiskolából 1560 négyszög 
km. és 76'814 lakosra jutott egy, Ausztriában 1190 négyszög km. és csak 
minden 87 800 főre jutott egy. Poroszországban 714 négyszög km. és minden 
55,900 főre egy. Bajorországban 516 négyszög km. mellett 37,415 lakosra egy. 
A mi culturális és sociális viszonyainknak középiskoláink száma megfelel.

Bőven ismerteti a polgári iskolákat, melyek kitűzött czéljuktól ugyan 
eltértek s nemcsak a középiskolák tantervéhez kezdtek alkalmazkodni, hanem 
még az oktatás módszerét is átvették. A polgári iskolák szervezetét revideálni 
kell. Gyakorlati irányt követel ez iskolák tanteivében és módszerében. Ezen 
iskolákat össze kell kötni ipar- és kereskedelmi tanfolyamokkal. Az 5. és 6. 
osztályok helyett inkább tanműhelyeket és laboratóriumokat kellene felállítani.

A csonka gymnasiumok kiegészítését sürgeti. A középiskolák elhelye
zésénél nemcsak a culturális, hanem a nemzetiségi missio szempontjait is figye
lembe kell vennünk.

Bőven foglalkozik a reáliskolák hivatásával s imerteti az intézetek fej
lődését. Felveti a kérdést, nem lenne-e tanácsos a középiskolák egységét a 
dualismus egybevonásával újra visszaállítani s a két irányt egységes közép
iskolai alapra helyezni? Kiterjeszkedik azon nagy internationális küzdelemre, 
melyet a külföld e tekintetben folytat. A svéd és norvég egységes középisko
lák szervezetét ismerteti. Beismeri, hogy az egységes és gyakorlati irányú 
középiskola lehet — tanférfiak eszményképe, de ily fontos és radicális refor
mot mi nem kezdeményezhetünk, ha a nyugat-európai nemzetekkel tanügyi 
téren culturális közösségben akarunk maradni. Az egységes középiskola a közép- 
oktatás rendezésének nemzetközi kérdése. A latin nyelv facultativ oktatását 
a reál intézetekben még jobban óhajtaná kiterjeszteni. Ezen intézkedés köze
lebb hozná egymáshoz a két iskolát, megkönnyítené az átlépést s a reálinté
zetek pályaválasztási jogát szélesebb alapra fektetné.

Szól az egyes osztályok túltömöttségéről. Adatokkal igazolja, hogy ez 
minő veszélyes a tanügyi siker szempontjából. Oly osztályban, a hol 35-nél 
kevesebb volt a tanuló, 24% bukott, 35—60 tanuló mellett 30 4%. A hol 60-nál 
több volt, 31%. Vannak intézetek, ahol 70—80 között váltakozik egy-egy 
osztályban a tanulók száma. Ilyen helyeken is sürgeti a párhuzamos osztályok 
felállítását.

A magántanulók számaránya az állami intézetekben normális (2 3%). 
Mármarosszigeten abnormis (I7'7%). Kéri ennek okait kutatni és orvosolni.

A tanulók anyanyelvi statisztikája a magyar elem túlsúlyát tünteti fel 
(70'9%). Az utóbbi három évben a százalék csökkent és a legmagasabb emel
kedést a román nyelvű tanulók száma mutatja (16-7 %). Felhívja a kormány 
figyelmét az állam vezetése alatt álló naszódi és balázsfalvi iskolák helyzetére. 
Naszódon az ifjúság 85‘5%-a nem érti az állam nyelvét, sőt a tanári testület 
15 tagja közül is csak 7 beszél magyarul.

A tanügyi előmenetel eredménye csekély. Oka főleg a tanítás azon 
irányzatában rejlik, a melyet középiskoláinkban túlhajtanak. Nem a tanulók 
tehetségeit fejlesztik, hanem az emlékező tehetséget terhelik túl. E túlterhelést 
nemcsak a növendék intelligentiája, hanem physicuma is megsínyli. A túl
terhelés az oka, hogy az abituriensek között csekély a productiv képesség, 
az érettségi vizsgálatokon az individuális önállóság hiánya észlelhető Az or
szágos közegészségi egyesület már megindította a mozgalmat, hogy isko
láink tananyagát hygienicus szempontból tanulmányozzák. A nevelésnek a 
testet sem szabad figyelmen kivül hagyni. Felemlíti az angol-iskolák játékte-
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reit, athleticai gyakorlatait, a Francziaországban megindult mozgalmat a test
edző játékok felújítására. Az izomrendszer fejlesztésére szolgálnak a gym- 
nasticai órák. Ezek számát hetenkint 2-röl 4-re kívánja emeltetni. A túlterhe
lés okát a szaktanításban keresi. A szaktanítás legalább is a két alsó osztály
ban osztálytanítási rendszerré alakítandó. A görög nyelv a jelenlegi alakjá
ban és terjedelmében kevés gyakorlati haszonnal jár. Vagy. nagyobb súlyt kell 
helyezni rá, vagy facultativ tárgygyá tenni. A görög nyelvi oktatás ez által 
terjedelmében veszítene ugyan, de intensitásában nyerne. Példákkal igazolja 
a görög nyelvi oktatásban nyilvánuló túlterhelést. Hogy a classicus nyelvek 
eredménye gyenge, ennek okát a túlságos analysis-ben találja. A grammati
kai anatómiák helyett a classicusokban lüktető korszellemmel kell az ifjú te
hetségeire hatni. A classicus oktatás legyen összekötve kellő reflexióval. 
Sürgeti a philologiai múzeumok felállítását.

A magyar irodalmi oktatást a gymnasiumban hiányosnak találja. Sok 
a biographia és kevés az anyaggyűjtés, pedig a nemzeti irodalom nevelő ésjel- 
lemképző hatása inkább a remek művekben nyilvánuló nemzeti szellem, mint 
az életrajzi adatok ismertetésében áll. Kívánatosnak tartaná, ha a közoktatási 
tanács kiszemelné azon munkák sorozatát, a melyeket a magyar nyelv tanárai 
a 6. és 7-dik osztályban a tanulóval anyaggyűjtés végett olvastatni és tartal
milag számon kérni tartoznának.

Ismerteti a minister német nyelvi rendeletét. Kizárja a politikai szem
pontokat és pusztán paedagogiai alapról tekinti és birálja meg. A rendelet 
ellen indított mozgalmak keretéből két vád domborodott ki. Az egyik a magyar 
társadalom culturális, a második a középiskolák tanügyi érdekeinek alapjára 
helyezkedett, ö az utóbbi alapból indul ki. Véleménye szerint a középiskolák 
feladata a képességek fejlesztése, az ész gymnastizálása és a cultura alapvető 
ismereteinek megszerzése. Czél az, hogy a növendék a humanismus nagy eszméi 
által világnézetre tegyen szert, de a czélt nem lehet elérni egy idegen nyelv köz- 
nani használatának megtanítása által. A középiskolák feladata az, hogy a nemzeti 
cultura meleg ágyai legyenek, — s az értelmi czél mellett — faji összetartás, a 
nemzeti érzület öntudatos és intelligens typusát fejleszszék ki a tanuló összes tehet
ségeiben. A nyelvek által a középiskola csak formális képzést nyújthat a 
tanulónak, s a nyelvtanítás súlypontját a tehetségek kifejtésére s az irodalmi 
műveltségnek széles alapon való megszerzésére kell fektetni. A német irodalom 
azon műremekeinek aesthetikai és kritikai méltatása, melyek az ifjú irodalmi 
tanulmányait, világnézetét kiegészítik, öntudatos nemzeti czélunk szemmel 
tartása mellett egy jó tanár kezében sohasem fog germanizálni. Sőt a valódi 
műveltség megszerzésére okvetetlenül szükséges, hogy kibontakozzunk az 
egyoldalúságból, szellemi connexióba lépjünk a világnemzetek műveltségével, 
kultúránkat tartalmasabbá tegyük azon humanus nagy eszmék contrahálásával, 
melyek úgyszólván az emberi műveltség közkincsei.

A középiskoláknál tehát a nyelv irodalmi kezelését s nem köznapi hasz
nálatát kell az ifjú kezébe adni. Az egyik humanistikus irány, a másik prak
tikus czél. Az első tudományos képzettség, a másik gyakorlati ismeret. A 
kifogásolt ministeri rendelet általánosságban a tanterv és utasítások alapjára 
helyezkedik s in genere nem kifogásolható.

A rendelet 2. pontja azonban, mely a tanítás módját gyakorlati alapra 
kívánja fektetni, nincs szabatosan stilizálva, s nem csoda, hogy félreértésekre 
adott okot. Ez a rendelet Achilles sarka, mely az értelmezés szabadságára tág 
teret nyit s a tanár hajlamától teszi függővé, hogy e pontot tetszése szerint 
értelmezze. Ha a tanügyi kormánynak az iutentiója itt csak az volt, hogy a 
tanár előadásában kellő óvatossággal direct módszert is alkalmazzon, s a tanuló 
fülét és száját a kellő accentushoz, a szabatos hangsúlyozáshoz szoktassa, úgy 
a rendelet csak a tanterv és utasítások kívánalmaihoz alkalmazkodik. De ha 
ez a 2. pont a középiskolák német nyelvi oktatását az irodalmi képzés tudo
mányos iránya helyett a gyakorlati nyelvismeret praktikus alapjaira kívánja 
helyezni, úgy nemcsak a középiskolák hivatásával jön ellentétbe, hanem a 
rendelet ellenében megindult nemzeti mozgalmat is igazolja. Mielőtt e passus



felett végleges ítéletet mondana, kérnie kell a 2. pont szabatos értelmezését. 
A rendelet egyéb pontjaiban csak a tanterv és utasításoK erélyes végrehajtását 
látja s ezekre nézve kifogást nem tehet. Hosszasabban szól a német nyelvi 
tanítás sikertelenségének okairól.

Sürgeti a községi és felekezeti középiskolai tanárok nyugdíjügyének 
és congruájának rendezését, úgy szintén a felekezeti iskolák állami segélyezését.

Felhívja a kormány ügyeimét a szorgalmi jegyek kérdésére. Óhajtja, 
hogy a szorgalmi jegyek behozatalával a szülőket gyermekeiknek ne csupán 
előmeneteléről, hanem tehetségéről is tájékozzuk.

Csáky gr. minister, maga is egyetért azon felfogással, hogy a polgár- 
iskoláktól aberratio, ha versenytársai akarnak lenni a középiskoláknak. De ha 
megvan a hiba, ennek oka sem a kormány, sem a rendszer, hanem a közön
ség. A középiskolákban bizonyos tultengést észlel; a középiskolai abiturien- 
sekből sokan nem eléggé képzettek a felső iskolákra. Oda kell tehát hatni, 
hogy ilyen elemek a középiskoláktól eltereltessenek. Ez meg is történik azon 
intézetekben, mezekre a kormánynak nagyobb befolyása van, de az autonom 
felekezetek iskoláiban már nehezen megy. A mi középiskoláink territoriális 
elhelyezését illeti, tagadhatatlan, hogy a felosztás rossz és nem felel meg az 
igényeknek : egy-egy helyen sok, máshol igen kevés vagy semmi középiskola 
nincs. Pl. csupán Szepes megyében 5 középiskola van nagyon közel egymáshoz. 
E bajon azonban, tekintettel eredetére, melyre Hoek is rámutatott, de pénzügyi 
tekintetből is segíteni nehéz. Elismeri, hogy a gymnasium és reáliskola közt 
aránytalanság van. s nagyon kívánatos, hogy a reáliskolák iránt a társadalom
ban nagyobb hajlandóság mutatkozzék, de a baj oka az, hogy mig a gym
nasium minden, a reáliskola csak kevés pályára képesít. A latin nyelv facultativ 
tanítása a reáliskolákban e tekintetben hasznos expediensnek bizonyult. Előbb 
vagy utóbb az egységes középiskolára kell áttérni. De ez a jövő kérdése s 
nekünk előbb a külföld ez irányú megállapodását kell bevárnunk. Igaz az is, 
hogy a középiskolákban túlterhelés van, de ennek nem a tananyag, hanem 
a tanítási módszer az oka. Majd minden tanár a maga összes tudományát 
igyekszik a tanulóval elsajátíttatni, a tanárokat tehát úgy kell nevelni és ké
pezni, hogy tanításuk módja által ne okozzanak túlterhelést. Szükséges, hogy 
egy tanár több tárgyat tanítson s lehetőleg az osztálytanítás is alkalmazandó lesz.

Mi a classicai tanítást illeti, az ma csak formai tanítás és eljön az idő. 
mikor a görög nyelv áldozatul fog esni. A német nyelv-rendeletet illetőleg 
tán szó férhet ahhoz, hogy nem a legalkalmasabb időben adatott ki, de ha a 
véderő javaslat letárgyalása után adja ki, e javaslat kifolyásának, következmé
nyének mondták volna. Ki kellett tehát adni a rendeletet előbb és pedig a fő
igazgatók idevonatkozó jelentései alapján és mert előbbi tígyelmeztetéseknek 
nem volt hatásuk. Azzai szemben, a mit Hock a középiskolai német tanítás 
czéljáról mondott, hivatkozik a minister a gymnasiumi tanítást illetőleg koráb
ban kiadott utasításra, melyben ezek mondatnak: „A német nyelv nagyobb
részt, bár nem kizárólagosan, gyakorlati fontosságánál fogva nyert helyet a 
gymnasiumi tantárgyak sorában. A czélszerii nyelvgyakorlás a nyelvnek szóban 
és Írásban mentői pontosabb elsajátítása tehát a tanítónak egyik főczélja. Ezen 
szempontból ajánlatos a német nyelvnek már a tanítás folyamában való szóbeli 
alkalmazása.“

Berzeviczy Albert államtitkár Hock előadására reflectálva kifejti, 
hogy a kormányt nem érheti az a vád, mintha a reáliskolákat háttérbe 
szorítaná. Sehol Európában a reáliskola képesítés tekintetében oly bő 
jogokkal nincs felruházva, mint nálunk, mégis nálunk aránylag kevésbbé 
látogatott, mint máshol. Budapest példája mutatja azonban, hogy a hol 
van erős, kifejlett polgárság, ott a reáliskola könnyen versenyezhet a 
gymnasiummal; különben a reáliskolai tanulók száma újabban évről-évre 
növekszik, erősebben, mint a gymnasiumoké; ezt mutatják a folyó tanév 
adatai is. Egyébként a reáliskola épp oly kevéssé képez önczélt, mint a
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gymnasium. Á kérdés az. hogy melyiknek képzése felel meg jobban az 
élet s a különféle szakpályák igényeinek ; ez ma is nyílt kérdés. Vannak 
szakférfiak, kik azt állítják, bogy a gymnasiumi abituriensek még a tech
nikai pályán is jobban megállják helyüket. Szóló is azt hiszi, hogy a 
kérdés végmegoldása, habár talán a távolabbi időben, a két irány lehető 
összegyűjtése és legalább részleges egyesítése lesz, és nem a humán irány 
egyszerű feláldozása a reáliránynak; nekünk magyaroknak utolsóknak kell 
lennünk azok között, kik a latin nyelvvel szakítunk, mert nálunk kevesebb 
mint 100 év előtt az egész közélet nyelve a latin volt s a latinos műveltség 
úgyszólván összetartott nemzeti geniusunkkal. A túlterhelés tekintetében 
azt hiszi, hogy Hock túlzott; összehasonlító adatokkal kimutatja, hogy a 
franczia lyceumok bennlakó növendékeinek iskolai és gyakorlati tanórái 
62-re mennek hetenkint, mig nálunk, ha naponkint 4 órával veszszük 
számba az otthoni tanulást, csak 54 óra kerül ki. A tornatanítás is 
nagyot haladt, a tornacsarnokok szaporodtak s lehetővé vált legtöbb helyen 
a tornaórákat a leczkeórák közé illeszteni be. Az előkészítő osztályok 
viszonyaink között valóban sok helyen szükségesek ; a kormány tett is 
már e részben kezdeményező lépéseket. A felekezeti és középiskolai tanárok 
congruájának eszméje felmerült már a középiskolai törvény meghozatalakor, 
de a fizetés megállapítása nem találtatott a törvénybe valónak ; a kormány 
indirecte a felekezeti és községi intézetek segélyezése utján igyekszik a 
fizetések javítására hatni.

Klamarik János osztálytanácsos helyesli az előkészítő osztályok 
szükségére nézve mondottakat, különösen fontos ez nemzetiségi vidékeken. 
Már eddig is létesültek ily előkészítő osztályok s a magyar nyelv tanítá
sában szép eredménynyel működnek. Ezután ecseteli azon nagy contro- 
versiákat, melyek az egységes középiskola tekintetében európaszerte fen- 
forognak. Az ellentétek miatt mindenütt várakozó állást foglalnak el. 
A középiskolák elhelyezéséből származó bajon a felekezeti féltékenység miatt 
csak nehezen lehet segítni. Üdvösnek mondja a parallel osztályok fel
állítását. Hogy a román ajkú középiskolai tanulók száma, nagy emelkedést 
mutat, annak oka az, hogy a románoknak nincsenek polgári s másféle 
iskoláik. A középiskolai tanulók csak a fővárosban satnyák, a vidéken 
nem. A bajnak oka semmi esetre sem rejlik a tanrendszerben. Köz
derültséget keltve felemlíti, hogy a felekezeti intézetekben a szüreti 
vacatió 14, a karácsonyi 21 napig szokott tartani, úgy hogy egy tan
évben az évközi szünetek 70 napot tesznek ki. A naszódi és balázsfalvi 
gymnasiumok nem állanak a minister rendelkezése alatt s csak legújabban 
kerültek vezetése alá, miért is bizton várható, hogy az ezután alkalmazandó 
tanárok teljesen fogják bírni a magyar nyelvet. Végül helyreigazítja Hock 
képviselő némely állításait a görög classicusok olvastatásáról.

Fenyvessy Ferencz a középiskolai tanítás rendszerét nem tartja 
olyannak, mely előmozdítaná azt, mire az élet törekszik Nem az életre, 
hanem csak a vizsgákra tanítanak. Ebben rejlik a túlterhelés. Kikel a 
specialitás-hajhászás ellen, mely a maga szakkörét akarja a,z ifjúra rá 
erőszakolni s a műveltség általánosságát elhanyagolja. A mi a ministeri
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sok port felvert rendeletet illeti, azt hiszi, hogyha a minister abban a 
többi nyelvek elhanyagolását is — a valóságnak megfelelőleg — felem
lítette volna, nem lett volna felháborodás a közvéleményben. Bejelenti, 
hogy a budgetvitánál indítványt fog tenni az iránt, hogy a görög nyelv 
tanítása töröltessék el. A görög nyelv helyett a hadtudományok tanítását 
ajánlja a középiskolákban. Végül a tanítás aesthetikai irányát ajánlja a 
kormány figyelmébe.

Csáky gr. minister felelve Fenyvessynek, hivatkozik arra, mit a 
német nyelvi rendelet kibocsátási idejére nézve az előző bizottsági ülésben 
mondott. A többi nyelvre nézve ismétli a minister, a mit a házban már ki
jelentett, hogy ha a többi nyelvben is hasonló hátramaradás észleltetett 
volna, mint a német nyelvnél, feltétlenül ez irányban is megtette volna 
és meg fogja tenni a szükséges lépéseket.

Schvarcz Gyula a középiskolai szakasz feletti jelentéstétellel meg
bízott Hock János dolgozatát nagyon szépnek, irodalmi színvonalon állónak 
tartja, de azt a maga egészében még sem teheti magáévá. Az egységes 
középiskolát csak a középiskolai törvény gyökeres revisiója által lehetne 
életbe léptetni. De arra nézve nincs szükség, hogy ily tanügyi ábrándok
kal foglalkozzunk. Hanem igenis az által lehetne helyesebb culturpolitikát 
űzni, ha az egyetemre feljutni úgy sem akaró, vagy nem képes ifjak nagy 
tömege számára egy külön, tisztán modern tanfolyam állíttatnék. A tan
tárgyak számát a culturélet követelményeinek kára nélkül alászállítani 
nem lehetne. Az alsóbb 4 osztályban az osztályrendszert helyesnek nem 
tartja, mert osztálytanár, ki osztályának minden tantárgyát kellőleg tanít
hassa, nem képzelhető,

Bohus László azt tartja, hogy a görög nyelvvel egyszerre szakítani 
nem lehetne, mert a külföldi egyetemeken nem respectálnák az itthon 
kiadott érettségi bizonyítványokat. A latin nyelv tanítását történeti és jogi 
fejlődésünk indokolja. Hogy egy középiskolai osztályban 60-ban állapít
tassák meg a tanulók számának maximuma, maga is soknak tartja.

Szathmáry György csak arra szorítkozik, hogy felhívja a kormányt 
a középiskolákkal kapcsolatos internatusok jelentőségére, minél fogva azokat 
lehetőleg támogatni kell. Helyesli, hogy a középiskolából a nem odavaló 
elemek kiszoríttassanak, de akkor a boldogulás útját nem kell elzárni és 
nehezíteni előttük más téren s a középiskola nem jár el helyesen, ha 
— mint Jónás kifejté — tulnagy követeléseket támaszt a hallgatókkal 
szemben. Gyengébb középiskolai tanulókból ipari pályákon még jóravaló 
elemek válhatnak.

Kovács Albert az egységes középiskola mellett szól s a görög nyelv 
tanítását védi, nem helyeselve, hogy a minister a görög nyelvet eltörölni 
akarja. A minister ismeretes rendeletében a gyakorlati tanítást kifogá
solja. Azt nyilvános iskolában elérni nem lehet, mert különben elvész az 
elérhető tudományos czél. Szót emel a fővárosi segédtanárok csekély fizetési 
felemelése mellett, kik meg nem élhetnek abból a fővárosi viszonyok közt.
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Csáky gróf minister Kovácscsal szemben helyreigazítja az első 
ülésben mondott szavainak értelmét; szóló az egységes középiskolát tűzte 
ki a jövő czéljául s azt jelezte, hogy valószínűleg a görög nyelv lesz az 
első, mely a középiskola egységesítésének áldozatul fog esni; nem mondta 
azonban azt, hogy a görög nyelv a tantervből immár törlendő. Sőt 
hozzá tette volt, hogy ez irányban be kell várnunk a külföld meg
állapodásait. A német nyelv gyakorlati tanításának szükségességét fen- 
tartja, mint általán a gymnasiumnak czélja gyakorlati is, nem csupán 
az elme élesítése. Meg lehetnénk elégedve, ha a német nyelvben oly 
eredményt érnénk el, mint a németek a francziában.

Fenyvessy Ferencz kénytelen megjegyzést tenni Kovácsnak, a ki 
ellene van a görög nyelvtanítás eltörlésének. Az angolok nem azon 
bámulnának, hogy mi nem tanítjuk a görög nyelvet, hanem a felett 
nevetnének, amiképpen most azt nálunk tanítják. Bohusnak megjegyzi, 
hogy a külföldi egyetemekre tódulást szóló nem helyesli s különben is 
az érettségi bizonyítványoknál 100-ból 80% hazudik, mikor a görög 
nyelv tudását az illető ifjúnál constatálja. Erre vigyázzanak az előtte 
szólók, hogy ezt meg ne tudják az angolok.

Vadnay Károly maga tapasztalta, hogy a túlterheltség vádja csak 
a divatba jött panaszok közé tartozik. Egy igen jó felekezeti közép
iskola tanítási rendjét kisérte figyelemmel, a hol a német nyelv tanítására 
is nagy súlyt fektetnek. Ott, a hol túlterhelés előfordul, a hiba az 
aránytalan beosztásban keresendő, mely onnét származik, hogy a tanár 
nem elég erős a maga tantárgyában s eleinte részletez, homályosan 
magyaráz s aztán vágtat, hogy a tanuló követni nem tudja s a tantárgy 
befejezetlen marad. A classicus nyelvekre vonatkozólag szóló nézete az, 
hogy inkább egy classicai nyelvet tanítsanak sikeresen, mint kettőt siker
telenül s azért helyesnek tartaná, ha a görögre kevés sikerrel fordított 
órákat is a latinnak jobban való megtanulására használnák fel.

Jónás Ödön a ministeri kijelentés azon részére, hogy míg a gym- 
nasiumi tanulók száma alig változott, addig a reáliskolai növendékeké 
7 % -kai nőtt, megjegyzi, hogy ez a növekedés csak az alsóbb osztályokra 
esik, nem pedig a felsőbbekre, mert míg a gymnasiumba iratkozott 
tanulóknak circa egy negyedrésze végzi tanulmányait, addig a reáliskolában 
csak egy tizedrésze. Az alreál népessége arra mutat, hogy helyettesíti 
némileg az ipar- és kereskedelmi iskolákat, míg másrészt a reáliskola 
felsőbb osztályainak üressége annak tulajdonítható, hogy a reáliskolai 
érettségi bizonyítvány sokkal kevesebb jogot nyújt, mint a gymnasiumi. 
Kifogásolja, hogy a technicai előképzés egyik legfontosabb tárgya: az 
ábrázoló geometria nincsen a reáliskola vizsgatárgyai közt felvéve s így 
a tanulók előtt nem nyer olyan fontosságot, mint a milyent megérdemel. 
A polytechnicumi oktatás érdekében kívánatosnak találja, hogy az oda 
belépő gymnasiumi tanuló az ábrázoló geometriából vizsgát tegyen, mert 
az a feltevés, mintha a gymnasiumot végzett ifjak jobban felelnének 
meg a polytechnicumon, mint a reálisták, egyáltalában nincsen igazolva.
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Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a reáliskolákban a latin-nyelv 
tanítása általánosítassék.

Klamarik kifejtette, hogy a reáliskolai érettségi vizsgálatnak az 
ábrázoló geometria azért nem tárgya, mert az érettségi vizsgálat úgy ren
deztetek be, hogy azon csakis a sarkalatos tárgyak szerepeljenek. Külön
ben az ábrázoló geometria a mennyiségtanban találja alapját, ez pedig az 
érettségi vizsgálat tárgya. Elismeri, hogy a latin és görög nyelvből elért 
eredmény eddig csekély volt, de az érettségi vizsgálatokhoz ministeri biz
tosokul kiküldött egyetemi tanárok határozott javulást constatálnalc e 
tekintetben is.

Az autonom hitfelekezeti középiskolai tanárok nyugdíjintézete. 
Budapesten felállítandó első rendű internatus. A közokt. bizottság 
ápr. 8. ülésén Csáky Albin gróf, közoktatásügyi minister két külön 
említendő nagy fontosságú nyilatkozatot tett. Az első szól az aut. liitf. 
kőzépisk. tanárok nyugdíjintézetéről, melyről a minister jelentette, hogy 
tervezete komoly tárgyalások tárgyát képezi s az intézet, „ha az iskola 
fentartók eddigi nyugdíjalapjaikkal kellőleg hozzájárulnak, épp oly előnyösen 
lesz létesíthető, mint az állami tanároké“ (Nemzet április 10.). E sorokat 
a Prot. Egyh. és Isk. Lap 15. sz. (ápr. 14.) a következő sorokkal 
kiséri:

„Mi is nagy örömmel vennők a nyugdíj-intézet felállítását. Hanem min
ket előre elkedvetlenít ama nyomatékosan kiemelt feltétel: lesz nyugdíj-inté
zet, „ha az iskolafentartók eddigi nyugdij-alapjaikkal kellőleg hozzájárulnak“. 
Kora volna a „kellő hozzájárulás“ mértéke felől nyilatkozatot tenni, mikor 
még nincs konkrét tervezet előttünk ; de elvileg komoly aggodalmunk van az 
egyházi nyugdíj-alapok bárminemű állami bevonása ellen. Ha az iskola-fentartók 
csak a saját nyugdíj-alapjaiк feláldozásával létesíthetnek tanáraiknak állami 
nyugdíjat: akkor vájjon nem lesz-e helyesebb azon áldozatot saját magunk
nak hozva egyházi nyugdíj-intézetek felállítására, illetőleg a meglevők alapos 
fölszülésére“ (!) „fordítanunk! ? . . . “

Némileg konkretebb módon jelzi az Egyetértés ápr. 21. számának 
egyik közleménye a tervezetet. Azt Írja :

Az van czélba véve, hogy a felekezeti tanárok nyugdíja ama kulcs 
szerint rendeztessék, a mint az állami középiskolai tanárok nyugdíja rendezve 
van. Harmincz éves tanári szolgálat után teljes nyugdíjra tarthat számot, a 
tervezet szerint, mind az a felekezeti tanár, a ki fizetésének egy harmadát 
egyszersmindenkorra befizeti az önállóan kezelendő nyugdíjintézet pénztárába, 
vagy ha már régebb idő óta mint rendes tanár működött, a lefolyt évekre 
is megfizeti a fizetése egy harmadának megfelelő egyszerű 5“/0-os kamatokat. 
Az iskolafentartó közegektől a készülőben levő nyugdíjjavaslat semmi külön 
hozzájárulást nem vár, de igenis számításba veszi a felekezeti iskoláknál majd 
kivétel nélkül meghonosított, tanári nyugdíj czimén fizetett több-kevesebb évi 
járulékát a tanítványoknak. Ez összegek hasonlókép a nyugdíjintézet pénz
tárába lesznek beszolgáltatandók. Az egyes iskoláknál fennálló nyugdíjintéze
teket a javaslat nem vonja be számítása körébe. Magokra, az eddigi fentartó 
közegekre bizza, hogy azt csinálják vele, a mi saját belátásuknak, illetőleg 
iskoláik érdekének leginkább megfelel. Előreláthatólag e nyugdíjintézetek, 
akként teljesítik legczélszerííbben feladatukat, ha a nyugdíj kötelékébe tar
tozó, időtöltött tanároknak az állami nyugdíj pénztárába fizetendő kamat 
összegét, vagy esetleg törzs befizetését is rendezik. Ez alapokon, az eddigi



átlagos számítás szerint, ha a nyugdíjazás rendes folyamába lép, vagyis a 
törvény életbe lépésétől számított liarminez év múlva, az állam évenként 
nevezetesebb összeggel fog hozzájárulni a felekezeti tanárok nyugdíjához. A 
javaslat jelenleg a részletes számítás stádiumában van, s miként a közoktatás- 
ügyi minister jóakaró pártfogásában részesült, remélhetőleg meg fogja nyerni 
a felekezeti iskolák hatóságainak hozzájárulását is — a hazai közoktatás és 
közművelődés ügyének nagy hasznára.

Még így sem egészen világos sem a számítás, sem a tervezet rész
letes alakulása. Remélhetőleg nem sokára bővebb felvilágosítással rendel
kezhetünk.

Az internatusról a Nemzet ápr. 10. száma a következőket írja :
Rég érzett szükség Magyarországon egy első rendii finevelő-intézet, 

olyan, mint pl. a Theresianum. Azon tény, hogy a hazán kívül, a bécsi 
Theresianumban s a kalksburgi (Ausztria) collégiumban száznál több előkelő 
családbeli magyar ifjú nyer nevelést, elég bizonyság e tekintetben. A budai 
gymnasium 1875-ben, a közoktatásügy iránt való közérdeklődés akkori fel- 
lángolásában körülbelül 1 millió írton oly terjedelmes épületet nyert és oly 
fényűzéssel épült, mely az egyszerű gymnasium igényeit túlhaladja. E nagy
szerű épületet akarja a minister nagyobb mérvben értékesíteni. Az internatus 
czélja lesz azoknak, kik felsőbb állásokra törekszenek, rendes tanulmányaik 
mellett e tekintetben az első előkészítést megadni ; miért is ez intézetben a 
franczia s más idegen nyelvek gyakorlati elsajátíthatására nagy gondot fognak 
fordítani. Az internatus egyelőre 20—40 tanulóra lesz berendezve s a minister 
ezúttal csak a magvát kívánja elvetni egy nagyobb nevelőintézetnek, mely 
anyagi eszközeink gyarapodásával a nevelés legmagasabb igényeinek még 
nagyobb terjedelemben felelhet meg. Az épület a főváros közepén és mégis 
egészséges helyen, kertek közt fekszik s hogy az internatusnak szintén legye
nek kertjei a minister — miután ő felsége az intézet felállítását elvben jóvá
hagyni méltóztatott - már is megvásárolt három szomszédos kertet, gondja 
lesz arra is, hogy ezen nevelőházban ne csak fizetéses helyek legyenek, hanem 
ingyenesek is : a főpapokhoz és főurakhoz kíván tehát fordulni alapítványi 
helyek létesítése czéljából, mihez, miként az előjelek mutatják, a siker reménye 
is fűzhető.

A közoktatásügyi minister e vázlata is élénk érdeklődés tárgyát 
képezi tanügyi körökben. Egységes helyesléssel találkozik, hogy a minister 
csökkenteni akarja ama visszás állapot hatását, hogy évenkint sok száz
ezer forint vándorol külföldre, azért, hogy ennek fejében legelőkelőbb 
ifjaink — idegen nevelést nyerjenek. A magyar tanárvilág feszülten várja 
az új internatus tervének részleteit. Reméljük, hogy a helyes czélt 
helyes módon is fogják majd megvalósítani.

A tanítóképző intézeti tanárok egyesülete. Husvét vasárnapján 
tanítóképző intézeti tanárok az ország minden részéből összegyűltek, hogy 
fontos paedagogiai kérdéseket megbeszéljenek, egyszersmind hogy kísérletet 
tegyenek, nem lehetne-e a kartársakat egyesület alakítására bírni. Jel
lemző, hogy ennek az egész üdvös s életrevaló mozgalomnak a vidékről 
kellett kiindulnia, s hogy a fővárosban talált legmakacsabb ellenzőkre. 
Ketyeg Gábor a dévai áll. tanítóképző intézet tanára évek óta küzd ez eszme 
mellett, melynek érdekében nagy áldozatokkal s derék munkával közlönyt
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is alapított s tartott fenn, a ,,Mag}ar Tanítóképzőt.“ mely immár negyedik 
évfolyamát éli. A gyűlésen, hosszú vita után, győzött az egyesülési eszme, 
s e győzelmet tetézte és szentesítette az a körülmény, hogy midőn a gyűlés 
a közokt. ministerial s a két közokt. államtitkárnál tisztelgett, mindhárman 
a legmelegebben üdvözölték és helyeselték az uj egyesületet. Mi is őszinte 
örömünknek adunk kifejezést a felett, hogy e téren is a tespedés ideje lejárt 
s uj erők uj szellemet visznek a magj-ar közoktatás e fontos tényezőjébe.

A közoktatási tanács reformjának kérdésével legújabban Heinrich 
Gusztáv foglalkozik az Egyet. Közokt. Szemle 7. számában. A közokt. 
ministerium mai szervezete mellett a közokt tanácsot nélkülözhetetlennek 
tartja s azért nem az elvi kérdéseket tárgyalja, hanem ezeket elintézet- 
teknek tekintvén főkép a hivatal szervezésének részleteivel foglalkozik. 
Említésre méltó, hogy a tanácsot három bizottságra osztja, tanintézetek szerint. 
népoktatási, középiskolai s főiskolai bizottságra, azonkívül pedig a tankönyv- 
bírálatok s egyéb tudományos ügyek elintézésére még két osztályra; egy 
humanistikai s egy realistikaira. Heinrich tervének részleteit ekkép adja elő:

A tanács elnöke a közoktatási minister, ennek akadályoztatása esetén, 
az államtitkár. Két alelnöke a humanistikai és realistikai szakosztályok elnökei. 
Azonkívül van a három bizottság mindegyikének külön állandó elnöke. Az 
összes (öt) elnököt a minister nevezi ki (eshetőleg a két alelnököt ő Felsége). 
Minden szakosztálynak és bizottságnak van a maga rendes előadója s egy
úttal jegyzője, ki a szakosztály vagy bizottság ügyeit s jegyzőkönyveit viszi. 
A tanács-jegyző az összes tanácsülések és a kis tanács üléseinek jegyzője: 
ő a tanács összes administrativ ügyeinek vezetője. A bizottságok pontosan 
megállapított napokon tartják üléseiket. Az összes tanács rendszerint három
szor évenkint tart ülést: karácsonkor, husvétkor és a tanév vége felé. Az 
összes elnökök és előadók (a tanácsjegyzővel együtt) teszik a kis tanácsot. 
Ez tehát (a hivatalos tagoktól eltekintve) az elnöklő ministerrel (ill. állam
titkárral) együtt tizenkét tagból áll. A szakosztályok és bizottságok fölterjesz
tései (véleményei, javaslatai, bírálatai stb.J a kis tanács utján mennek föl a 
ministeriumhoz.

A tanács tagjai négyfélék : 1. Hivatalos tagok ; a ministerium közokta
tási osztályainak minist, és osztálytanácsosai; a budapesti és budapestvidéki 
főigazgatók és tanfelügyelők, a budapesti állami tanár-és tanítóképezdék igaz
gatói, a budapesti tanár- és tanító vizsgáló bizottságok elnökei. 2. Tiszteleti 
tagok : az oktatásügy és tudomány terén nagy érdemeket szerzett férfiak, 
kiknek száma a. rendes tagok számát meg nem haladja. 3.Rendes tagok, 
élethossziglan kinevezve, tizenkettő (ezekből vétetnek az elnökök és előadók). 
4. Rendkívüli tagok, öt évre kinevezve, huszonnégy. 5. Vidéki tagok? (Az 
ilyenek fölvétele megfontolandó volna.) A tanács összes tagjait a minister 
nevezi ki. A hivatalos és tiszteleti tagok nem húznak fizetést. A rendes 
tagok évi 500 frt, a rendkiviili tagok évi 300 frt fizetést húznak Az elnökök 
és előadók ("kik egyúttal rendes tagok) 300 frt, ill. 200 frt pótlékot kapnak

A tanács összes költségei tehát:
12 rendes tag á 500 frt . . . .  6000 frt
24 rendkívüli tag á 300 frt . . . 7200 „

5 elnök pótléka á 300 frt . . 1500 „
5 előadó pótléka á 200 frt . . . 1000 „

Összesen : 15,70U frt.
Ez összegben a tanácsjegyző fizetése nem foglaltatik. A tanács jöve
delmét a könyvbirálatokért fizetendő dijak teszik. Nem tudom, hogy e jövedel-
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met mennyire tehetni ; de kétségtelen, hogy a tanácsjegyző fizetését, az irodai 
szükségletek költségeit és a tanácson kívül álló tagoknak, ha igénybe vétetnek, 
díjazását födözi. E szervezet első pillanatra igen komplikáltnak tetszik. Azt 
hiszem, a gyakorlatban igen egyszerűnek fog mutatkozni. Különben szívesen 
megengedem, hogy más valaki jobb szervezetet hoz javaslatba.

Még csak két rövid megjegyzést akarok tenni. A könyvbirálatokkal 
sok baj van és ezért merült föl az a gondolat, hogy a tanács ne bírálja meg 
a tankönyveket. Részemről nem osztozhatom e véleményben. A tankönyvbirá- 
latot már többfélekép próbáltuk elintézni, s a többi módok távolról sem mutat
koztak oly célszerűeknek s hasznosaknak, mint a tanács működése e téren. 
Hogy ez sem kielégítő, szívesen elismerem ; de a hiba egyrészt a tanács mostani 
célszerűtlen szervezetében, másrészt személyi viszonyokban rejlik. Az első bajt 
a jobb szervezet, a másodikat az emberek helyesebb megválasztása és alapo
sabb ellenőrzése fogja megszüntetni. Fősúlyt részemről a tanács kezdeményező 
működésére fektetek. Ha ilyet nem fejt ki, bátran eltörülhetjük. A kormány 
administrativ forum, mely nem ismerheti a közoktatás és az egyes intézetek 
igényeit. A tanács tagjai ismerik és főfeladatua : hogy a kormányt helyesen 
tájékoztassák és a felismert hiányok stb. pótlására vonatkozólag minden felső 
utasítás nélkül javaslatokat tegyenek.

A sátoralja-ujhelyi gymnasium kiegészítése. Több évvel ezelőtt 
Fehérváry István mérnök indítványára Sátoralja-Ujhely képviselőtestülete 
feliratot intézett a közoktatásügyi ministeriumhoz, hogy a jelenben is hat 
osztályú gymnasium nyolcz osztályúvá egészíttessék ki. Az ügy akkor 
abban maradt. Most azonban dr. Chyzer Kornél megyei főorvos és aka
démiai levelező tag újból fölkarolta az ügyet és a képviselőtestülethez 
memorandumot intézett, hogy az tegye szintén magáévá az ügyet. A város 
Frámer Alajos prépost-főesperes elnöklete alatt egy nyolcztagu bizottságot 
küldött ki az előzetes intézkedések megtétele végett. A ministerhez inté
zendő felirat megszerkesztésére pedig dr. Ormándy Miklós gymnasiumi 
igazgatót és Pntaky Miklós városi főjegyzőt kérték fel, a főispánt pedig 
megkeresik, hogy álljon az ügy élére és támogassa hathatós befolyásával. 
A gymnasium kiegészítése, physikai, rajz- és tornateremmel való ellátása 
mintegy 22,000 írtba fog kerülni, a mit felerészben a város hajlandó 
fedezni.

K Ü L F Ö L D .

A z  o la s z o r s z á g i  c o n v ic t u s o k .
I.

Olaszországi tanulmányutamban kiváló figyelmet fordítottam a con
victusok tanulmányozására, minthogy ez az intézmény talán egyetlen egy 
államban sincs annyira felkarolva és elterjedve mint Olaszországban. Alig 
van olasz város, melynek középiskolái mellett ne találnánk convictusokat. 
A hol az állam, a provincia, püspökök vagy szerzetesrendek nem gondos
kodtak nevelőintézetekről, ott a privát vállalkozók állítottak fel ilyeneket, 
melyek bármely vállalatnál jövedelmezőbbek. A convictusi intézmény any- 
nyira népszerű és kedvelt Olaszországban, hogy az olasz ifjúság nevelését 
és kiképzését túlnyomólag convictusokban nyeri. A legelőkelőbb, családok 
is convictusokba adják gyermekeiket, hol többoldalú nevelést és kiképzést
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nyernek, és a mellett félannyi kiadással mint a leggondosabb család 
körében. A convictusokról adott statisztika leginkább adhat tájékozást 
virágzásukról. 1075 gymnasium és lyceum s 501 reáliskola (scuola 
tecnica és istituto tecnico), tehát 1576 középiskola mellett fönnállóit az
1884—85-ik iskolai évben 873 convictus. A középiskolai tanulók összes 
száma (gymnasiumok-, lyceumok-és reáliskolákban) 92,593-ra rúgott ugyan
azon évben, mely számból 48,838 esik convictorokra. Tehát a tanulók 
felénél több volt convictor.

A convictusok jellegükre nézve következőleg oszlanak meg :
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Nemzeti 29 convictus 2609 növendékkel,
állami 2 n 119
provincialis 19 Я 1134
községi 66 я 4531
normalis 21 » 579
alapítványi 180 я 11,514
püspöki 289 16,102
magán 267 » 12,250
Összesen: 873 convictus 48,838 növendékkel.
Minden provinciának és minden városnak van convictusa. Az egyes 

provinciákban a convictusok ilyen számban vannak képviselve : Piemont- 
ban van 114, Ligur iában 42, Lombardiában 97, a velenczei tartományban 
(Veneto) 64, Emíliában 63, ümbridban 34, a Márkákban 49, Toscanában 
53, Bómában 37, az AbruzzoJcban és Moliseben 25, Campaniában 130, 
Pugliában 45, Basilicataban 18, Cálabriában 34, Siciliában 49, Sardi- 
niá ban 19.

A nagyobb városok némelyikében, különösen a tartományok szék
helyein rendesen több convictust találunk. Bolognában van 10 convictus, 
és pedig 4 alapítványi, 1 provincialis, 1 püspöki és 4 magánintézet; 
Bresciában van 8; Cagliariban 8; Cataniában 6; Cremonában 5; Firen
zében (Flórenczbén) 8 ; Genuában 11 ; Livornoban 6 ; Messinában 5 ; 
Milanóban 15 ; Monzában 6 ; Nápolyban 60, és pedig 1 nemzeti (Vittorio 
Emanuele), 1 állami, 3 községi, 2 alapítványi, 1 püspöki, 52 magán- 
növelde ; Páduában 8 ; Palermoban 7 ; Pármában 7 ; Reggio-Calabriában 
6; Reggio-Emiliában 5 ; Rómában 13, és pedig 1 tartományi, 1 köz
ségi, 5 alapítványi, 3 püspöki és 3 magánintézet; Salernoban 7 ; Sienában 
4; Torinóban 7, és pedig 1 nemzeti (Umberto I.) és 6 magánconvictus; 
Udinében 5; Yelenczében 13, és pedig 1 nemzeti (Marco Foscarini),
4 alapítványi, 1 püspöki és 7 magánintézet; Veronában 8 és Vicenzában
5 convictus.

A convictusi intézmény Olaszországban a XVI-ik század közepéig 
vezethető vissza.*) A III. Pál pápa által 1540-ben megerősített jezsuita 
rend volt az első, mely convictusokat alapított az ifjúság nevelésére. A

*) As olasz convictusok történeti fejlődésére vonatkozó adatokat Pavesio- 
nak, a ger.uai Convitto nazionale rectorának „I convitti nazionali“ czimü nagy
becsű művéből merítettem.
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jezsuiták, a mily élesszeműek és messzelátók voltak mindig, csakhamar 
belátták, hogy hatalmuk és befolyásuk nagyobbodik, ha az ifjúság lelkét 
és értelmét hatalmukba keríthetik saját elveik és czéljaik szerinti neve
léssel. És munkához láttak azonnal; a rend növendékeinek számára ala
pított seminariumokon kívül nevelőintézeteket állítottak fel a világi ifjak 
részére, hol azokat a maguk és az egyház czéljaira nevelték. Rövid időn 
Torino, Milano, Livorno, Róma, Nápoly, Palermo, Parma, Cagliari és más 
városokban támadtak egymásután jezsuita-convictusok. Példájukat követték 
a barnabiták, basilianusok, ignoratellik és főleg a piaristák vagyis scolopusok, 
kik leghatalmasabb versenytársai voltak a jezsuitáknak. A piaristák első 
convictusa 1640-ben alapíttatott Chietiben, mely 1822-ig maradt az ő 
kezükben. A jezsuiták a nemes és gazdag családok gyermekeinek neve
lésére irányozták figyelmüket, s a tanítás és nevelés berendezésében nagy 
súlyt fektettek a külsőségekre, a fényre, a csillogásra, ünnepélyek ren
dezésére, hogy a külvilágot, a családot maguknak megnyerjék vele. A 
tanulókban a versenyzés és ambitió fejlesztése volt főgondjuk. Iskoláik 
fényben és a külvilág előtti tekintélyben rohamosan emelkedtek. Senki 
sem tudott az új idők és új eszmék követelményeihez jobban alkalmaz
kodni, mint ők. Mindannak daczára veszedelmes elveik csakhamar aláásták 
úgy a rendet magát, mint iskoláikat is.

A piaristák vagyis scolopusok leginkább a közép, polgári osztály 
nevelését karolták fel; convictusaik is szerényebbek voltak, de nevelésük 
is demokratikusabb és egészségesebb mint a jezsuitáké. Olaszország számos 
városában találjuk egymással szemben e két rendet, versenyre kelve a 
nevelés szolgálatában.

A jezsuiták eltörlése és kiűzése után convictusaik egy része bezá
ratott, egy része a piaristák és barnabiták kezére bízatott és a convic- 
tusok főfelügyeletét maga az állam vette kezébe.

Am a jezsuitáknak nem sokáig kelle várniok, hogy elvesztett bir
tokaikba visszatérjenek. A franczia forradalom lezajlása után újra tért 
foglalnak, várakozó állásukból kilépnek és nemcsak régi helyeiket hódítják 
vissza, hanem az 1778 után alapított királyi collegiumokat is mind kezükre 
kerítették. IV. Ferdinánd, Nápoly királya VII. Pius pápától kinyert breve 
által 1804-ben legelőször helyezi őket vissza a két Siciliában. Míg ezek 
déli Olaszországban így történtek, a francziák által elfoglalt éjszaki részek
ben Napoleon gyökeres reformokat hozott létre az iskolákban és convie- 
tusokban. Ez utóbbiakat világiakra bízta és csak ott hagyta meg a papi 
elemet, hol azt világiakkal nem helyettesíthette. A convictusok felügyeletét 
az államra és municipiumokra bízta. Alapított nyolcz lyceumot a fennállók 
mellé s négyet közülök convictussal kapcsolt össze. A lombard velenczei 
királyságban az osztrák uralom alatt Milanóban, Veronában és Velenczében 
állottak fenn convictusok, melyek külön szervezetet nyertek.

Az olasz félsziget különböző tartományaiban nagyon elütő szerve
zetű convictusok állottak fenn, míg Boncampagni minister 1848. október 
4-ikén 819. sz. alatt kiadott iskolai törvényében a convictusok szerveze
tére is kiterjeszkedett s alapját vetette a nemzeti convictusoknak (convitti
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nazionali) Casati minister 1859-ben kiadott alapvető iskolai törvényében 
újra felkarolja ez intézményt, mire aztán az 1882-ik évi április 16-án 
kiadott királyi rendelet a convictusoknak mostani szervezetét megadta. A 
nemzeti convictusoknak szervezetét vették irányadóul a tartományi, köz
ségi és alapítványi, sőt nagyrészt magánnevelő intézetek is. A különféle 
jellegű intézetek között nem a szervezetben, hanem azok kisebb-nagyobb 
igényű berendezésében és a fölvételi díjak tekintetében van leginkább 
eltérés. A convictusok igen alkalmas tárgyát képezvén a magánvállal
kozásnak, a versenyzés igen sok fokozatú intézetet hozott létre, a leg- 
jutányosabb szerény házaktól a legelőkelőbb berendezésű fényes úri inté
zetekig. A családok a legkülönbözőbb színezetű és minőségű nevelőinté
zetek között válogathatnak, főleg a nagyobb városokban, hol, mint láttuk. 
10—15 sőt 20—30 nevelőintézet is van. Minden politikai árnyalat, 
társadalmi osztály, clerikális, anti-clerikális, szabadelvű, ultramontán. 
szegény, gazdag megtalálja a maga igénye szerinti convictust.

Tanulmányutamban minden rangú convictusból meglátogattam egy- 
kettőt, hogy minden irányban tájékozást szerezhessek; főfigyelmemet 
azonban a nemzeti convictusokra fordítottam, minthogy tulajdonképen csak 
ezek bírnak törvény által megszabott egyöntetű szervezettel. A közok
tatásügyi ministeriumban a convictusok ügye külön előadóra van bízva. 
Chiarle József lovag, osztálytanácsos, a convictusi ügyek referense, kihez 
előleges tájékoztatás- és útbaigazításért fordultam, lekötelező szívességgel 
adott felvilágosítást a convictusok szervezetéről, berendezéséről, álla
potukról és mindennemű ügyeikről; rendelkezésemre bocsátotta a szükséges 
tájékoztató adatokat és ellátott ajánló levelekkel mindazon convictusok 
rectoraihoz, melyeket meglátogatni szándékoztam, vagy ő ajánlott figyel
membe, és adott annyi ajánlatot, a mennyit időm kimértségénél és más- 
oldalu látogatásaimnál fogva is mind fel nem használhattam. Maga Boselli 
minister is rendkívüli előzékenységgel fogadott s a convictusokról is foly
tatott eszmecserénkben szintén sok irányban tájékoztatott. Rámutatva 
különösen az olasz népnek nagy előszeretetére a convictusok iránt, a mi 
az olasz politikai viszonyokban, a népnek jellemében, az egységes társa
dalmi műveltség szükségének érzetében és végül takarékossági szempon
tokban is találja alapját; futó pillantást vetett ezután az olasz convic
tusok keletkezése és fejlődése történetére, s mai szervezetüket nem 
találja még befejezettnek, melyen ne kellene javítani, módosítani. A nemzeti 
convictusok ügyében úgy a ministerrel mint több szaktekintélylyel foly
tatott eszmecseréből megértettem, hogy az olasz tanférfiak a convictusok 
ügyével állandóan és behatóan foglalkoznak. A kormány férfiai nem csi
nálnak titkot belőle, nyíltan hangoztatják nemcsak maguk között, hanem 
előttem, az idegen előtt is, minden alkalommal felhozták, hogy az olasz 
ifjúságnak állami felügyelet alatt, olasz nemzeti szellemben való nevelése 
biztosítja egyedül Olaszországnak emanczipációját a clericalismus vesze
delmes hatalmából. „Mit tagadjuk, mondják, a papság hatalmasabb és 
veszedelmesebb ellensége államunknak, mint a hogy azt hiszik, azért az 
államnak erélyes intézkedésekkel kell ellenét elnyomni. Erre pedig legjobb
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fegyver az ifjúság nevelése a convictusokban“. Az olasz nemzeti kormány 
épen a convictusok történetéből, a jezsuiták alatti fejlődéséből győződött 
meg arról, hogy a convictusok nagyon fontos tényezőt képeznek az állam, 
a nemzet életében ; azért is fordítanak oly kiváló gondot azok czélszerü 
szervezetére és helyes vezetésére. A közoktatásügyi minister további előadá
sában még azt is kifejtette, hogy a nemzeti convictusoktól mai polgári szer
vezetekben korántsem vár olyan sikeres eredményt a papsággal szemben, 
mint a minő* a katonásított nemzeti convictusok felmutathatnak. A pár év óta 
próbaképen katonai parancsnokság alá rendelt nemzeti convictusoktól 
{convitti nazionali militarizzati) vár csakis üdvös eredményt e tekintetben. 
Szerinte a polgári elem nem képes oly erélyes fegyelmezést kifejteni, 
mint a katona, és nevelése sem oly szigorú, oly pontos mint a katonáé; 
pedig a papság hatalmával szemben egyedül a katonai erélyt és kérlel
hetetlen szigort tartja czélravezetőnek. Az olasz nép már e rövid idő alatt 
is, mióta az öt katonai convictus életbe lépett, ezeknek adja az elsőséget 
a többi nemzeti convictussal szemben; az előkelő családok messze vidékről 
küldik oda gyermekeiket; a provinciák pedig és községek egymásután 
sürgetik a nemzeti convictusok katonásítását. Ám ez nem oly könnyű 
dolog; mert a hadügyministerium budgetje nem képes e költséges intéz
ményt több helyütt egyszerre életbeléptetni. A közoktatásügyi ministernek 
a katonai convictusok iránti előszeretetében azonban nem osztozik a ministe
rium szakelőadója, sőt határozottan ellenkező álláspontot foglal el, mire 
nézve nyomós okokat hoz fel, melyeket a katonai nevelés ellen bármely 
paedagogus is sorompóba állíthat. Annyi bizonyos, hogy megvannak a 
katonai rendszernek, a szigornak a maga jó oldalai; de a pontosság, 
rendszeretet nem kiváltsága a katonai osztálynak, mi miatt aztán fonto
sabb nevelési szempontokat kelljen háttérbe szorítani vagy teljesen felál
dozni. A katonai vezetés helyén van katonai pályára készülő ifjaknál, de 
polgári pályákra lépő ifjakra nézve a katonai szellemű nevelést a maga 
merev egyoldalúságával és rideg elveivel magam sem tartom czélszerűnek. 
Más szempont alá esik azonban a katonai nemzeti convictusok felállítá
sával ezélzott politikai tendentia, melynek Olaszország speciális viszonyai 
között megvan a jogosultsága.

A nemzeti convictusok szervezetét tárgyazó királyi rendeletet terje
delménél fogva nem adhatom jelen szűkre szabott ismertetésemben, hanem 
csak főbb intézkedéseinek közlésére szorítkozom. Minden convictust egy 
rector igazgat egy igazgató-tanács segélyével. Van azonkívül a convictusnak 
egy spirituális directora, egy fegyelmi felügyelője (censore di disciplina) 
és egy pénztárnok-gazdája (cassiere economo). A rector lévén felelős a con
victus összes ügyeiről, ő a törvények és szabályrendeletek végrehajtója 
és képviselője az intézetnek. Távollétében fegyelmi felügyelő helyettesíti őt. 
A spiritualis igazgató vezeti az ifjak vallási oktatását, gondozza azok 
erkölcsi nevelésüket és műveltségi képzésüket. Az intézet ünnepségeinek rende
zésében részt vesz; ellenőrzi az ifjúsági könyvtárt, mely az ő őrizetére 
vau bízva és közvetíti az ifjak postai közlekedését; egyszersmind felügye
lője a betegszobáknak, s jelen van minden orvosi látogatásnál. Az ifjak
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gyóntatását azonban maga nem végezheti, e czélra külön külső lelkészek 
hivatnak a convictusba. A censor felügyel az ifjak fegyelmére; ő alája 
vannak rendelve a nevelők (istitutore) és szolgák; felügyel a rendre, az 
ifjak és az intézet tisztaságára. Ő vezeti és irányítja a convictusban a 
tanulmányi és fegyelmi rendet; meglátogatja napjában többször is a tanuló 
szobákat, éjjel a hálótermeket, jelen van az ifjak fölkelésénél és lefek
vésénél, ebédjénél; meghallgatja az ételek elleni kifogásokat, megjegyzé
seket és felügyel a konyhára. Az intézet kötelezett és szabad oktatását 
ellenőrzi; jelen van a vallási szertartásoknál, az ifjak iskolába menete
lénél és hazajövetelénél. Felügyel a növendékek fürdésére, a mit gyakran 
kell tenniök. ő szabja meg a kimenéseket, és készíti a kirándulások ter
vezetét. A ruhatárak és felszerelési raktárak rendje felett felügyel. Az 
összes szolgák az ő felügyelete alatt állanak, ő szabja meg mindeniknek 
teendőjét. A nevelők és szolgák csak az ő engedélyével mehetnek ki a 
convictusból. Ellenőrzi a kapuzárást, éjjelre nála állanak az intézet 
kulcsai. A convictusban lakik s ott tartózkodik éjjel-nappal. Ellenőrzi a 
convictoroknak a külső tanulókkal való érintkezését is, mely czélból a 
fegyelmi hatáskör a külső tanulókra is kiterjed. A pénztárnok-gazda 
(cassiere economo) a convictus gazdasági ügyeinek vezetője. Felügyel 
az intézet összes bútoraira és berendezésére és azok jó karban tartására. 
Vezeti az intézet élelmezését és beszerzi az összes szükségleteket. Beszedi 
a pénzeket és végzi a fizetéseket, miről rendes könyvvezetést visz. A 
pénztárnok-gazda a család érdekében a tanulók ruházatának és berende
zéseinek jó karban tartásáról is gondoskodik. A családdal pénzügyi dol
gokban a rector ellenjegyzése mellett levelez.

Nevelőkul (istitutore) rendesen tanári vagy tanítói képesítéssel biró 
egyéneket alkalmaznak, kiket a rector ajánlatára a tartományi iskolatanács 
nevez ki. A nevelők a gondjaikra bízott ifjakra folyton felügyelnek, őr
ködve egészségük- és nevelésükre. Tanulmányozzák jellemüket, jóakarólag 
szóval és példával javítják hibáikat. A convictorokkal egy hálóteremben 
alszanak; előttük kelnek, utánuk fekszenek, soha se hagyják őket magukra, 
kivéve, mikor iskolában vannak. Minden nevelő egy húsz tanulónál nem 
nagyobb csapat felett viszi a felügyeletet. A csapat szolgája közvetlenül 
a nevelőtől függ. A nevelő a növendékek kihágásait és vétségeit a cen- 
sornak jelenti be megfenyítés végett; kisebb hibáért azonban egy napi 
szünidő megvonásával maga is fenyitheti a növendéket.

A convictus tisztviselőinek fizetései az 1882-iki ministeri rendelet
ben következőleg vannak megszabva: A rector fizetése 4200, 3700, 3200 
lira, a censoré 2800, 2600, 2400; a spirituális igazgatóé 2600, 2300, 
2000; a gazdáé 2800, 2600, 2400, a nevelőké 1700, 1500, 1300 lira. 
Ezen összegekből levonatik az intézetben nyert lakás- és ellátásért: a 
rectortól 1200 lira, a censortól, spiritualis directortól és gazdától 1000 
lira és minden nevelőtől 800 lira.

A convictusokba csak hét évestől tizenkét éves korig vesznek fel 
növendékeket, ha az előzetesen megejtett orvosi vizsgálaton a fölvételre 
jelentkező erős testalkatúnak és egészségesnek bizonyult és a himlőoltást
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bizonyitványnyal igazolta. Az összes növendékek az előírt egyenruhát tar
toznak viselni. Minden tanuló felvétele alkalmával egy anyakönyvi számot 
kap, melylyel az intézetben való tartózkodása alatt összes tárgyai megje
löltetnek. A convictorok díját a szülők vagy helyetteseik negyedévenkint 
előre tartoznak lefizetni. Az évi díj növendékenként rendesen 800 lírát 
tesz; olcsóbb helyeken azonban 600-ban, sőt 480-ban van megszabva. 
Vannak aztán féltizetéses és egészen ingyenes helyek is. A convictorok a 
díj fejében kapott teljes ellátáson kívül kötelező oktatást nyernek a con- 
victusban a polgári jogokból és kötelességekből, helyes olvasásból és szavalásból, 
illemtanból, geometriai és szabadkézi rajzból, szépírásból, testgyakorlásból és 
katonai gyakorlatokból, tánczból és vívásból. Külön díjat fizetnek a zene, 
figurális rajzban, idegen nyelvekben, lovaglásban és úszásban való oktatásért, lia 
ezek valamelyikét tanulni kívánják. Minden convictusnak van orvosa, 
sebésze, fogorvosa, kiket az intézet fizet s kiknek a növendékek a végzett 
szolgálatokért díjat nem fizetnek. A gyógyszertárt is az intézet fizeti, 
hacsak valamely öröklött vagy önként szerzett betegségnél drágább gyógy
szerek nem válnak szükségessé.

A convictorok az intézetbe lépéskor összes felszerelési kellékeiket, 
ruha-, ágy-, fehér- és asztalneműiket, evőeszközöket az előirt minták szerint 
és a megszabott mennyiségben maguk tartoznak beszerezni.

A convictorok napi élelme előírás szerint áll reggelire tejes kávéból 
kenyérrel, ebédre levesből, két tál húsételből, gyümölcsből és sajtból, vacso
rára egy tál húsételből és gyümölcsből. Ebédhez és vacsorához 3 deci 
bort kapnak. Kenyeret és gyümölcsöt tetszés szerinti mennyiségben fogyaszt
hatnak. A déli vidékeken délben villásreggelit kapnak, az ebéd pedig 
olaszországi általános szokás szerint fél hat és 6 között van. Vasár- és 
ünnepnapokon egy tál tésztaétellel több kerül az asztalra. A convictusban 
kapott ételeken kívül külön ételeket vagy italokat nem szabad a növen
dékeknek tartaniok. A dohányzás egyáltalán tilos. Pénzt vagy értéktárgyakat 
sem szabad a növendékeknek maguknál tartaniok. A szülők vagy 
megbízottjaik csak vasárnapokon látogathatják meg a növendékeket, mikor 
szabadon találkozhatnak velők a fogadó teremben; más egyének csak 
valamely fölebbvaló jelenlétében találkozhatnak a növendékekkel. A növen
dékek havonkint csak egyszer, rendesen az első vasárnapon mehetnek ki 
szüleikhez vagy ezek megbízottjaihoz, de este 9 órakor már az intézetben 
kell lenniök. A convictorokat jó erkölcsi viseletért és jeles előmenetelért 
jutalmakban részesíti a rector, és pedig : 1-ör bejegyezteti nevűket a spiri
tuális director által a fogadó teremben kitett érdemkönyvbe, 2-or vala
mely óhajtott könyvnek adományozásával, 3-or rendkívüli kimenetelekkel 
a családhoz, 4-er a convictorok jelenlétében, Írásban vagy szóval kifeje
zett dicsérettel, csapatfői vagy más kitüntetéssel, 5-ör kirándulásban való 
részvétellel, 6-or múzeumok, képcsarnokok meglátogatásával, 7-er tanul
mányi utazással. A kimérhető büntetések következők: 1-ör a szünidőnek 
részben vagy egészben egy vagy több napra való elvonása, 2-or a kime
nésnek vagy látogatásfogadásnak egy vagy több alkalomra való megvonása, 
3-or a csapat vagy összes csapatok jelenlétében való megintés, 4-er elméi-
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kedő cellákba való zárás egy vagy két napra, hol a tanuló kívülről 
szemmel tartva tanulmányához tartozó munkával foglalkozik, 5-ör az 
igazgatótanács előtti megintés, az eltávolítással való fenyegetéssel, 6-or 
eltávolítás az intézetből az igazgatótanács határozata alapján, a mi egy
szerű tudomásvétel végett a ministeriumhoz bejelentetik.

Az igazgatótanács, mely minden convictusnak főforuma, áll egy 
tartományi, egy helybeli, egy városi képviselőből, két tekintélyes polgár
ból, kiket a ministerium nevez k i; elnöke pedig a rector, titkára a con
victus pénztárnok-gazdája.

A convictusok szolgálattevő személyzete egy házfelügyelő, egy 
éléstárnok, egy ruhatárnok, egy betegápoló és fürdőszolga, a szük
séghez képest 7—8 vagy több szolga, egy kapus, egy kürtös vagy 
dobos, 2—3 vagy négy szakács, egy konyhaszolga és egy kertész. Bejáró
szolgálatot végez egy vagy két szabó és egy borbély.

A királyi rendeletnek itt főbb pontokban érintett szervezete lévén 
kötelező minden nemzeti, állami és községi convictusra, a nevelőintézetek 
a főbb pontokban egymással megegyezők, és csak a rendeletek szigorúbb 
vagy kevésbbé pontos végrehajtásában, a felszerelés szegényebb vagy gaz
dagabb voltában, a felügyelet és rend tekintetében vannak eltérések.

(Kolozsvár.) Dr. Erődi Béla.

I R A T T Á R .
A vasúti kedvezmény ügyében a vall. és közokt. minister f. é. 

6059. sz. alatt a következő értesítést intézte valamennyi tanker, főigaz
gatóhoz :

További eljárás végett értesítem Nagyságodat, hogy a közmunka- 
és közlekedésügyi minister úr, felkérésemre folyó évi február 4272. sz. 
a. kelt rendeletével utasította a m. államvasutak, a m. észak-keleti vasút, 
a kassa-oderbergi vasút, a pécs-barcsi vasút, úgyszintén a magyar nyugoti 
és az arad-temesvári vasút igazgatóságát, miszerint a vezetésem alatt álló, 
de királyi vagy állami jelleggel nem bíró középiskoláknál alkalmazott vagy 
jövőben alkalmazandó azon rendes tanárok, a kik kinevezésüket a vallás- 
és közoktatásügyi ministertől nyerték, hivatalos esküt tettek, javadal
mazásukat az állampénztár vagy a kormány kezelése alatt álló közalapokból 
nyerik és az 1885. évi XI. t.-ez.-ben meghatározott nyugdíjigénynyel bír
nak, jövőben magánczélu utazásaiknál mindazon kedvezményekben része- 
sítendök, a melyek az állami hivataloknál és intézeteknél alkalmazott 
állami tisztviselők részére biztosítva vannak.

A középiskolai igazgatók minden egyes esetben igazolni kötelesek, 
hogy az illető folyamodó tanárra nézve a kedvezmény feltételei fenfo- 
rognak.

Budapest, 1889. évi február hó 17-én.
A minister meghagyásából :

Dr. Klamarík János, osztálytanácsos.
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EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
9 . A  v á la s z t m á n y n a k  á p r i l i s  9 - é n  t a r t o t t  ü lé s e .

Elnök; Berecz A., jegyző: Brózik K.
Jelen voltak: Köpesdy S., Mayer J., Volf G-у., dr. Csengeti J., 

Beme L., Molnár Müller PaszlavszJcy J., dr. Pozder K., dr. Riedl 
Fr., dr. Schmidt A., Sebestyén Gy., Tiber A. és Tomor F.

A választmány a m.-szigeti közgyűlés napi rendjét a következő- 
képen állapította meg: Július 6-án a tiszti jelentések megtétele után 
Szilágyi István fogja felolvasni értekezését az írásbeli érettségi vizsgálatokról 
és dr. Alexander Bernát fog értekezni a közoktatási tanácsról. Júl. 8-án 
Rombauer Emil az előkészítő osztályról és dr. Riedl Fr. az önképző 
körökről értekeznek ; végre a választás és az indítványok tárgyalása.

Köpesdy felolvasta a budapesti középisk. tanulók szüleihez, gyer
mekeik kitelepítése végett intézendő felhívást, dr. Alexander Bernát 
szerkesztésében. A választmány a felhívást magáévá tette.

A szakosztályi elnökök jelentései tudomásul szolgáltak.
A választmány elfogadta a zsolnai kör következő indítványát; 

Kéressék fel a vall. és közokt. ministerium, „hogy másodhimlőoltásért, 
mely kötelező s melyért az orvosok minden középiskolánál különböző 
díjakat szednek, az oltó-orvost megillető díjat szabályrendelettel állapítsa 
meg“. Az indítvány értelmében a választmány a felterjesztést meg fogja 
tenni.

A szerkesztő indítványozza, hogy miként az első folyamodásé bírák, 
indítsanak az állami középiskolák tanárai is mozgalmat fizetésök emelése, 
illetőleg a a fizetésrendezés óta megváltozott viszonyokhoz való alkal
mazása érdekében. A választmány az indítványt elfogadja, és e czélból 
egy bizottságot küld k i; a bizottság feladata lesz először a budapesti 
állami középiskolák tanárait értekezletre összehívni; ez értekezlet fel 
fogja hívni a vidéki állami iskolákat is, csatlakozzanak a mozgalomhoz, 
azaz küldjenek képviselőket M.-Szigetre. az ott tartandó állami közép
iskolák tanárainak congressusára; a congressuson elfogadott kérvény a 
vall. és közokt. minister úrnak be fog nyujtatni. B. K.

II. A budapesti szakosztályok.
A z  I. s z a k o s z t á l y  á p r i l i s  2  á n  t a r t o t t  ü lé s e .

Elnök: dr. Jancsó B . ; jegyző: Körösi II.
Jelen voltak: dr. Bokor •/., dr. Csengeti J , dr. Herald F., 

Kalmár E., Köpesdy S., dr. Némethy G., Névy L., dr. Iruzsinszky J., 
Szerelemhegyi T., Tiber A., Töreky G., Volf Gy.
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Az elnök fölkéri Kalmár Eleket, hogy olvassa föl „a magyar és 
latin nyelvtanítás közti kapcsolatról“ szóló értekezését. Fejtegetéseinek 
tartalma a következő:

Az utasításokban a nyelvek kapcsolatos tanításáról csak szórványos 
megjegyzések fordulnak elő, melyeknek foglalata a következő öt tételbe von
ható össze: 1.) a magyar nyelvtanítás feladata az idegen nyelvekre nézve a 
nyelvtani fogalmaknak megállapítása ; minélfogva 2. a magyar-nyelv tanításá
nak előtte kell járni az idegen előtt; 3. az idegen nyelveknek a magyartól 
eltérő jelenségeit registrálni kell és a kettőt egybe hasonlítani; 4. az idegen 
nyelveket az alsó fokon, mint a magyart, elemzés, tapasztalat utján kell tanítani ;
5. magasabb fokon, a felsőbb osztályokban a magyar nyelv rendszerének 
nyomán, a grammatikai kategóriák szerint és elvontabban is lehet. A tan
könyvek e kívánalmak eléréséhez úgyszólván semmivel sem járulnak s itt még 
a kezdetnek kezdetén is alig állunk, pedig a tankönyvek segítsége nélkül a 
gyakorlatban sem várható ez irányban nagyobb fellendülés. Jelenleg a tanár
ságnak csak egy kis része hozza összefüggésbe az idegen nyelvet az anyaival 
s e kevesek is a legkülönbözőbb módon járnak el tanításuk e részében. A 
tanárok legnagyobb dandára egészen elveti a kapcsolatos tanítást, egy cso
portjuk pedig épen a latint használja fel arra, hogy nyomában a magyart 
rövidebben 'taníthassa. A két utóbbi iránynak fő kifogása a kapcsolatos tanítás 
ellen az, hogy az összehasonlítgatással nyelvészkedünk, mi az iskolában kerü
lendő, mert ez által a sokkal gyümölcsözőbb gyakorlástól vonjuk el az időt, 
továbbá, hogy az összekapcsolás által tulajdonkép egy helyett két szabályt 
tanítunk, egy magyart és egy idegent, melyek kétszeresen terhelik az elmét, 
s nehezebben vésődhetnek be s maradhatnak meg az emlékezetben. Ezekkel 
szemben a fölolvasó kimutatja, hogy nyelvtanítás némi nyelvészet nélkül nem 
képzelhető, s a maga módja szerint, minden nyelvtanár okvetetlenül nyelvész- 
kedik. A párhuzamos magyar és latin szabályok pedig nem két külön szabály 
nehézségeivel járnak, hanem együttvéve csak egy szabályt és egy fölvilágo
sító ismert dolgot tesznek ki, vagy legrosszabb esetben is egy nehezebb 
szabályt egy könnyebb szabály segítségével magyaráznak meg, mi szintén 
könnyebb, mint egy magában álló nehéz szabálynak megtanulása. Ennélfogva 
nemhogy megnehezítené a kapcsolat a szabálynak emlékezetbevésődését és 
megtartását, hanem ellenkezőleg megkönnyíti a képzetkapcsolódás és a hason
lóság vagy ellentét kapcsolódása által. Ezután a két nyelvtanítás összetűzésé
nek mikéntjére térve át, ezen összetűzésnek kettős czélját látja a felolvasó. 
Egyik a két nyelv szerkezetének különbségeit föltüntetni, mint a hogy az 
állatország egyes osztályainak különbségeit föltünteti a természetrajz; a másik 
fontosabbb czél a nyelvhasználat megtanulásának könnyítése, segítsége, nehogy 
a két nyelv tulajdonságait öntudatlanul összekeverjük és egyiktől a másikba 
átvigyük. Magában az összekapcsolás módjában nemcsak azt kívánja, hogy a 
nyelvtani fogalmakat egyedül a magyar nyelv alapján tanítsák, hanem hogy 
mind a két nyelvben fejezetről fejezetre egy sorrendet kell tartani és ebben 
mindig a magyar járjon elöl. A nyelvtani tárgyalás, vagy a fordítás alatt is, 
nem csak minden nyilatkozó különbség számbavételét kívánja, hanem a 
hasonlóságok, analógiák constatálását is, és azt követeli, hogy mindezek már 
a tankönyvbe föl legyenek véve. Az utasítások 4. és 5. helyt elsorolt pontjait, 
melyek a tanítás technikájának egyenlőségét czélozzák, megtoldja azzal, hogy 
az egyenlő munkásság eredménye is egyenlő alakban nyerjen kifejezést, t. i. 
egymásnak megfelelő szerkezetű nyelvtanokban. Ennek kivihetőségét vizsgálva 
a most egymásnak megfelelő időre szánt I. és II. osztályi magyar nyelvtanok 
és a latin alaktanok közt tapasztalható nagy szerkezeti eltérésekben és abban, 
hogy az utasítások a tanulókkal építtetik a nyelvtani rendszer vázlatát, nagy 
nehézséget lát a kivitel elé gördülni; de minthogy az utasítások az I. osztály 
elején röviden ismételtetik a népiskolában tanultakat, azt kívánja, hogy ez 
ismétlés alkalmával tétessék világossá a nyelvtani vázlat és azután ezt mindig 
szem előtt tartva haladjon tovább a tanulás. Ez előrebocsátott grammatikai
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propedeutika mellett is épen oly tapasztalati és a tanulók önmunkásságát 
fölgerjesztő maradna a nyelvtanítás, mint az utasítások e nélkül contemplálják. 
sőt e mellett mindenesetre tanulságosabb volna az, mert a tanulók előre tisztá
ban lévén egész feladatukkal, figyelmük főerejét a munkálkodás módjára for
díthatnák s azonkívül a tudományos munkálkodásról is a valóságnak jobban 
megfelelő.képet alkothatnának maguknak, mivel nincs tudós, a kinek a vizsgálata 
alá vett dologról ne volnának előre is bizonyos ismeretei. Ez előiskola után, 
mely a mondatrészek, mondatfajok és beszédrészek fogalmait és csoportjait 
tartalmazná, nem a mondatrészeket kívánja legelőször behatóbb tárgyalás alá 
venni, mert az idegen nyelvben ez lehetetlen volna s azonkívül az alaktan 
sem volna e kategóriák alapján egységesen összeállítható, holott egy-egy szónak 
teljes ragozasa nyilvánvaló nyelvi egység; hanem előbb a szótant, a ragozást 
és szóképzést, még pedig a beszédrészek, azután az egyszerű mondattant a 
mondatrészek, végül az összetett mondattant a mondatfajok szakaszainak 
fonalán akarja előadatni. így minden nyelvi egység megnyerné szerinte a maga 
szerepét, semmi összetartozó szét nem esnék és soha különvált dolgok egy
mással össze nem kevertetnének , vagyis a természetes nyelvről hívebb képet 
alkothatnánk magunknak és az idegen nyelvek nyelvtanait is igen egyszerit 
volna a magyarral tökéletesen megfelelő szerkezetűvé tenni.

A tárgyhoz szóltak dr. Csengeri János és dr. Jancsó Benedek szak
osztályi elnök.

Csengeri egyrészt kifejezi abbeli örömét, hogy a felolvasó az utasítások 
által hangsúlyozott kapcsolatot a magyar és latin nyelv ''között újra hangoz
tatja s mentül teljesebb megvalósítására utakat, módokat ajánl, másrészt 
azonban kiemelve a felolvasónak azt a nyilatkozatát, hogy ő épen az utasítások 
alapján állva, kénytelen eltérni az utasításoktól, nagyon is erős és nem szük
séges distinctiónak tartja, mert hiszen a lényeget tekintve, a felolvasó nem is 
tért el az utasításoktól; ugyanis azt az utasítások sem mondják, hogy mindent 
mondattani alapon kell tanítani vagyis a declinatió és conjugatió begyakorlá
sánál jóformán elesik a mondattani szempont; ép oly természetes, hogy a 
mondatrészek fölismerése után a beszédrészekre magukra is áttérnek. Azt 
helyesli, hogy lehetőleg minden nyelvtani fogalommal a magyar nyelv révén 
ismerkedjék meg a tanuló, sőt olyan helyeken, a hol a fiuk még nagyon 
keveset tudnak magyarul az első osztályban, szívesen el is halasztaná a latin 
nyelv megkezdését akár egy félévre is, ha lehetne ; de azon csodálKozik. hogy 
a felolvasó, a ki felolvasásában az inductiv módszer hívének vallja magát, 
kifogást tett az ellen, hogy az utasítások szerint a fiukkal közös munka alap
ján kell felépíteni a grammatika rendszerét, melyet aztán igazi grammatikai 
rendszerességgel a III. osztályban foglalnak össze, sőt hogy ezt a gyakorlást 
grammatikai bumlizásnak nevezi. A tanulónak igenis tudnia kell, hova akarjuk 
őt elvezetni: a magyar grammatikából pedig az ő szükségletéhez képest meg 
is ismerkedett a nyelvtani rendszerrel. Hogyne lehetne tehát az időnkénti 
tapasztalatok osoportosítása alapján az ismert rendszer keretében öntudatosan 
felépittetni a grammatikát ? Mert, hogy a felolvasó egyik hasonlatával éljen, 
nem elég, ha a fiukkal a kitűzött terv szerint összerakatjuk az épület készen 
adott alkatrészeit; szükséges, hogy ezeket az alkatrészeket is ők készítsék, 
ők hordják össze. Természetesen az ilyen inductiv grammatika-alkotás 
nem képzelhető másképen, mind összefüggő olvasmány alapján. Mert ha száz 
meg száz zagyvalékos bölcs mondatot olvastatunk a fiukkal, a mely mondatok 
majdnem ugyananyi tárgyi körből vannak véve, akkor semmi sincs, a mi 
ezeket a mondatokat 8 igy a bennök szétszórt grammatikát is a fiú lelkében 
összetartsa : ellenben egy érdekes összefüggő olvasmány minden mondatának 
van helye a lélekben és jelentősége a gondolkodásban. Azért szerinte erről a 
kérdésről nem is lehet máskép beszélni, csak ha conditio sine qua non gya
nánt fogadjuk el az összefüggő olvasmányon való grammatikai tanulást. Végül 
egyéb tekintetben ismét csak elismeréssel szól a felolvasó helyes törekvéséről.



618

Jancsó mindenek előtt kijelenti, hogy az értekezés czime után Ítélve, 
azt várta, hogy az előadó majd rámutat arra. miként lehetne a magyar és a 
latin nyelvtanítás közti kapcsolatot gyakorlatilag keresztülvinni : de éppen ezt 
nem látta eléggé kifejtve. Kár, hogy az elmélethez fűzött példákat elhagyo- 
gatta, holott éppen ezek tették volna világossá a theoriát. Ezután röviden 
felsorolja azokat az Írókat, kik nálunk ilyen kérdésekkel irodalmikig fog
lalkoztak.

Miután Kalmár röviden válaszolt Csengeri megjegyzéseire, a szak
osztályi elnök köszönetét mondott a fölolvasónak, hogy értekezésével 
fölhívta a szakemberek figyelmét e tárgyra. — Dr. Pruzsinszky János 
fölolvasása időhiány miatt a következő ülésre maradt.

III. A k ö r ö k .
Ez alkalommal kötelességünk a köröket az alapszabályok 41. és 43. 

pontjára figyelmeztetnünk. A 41. pont szerint „minden kör évenkint egy
szer május vége előtt évi gyűlést tart a kör székhelyén vagy a kör más 
városában, melyet a kör évi gyűlése kijelöl“. Ez évi gyűlés teendői a 
43. pont szerint az egyesületi közgyűlésen megállapított vagy a budapesti 
választmány által ajánlott tételek és más középiskolai vagy tudományos 
kérdések tárgyalásán kívül ezek: jelentéstétel a kör évi működéséről ; 
programmtételek ajánlása a jövő évi egyesületi közgyűlésre: a kör elnökének 
és jegyzőjének a jövő iskolai évre való megválasztása; a vidéki választ
mányi tagságra való kijelölés, tekintettel az ajánlás sorrendjére. E kijelö
lésnél figyelembe veendő az ügyrend 10. pontja, mely az alapszabályok
29. pontja alapján következőképen intézkedik : „A vidéki választmányi tagok 
közül a közgyűlés 30-at szabadon, 30-at pedig a vidéki körök jelöltjeiből 
választ, mindig hármas kijelölés alapján oly formán, hogy a mely kör 10 
tagnál kevesebből áll, csak 1 választmányi tagot ajánlhat; a mely körnek 
10-nél több, de 20-nál kevesebb tagja van, 2 választmányi tagot, a 20-nál 
több tagból álló kör végre 3 választmányi tagot ajánlhat.“ Tavaly sok 
helyt elhagyták az évi gyűlést, a minek következtében a körök működése 
az uj iskolai évben némi késedelmet szenvedett s az évi programm sem 
volt oly gazdag és változatos, mint a milyen bizonyára különben lett 
volna. Több kör ez iskolai évben nem adott életjelt; nagyon óhajtandó, 
hogy ezek legalább most évi gyűlésüket megtartsák.

A kecskeméti kör márcz. 29-ikén tartott ülésében dr. Szombatiig 
István értekezett a „ Pap Írkor szak“ -ról. A felolvasás rövid foglalata a 
következő :

A minister úr hivatalba lépésekor az őt üdvözlő igazgatók előtt saj
nálkozva ezeknek tömérdek sok irodai munkája miatt, korunkat papírkor szak- 
nak nevezte. Ráillik ez elnevezés egész administratiónkra, a dolog maga 
legkevésbbé van helyén az iskolai administratióban, mert ez az igazgatót



tulajdonképem hivatásának kellő betöltésében akadályozza. Az igazgató irodai 
munkát a minimumra kellene leszállítani, hogy az intézet szellemi vezetésében 
annál intensivebb tevékenységet fejthessen ki. A tanár-világ örömmel néz 
tehát a minister urnák kilátásba helyezett reformja elé, mert nem csupán az 
igazgatókat érdekli a kérdés, hanem az egész iskolaügyet, mely a jelen rend
szer alatt sokat szenved, és így a tanárokra nézve sem lehet közömbös, annál 
kevésbbé, mert a bureaucratismus a tanárokra is kiterjed. Tegyék a körök e 
dolgot mint a tanárságra és az egész iskolára nézve fontos kérdést megbe
szélés tárgyává, az e tárgyalásokból kikristályosodó vélemények bizonynyal 
figyelemben fognak részesülni. Nehány vonással iskoláink bureaucratismusát 
bírálat alá vonván, a hibát a rendszerben látja, mely sok jelentéktelen és 
fölösleges aprólékosságról is jelentéstételt kíván. Nem Ítéli el a jelentéstétele
ket, de csak fontos és lényeges ügyekre szorítkozzanak; az iskola apró 
belligyeire cumulativ pl. havi vagy hét havi jelentések volnának behozandók, 
melyek a felsőbb tanügyi hatóságot az iskola beliigyeiről velős rövidséggel 
tájékoznák. Az igazgatóknak hatásköre és jogai iskoláik ügyeiben a törvényen 
és rendtartáson alapuló felelősségnek megfelelően kiszélesbítendők; ez szűntet
hetné meg a papirkorszakot, melyet csak az a körülmény teremtett, hogy az 
igazgató valóságos közeggé tétetett. E végből az igazgató jogai és kötelessé
gei határozott utasítással pontosan szabandók, hogy tudja mihez tartsa magát 
és ne forduljon a felsőbb hatósághoz minden csekélység miatt vagy ha a 
felelősséget magáról el akarja hárítani. Az igazgatói jogok és kötelességek 
részletes körülírása maga után vonná a tanárokéit is és így a szolgálati 
pragmatika szükségessége lép előtérbe. Az igazgatói hatáskör kiszélesbítése 
szükségessé tenné azután a főigazgatók gyakoribb inspectióját. Végül megemlíti 
a jegyzőkönyvek körül mutatkozó bureaucratismust. A jegyzőkönyvek eredeti 
példányban volnának felterjesztendők, mint az érettségi vizsgálatok vagy 
az igazságszolgáltatás és közigazgatás jegyzőkönyvei, nem pedig másolatban. 
A papirkorszak kérdésének nem megoldása volna ugyan, de a tényleges 
állapoton mégis segítene az az eljárás is, ha a jegyző határozott utasítással 
felhatalmaztatnék mindazon teendők önálló elvégzésére, melyek nem elnöki és 
másodrendű szerepűek. Természetesen a jegyző azért nem volna az igazgató 
Íródeákja, valamint működéséért nem volna elég recompensatió az amúgy is 
csak theoriában létező 2 órai’kevesebblet- Ha vannak egyházközségek, melyek 
honorálják a jegyzőt, az állam is megtehetné aztékkor, szívesen vállalkoznék 
a jegyzőségre a testületnek erre legalkalmasabb tagja is. Tehát az eljárás 
lehető egyszerűsítése, a jogok és az ügykör szabatos körülírása fogná a papir
korszakot megszüntetni.

Hozzászóltak Hanusz István elnök és Krécsy Béla. A kör a felolva
sást tetszéssel fogadta és elhatározta, hogy az egésznek közlésére a 
Közlöny szerkesztőjét felkéri.

Krécsy Béla figyelmezteti a kört, hogy Tömör és Váradi olvasó
könyvének III. részében „Hocskay István támadása“ czím alatt Petim 
Gergely egykori írótól oly dolgok foglaltatnak, melyek ma már nemcsak 
a nemzeti érzületet bántják, hanem a történelmi igazsággal is homlok- 
egyenest ellenkeznek. Így a 83. lapon: „Találkozott egy áthozott ember, 
veszedelemnek fia, Bocskay István, a ki nem édes hazájának szabadulását, 
hanem tulajdon csak a maga hasznát keresvén, felzavará a szép tiszta 
vizet“ stb. Azt hiszi, a hazafias nevelésnek nem jó szolgálatot teszünk, 
ha történelmünk kimagasló alakjait, nemzetiségünk előharczosait ily egy
oldalú idézetekkel a sárba rántjuk; nem helyeselheti tehát a szerzők 
eljárását, hogy az ily dolgokat minden kritika nélkül az ifjúságnak fel
tálalják. Hanusz István azt hiszi, hogy a szerzők az olvasmányt csak a
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különböző történeti felfogás kitüntetése czéljából vették fel a könyvbe, 
ámbár így sem helyeselheti didaktikai szempontból, mert az alsóbb osz
tályok növendékei kritika gyakorlására még nem eléggé érettek. — A kör 
e megyjegyzések közzétételével kívánja a szerzők figyelmét a kérdéses 
dologra felhívni.

A körnek ama régibb határozata értelmében, hogy főleg a termé
szettudományok tanárai szakmájúk egyes fejezeteiről részletesebb referáló 
előadásokat tartsanak, még pedig nagyobb közönség előtt, továbbá, hogy 
bemutassák a szertárak részére beszerzett újabb készülékeket, Krécsy Béta 
április 4-ikén megkezdette az előadások sorozatát „Az elektromos kisü
lésről légritkított térben“ czím alatt. Miután intelligens hallgatóságának 
bemutatta az elektromos szikra tulajdonságait és különböző hatásait, 
számos önmaga által készített Geiszler-féle csővel demonstrálta az elektro
mos szikra átalakulását a fokozatosan megritkított levegőben és különböző 
gázokban. Bemutatta végül a dr. Kiss Károly által módosított Sprengel- 
féle higanyos légszivattyút, melylyel a csövek ritkítását igen kielégítő 
eredménynyel eszközölte, úgy hogy azt a tanintézeteknek megszerzésre bízvást 
ajánlhatja. Az érdekes előadást a közönség éljenzéssel jutalmazta.

Virányi Ignácz, a kör jegyzője.

A SÜmeghi kör márczius 30-án tartott gyűlésén H onát Beeső 
tag értekezett „az aesthetika tanításáról a középiskolában“. Az előadó 
constatálja azt a tapasztalatot, hogy nem ritkán a középiskolából, sőt 
még az egyetem falaiból kikerült ifjak a képzőművészeti s gyakran a 
szóló művészeti alkotások megítélésében a legszükségesebb müelvekkel sem 
bírnak, ámbár az utasítások bizonyos széptani elvek elsajátításáról az 
irodalmi, történeti és rajztanításnál gondoskodtak. Az értekező azonban 
nem éri be ezzel a quantummal, kiindulván abból a szempontból, hogy 
a középiskola nemcsak a szakképzettséghez szükséges alapot veti meg, 
hanem bizonyos fokú általános műveltséget is törekszik megadni az ifjú
nak, a melynek egyik integráló része az aesthetibai elveknek tudása. E 
szempont az előadó véleménye szerint szükségessé teszi mind az aestlie- 
tikának, mind a műtörténetnek rendszeresebb tanítását, de nem oly mó
don, hogy a széptan mint külön tárgy taníttassák, csak abba a keretbe, 
a melyben most bizonyos széptani elvek közlésének hely engedtetik, akar 
nagyobb rendszerességet, teljességet és praecisiót behozni. Ezt pedig oly 
módon véli keresztülvihetőnek, ha az irodalmi, történeti és rajztanításhoz 
a széptan, müvészettan és műtörténet egyes ágai csatoltatnának. Erről 
részletesen is értekezik.

A kör, tekintvén az előadónak intentióját, mely az ifjúság Ízlésének 
fejlesztését czélozza. helyesli a felolvasást; bár kimondja, hogy az utasí
tások szabta korlátokon belül is a lelkiismeretes oktatás az előadó által
kijelölt czélt nagyrészben elérheti. _  , _

Honát Beeső, a kör jegyzője.

A m.-szigeti kör ápr. 2-án tartotta rendes havi ülését a tagok 
élénk részvéte mellett. Ezen az ülésen a következő érdekesebb tárgyak



kerültek elő: 1. Marikovszky Menyhért elnök olvasta Brózik Károly fő
titkár levelét, melyben tudatja a m.-szigeti körrel, hogy a nagygyűlés 
napjául f évi júl. hó 6. és 8-ika tűzetett ki. A tudósítás tudomásul 
vétetvén, az elnök megbízatott, hogy a helybeli központi bizottság elnökeit 
a további intézkedések megtehetése végett azonnal értesítse. — 2. A leg
közelebbi, ez évben utolsó tanári felolvasásra Géresi Imre és Miller Gyula 
tagtársak vállalkoztak. A felolvasás ideje ápr. 6-ika. —- 3. Vékony Antal 
a január hóban tartott, az évzáró vizsgálatokról szóló értekezésének kiegé
szítéséül felolvasta az általa közlött alapelvek alapján készített szabály
zati tervezetét, a mely felett hosszas és élénk eszmecsere fejlődött ki. A 
tervezet sorsa felett végleg nem határozott ez a gyűlés, hanem annak 
részletes tárgyalását a május havi ülésre halasztotta.

Vékony Antal, a kör jegyzője.

A zentai kör áprilisi ülésének első tárgya dr. Ferenczy Alajosnak 
„az évvégi vizsgálatról11 szóló beható értekezése volt.

Bevezetéskép az előadó megismertette a tanügy terén általa ismert 
iránynézeteket az ó-conservativismustól a modern radicalismusig. A nézet- 
áramlatok között a magáét akarja fixirozni. Felfogása szerint az a „cardo rei“: 
van-e az évvégi vizsgálatoknak czéljuk, s ha van: mi az? Polemizál azok 
ellen, kik az évvégi vizsgálatoknak ellenségei. Okaikat öt csoportba foglalja 
s ezek czáfolásának eredményekép kimondja, hogy az évvégi vizsgálatoknak 
igen is van czéljuk : a) az iskola, Ъ) a tanár, c) a szülök, p) a tanulók érde
kében. Beszél továbbá a vizsgálati eljárás mikéntjéről. A vizsgálatot minden
kire kiterjeszteni, még pedig minden tárgyból, kivihetetlennek tartja. A vizs
gálatot csak az ingadozókra (nem kétesekre) szeretné kiterjesztetni, még 
pedig, hogy az ingadozók tanulmányi előmenete igazságosan elbíráltathassák, 
még egy szaktanár ellenőrzése mellett. Concret javaslatai ezek : 1. Legyen a 
vizsgálat nyilvános. 2. Vizsgáltassanak csak azok, kiknek a tanjegye a jeles 
és jó, jó és elégséges, elégséges és elégtelen között ingadozik ; és mert inga
dozók vizsgáltatnak, történjék a vizsgálat osztályozó czéllal. 3. A vizsgálaton 
a vizsgáló tanáron kívül egy szaktanár is legyen jelen, kinek véleménye a 
tanjegy megállapítására kikérendő és számbaveendő. 4. A vizsgálatok az osz
tályozó conferentia előtt tartassanak.

Az évvégi vizsgálatnak az előadó által ekkép kifejtett módját és 
czélját elfogadja Czehe is, de ha már nyilvános a vizsgálat, kívánná a 
szülők érdekében, hogy esetleg terjesztessék ki a nem ingadozókra is. Szűcs 
és Mészáros az iskola jól felfogott érdekében tartják ugyanazt bizonyos 
esetekben múlhatatlanul szükségesnek. Az előadó újra hangsúlyozza, hogy 
az évvégi vizsgálat legelső czélja szerinte az ingadozóknak osztályozás 
czéljából való kikérdezése, a mi azon fölül sem a szülők, sem az iskolai 
decorum érdekét igazolni nem fogná.

Második felolvasó Örvény Iván volt, ki az első és második osztály 
földrajzi tananyagára vonatkozólag csoportosító kritikai megjegyzéseit.

Előadásában a tanterv általános méltatása után áttér a földrajzi tan
anyag beosztására. Nézete szerint a földrajzi tananyag beosztása szerencsé
sebb volna, ha az I. osztályban egyedül hazánk s az osztrák monarchia vétet
nének föl; Európa többi része а II. osztályba volna átteendő. Ezen szerinte 
jobb beosztást a következőkkel igazolja: az I. osztály földrajzi előmenetele 
csekély, mit részben a hiányos földrajzi előismereteknek, de leginkább a tan
anyag terjedelmes voltának tulajdonít. Az I. osztály tananyaga oly annyira
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fontos anyagot ölel föl (hazánk földrajza s Európa egyéb művelt népeié), 
melyet az í. osztályban heti négy óra alatt alaposan, a tárgy érdemének meg
felelően alig lehet feldolgozni. Hazánk földrajza a mostani beosztás mellett 
nagyon hézagosán van ismertetve, tehát ez is ki volna bővíthető. A II. oszt. 
az így megszaporodott tananyagot egy heti óra többlettel könnyen át tudná 
dolgozni. Az óraszám szaporítását az előadó véleménye szerint vagy a szám
tani óraszám leszállításával, vagy ha ez épen lehetetlen volna, egyszerűen 
óraszaporítással lehetne keresztül vinni.

Az előadás, melynek argumentálása általános helyesléssel találkozott, 
Czehe nézete szerint még inkább imponálna, ha statisztikai adataival széle
sebb téren mozogna. Szűcs meg van győződve, hogy az előadó felfogását 
a szaktanárok helyeselni fogják.

Ezután az előadóknak jegyzőkönyvi elismerés szavaztatik. Végül az 
évi gyűlés napjául megállapíttatott máj. 2ő-ike.

Virág István, a kör jegyzője.

A zsolnai kör hetedik rendes havi ülését összes tagjai jelenlétében 
ápr. 14-én tartotta meg. Az ülésen a Közoktatásügyi Tanács reformjának 
kérdését vetette föl CsáJcaKároly körtag. Előadásának foglalata a következő:

Napirendre került, a Közokt. Tanács reformjának szükségessége. Az elő
adó röviden vázolja a mozgalom történetét és kiemeli azt, hogy a képviselő- 
ház közoktatásügyi bizottsága is foglalkozott e kérdéssel: nyomatékot nyert 
ez ügy az által is, hogy gr. Csáky vall. és közokt, ministerünk kilátásba 
helyezte, hogy a reform szükségességét tanulmányozni fogja Azután sorra 
ismerteti a Közokt. Tanács reformjára vonatkozó érvényesülni kívánó néze
teket. Az Országos Közokt. Tanácsnak különösen a középiskolákat és ezek 
érdekeit képviselő része mindenesetre reformálandó, mert ez országos intéz
mény nem áll kellő szerves összeköttetésben a középiskolák indigentiáival. 
Helyes érzékkel biró Közokt. Tanácsot csak úgy s csak akkor lehet szervezni, 
ha kellőleg méltatva lesz középiskoláink történeti fejlődése s ez a kor szelle
mének megfelelően szabadelvű irányban indul meg. Ez elérhető akkor, ha a 
Közokt. Tanács nem decretáltatik hivatalnak, vagy valami paedagogiai akadé
miának, hanem legyen a Közokt. Tanács szabad és szervezett oly értekezlet, 
mely képes híven tudósítani a kormányt a tényleges állapotokról és tanács
kozásaival biztos, tapasztalatilag megerősített tudományos alapot tud szolgál
tatni a legfelső administratiónak. Miért vajúdott a középisk. törvény meg
alkotása másfél évtizeden keresztül ? Mert vall. és közokt, ministereink soha 
se vették figyelembe a törvényjavaslatok készítésénél középiskoláink törté
nelmi fejlődésének alapját, hanem doctrinairekre támaszkodva tették ez iránti 
törvényjavaslataikat. Vagy öt törvényjavaslatot láttunk, s a laikus is észre
vehette ebből, hogy a központosításra rohamosan törekvő kormány sötétben 
tapogatódzik. Helyesen az cselekedhetik és intézkedhetik, a ki ismeri a hely
zetet. A közokt. minister éppen azért szorul Közokt. Tanácsra, hogy minden 
fölvetett kérdésnél országosan ismerje a helyzetet, ámde a Közokt. Tanács 
budapesti megmerevedett állapotában még kevésbbé ismerhette az egyes 
középiskolák speciális viszonyait mint az ezerféle érintkezésben álló minister 
s így soha sem adhatott a Közokt. Tanács a vall. és közokt. ministernek meg
bízható tanácsokat. Ennek igazolására szolgál az is, hogy az 1883. évi 
XXX. t.-cz. is nem a minister (ha az előadó nem csalódik) 5. törvényjavaslata 
alapján készült, hanem ennek elvetésével egy egészen új, a képviselőház köz- 
oktatásügyi bizottságában készített compromissum munkálata alapján. Ebből 
okuljunk ! Az egyik törvényjavaslat tabula rasát akart csinálni a két protes
táns felekezet jogaiból; másszor a tanító-rendek ellátásában álló iskolákban 
a minister a fegyelmi eljárás jogosultságát biztosítani igyekezett magának 
elannyira, hogy a minister disponálta volna a szerzetes tanárokat egyik közép-
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iskolától :i másikhoz. Mi volt ennek a következménye? Nem tanácskoztak, 
hanem protestáltak ott a protestánsok; tanácskoztak és protestáltak itt a 
tanítórendek fejei. És a kormánynak minden uj állásportja kiegyeztető tárgya
lásokat provokált vagy oda juttatta magát. Mikor már meg volt alkotva az 
1883. évi XXX. t.-cz. ennek végrehajtása, különösen az erdélyi autonomikus 
iskoláknál az érettségi vizsgálatoknál a felügyeleti jogot illetőleg, simán 
szólva, nagy félreértést provokált, mely ha meg is adta magát a Királyhágón 
túl, de utolsó, szavában mégis tiltakozott a saját felfogása szerint erőszakos
kodás ellen. És még több ily példát hozhatna föl az előadó és ismét csak azt 
hangsúlyozza, hogy ezeken okulnunk kell !

A középiskolák érdekeit tárgyaló Közokt. Tanács grémiumának össze
állításánál a középiskolák képviseletére kell súlyt fektetni. Combinatióba véve 
középiskoláink történelmi fejlődését, különleges viszonyaikat, felekezeti, 
autonomikus, municipális, patronatusi és magán jogaikat.

A középiskolák működésének centripetális irányzatot kell adni, mert 
azt követeli hazai tanügyünk egységének érdeke ; ezt a vall. és közokt. 
ministerium decretálhatja, de a végrehajtásban a verőfényes sugár prismatikus 
szilieket,fog kapni vagyis a ministerium akarata a végrehajtásban nem érvé
nyesül. És ez akaratnak hazai közoktatásügyünk legfőbb érdekéből mégis 
érvényesülnie kell és érvényesülni is fog, ha a jó útra térünk, ha egy az élet 
szükségleteivel is számolni tudó, szerencsésen megalkotott Közokt. Tanácsban 
fölépítjük hazai közművelődésünk legerősebb akropolisát. A Közokt. Tanács
ban képviseltetni kívánja az előadó : 1. a ministeriumot, mint az állami és a 
tanulmányi alap kezelésében álló középiskolák patronusát; 2. a tanító rende
ket (benczések, premontreiek, cisterciták, piaristák, jezsuiták, minoriták, 
Ferencz-rendiek); 3. a felekezeti iskolákat; 4. az autonomikus jogú közép
iskolákat (az erdélyi kath. status, az ág. evang. és reform, gör. kath. és gör. 
kel. stb.); 5. a municipális középiskolák fentartóit; 6. a magán patronusok 
által fentartott intézeteket (a prímás, a nyitrai püspök stb.) 7. a nemzetiségi 
középiskolákat (szerb, román stb.); 8. a magánintézeteket; és 9. jóllehet az 
izraelitáknak mint ilyeneknek nincs alapítványos iskolájuk, de mert tanulók
ban nagy contingest adnak a középiskoláknak, kell hogy ezek is megfelelő 
képviseletet nyerjenek (pl. a rabbiseminarium által). A képviselet a fentartott 
iskolák számától legyen arányosan függővé téve. A vall. és közokt. minister 
nevezi ki a Közokt. Tanács minden egyes tagját a képviseletre jogosított 
praesentálása alapján. Praesentálható s úgy kinevezhető csakis középiskolai 
pályán működő vagy sikerrel működött egyén. Közokt. Tanács csak kellőleg 
megokolt tanácsokat ad a vall. és közokt. minister által hozzá utalt kérdések
ben és a felelős minister intézkedik. Az ebben a combinatióban összeállított 
Közokt. Tanács már egymásra való hatásában is egyengetni fogja hazai tan
ügyünknek egységre irányított consolidálását, mert utóvégre is egy erős 
magyar államot, ha a félreértések szerencsésen kiegyenlíttetnek, minden hazafi 
akar. Ki hivatott az előmunkálatok készítésére ? Első sorban a középiskolai 
tanáregyesület közgyűlése. A fönt kifejtett elvek, arányok és képviseleti rend
szer alapján a tanáregyesület közgyűlése már most júliusban egy összgyűlés 
összehívását eszközölje ki a vall. és közokt. ministeriumnál. Ha ez a yall.- 
és közokt. ministerium által acceptáltatnék, kéznél tartsa az uj országos 
Közokt. Tanács szervezetének alapszabályait, melyet tárgyalás és megállapo
dás esetén a közokt. ministernek megerősités végett elő kell terjeszteni. A 
Közokt. Tanács, az első, másod és harmad fokú oktatás érdekeinél fogva 
trifurkált is lehet, az előadó azonban csak a másodfokú oktatás érdekeire 
reflektált. Végül kijelenti az előadó, hogy nézetei helyességének nagy fontos
ságot nem tulajdonít, de abban a reményben, hogy előadása talán más helye
sebb nézeteket provokál, örömmel szólott e kérdéshez. Elve az : győzzön a 
jobb eszme és legyen hova előbb uj Közokt. Tanácsunk, mely a középiskolák 
helyesen fölfogott érdekeit képviseli és meg is védi.

A kör az előadó szabad előadását lekötött figyelemmel hallgatta és 
az előadótól kért és nyert fölvilágosító észrevételek után azt köztetszéssel
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elfogadta azzal, hogy a Tanáregyesület választmánya a kifejtett elveket jogo
sultságuknál és szabadelvű irányuknál, valamint a középiskolák helyesen föl
fogott érdekeinél fogva a többi köröknek megbeszélés tárgyává tegye és a 
júliusban tartandó máramaros-szigeti közgyűlésnek tárgyalás végett adja ki.

Balugyánszky Béla, a kör jegyzője.

VEGYESEK.

Egyesületünk nagygyűlése iránt, mely az idén Mármaros-Szigeten július 
6—8-án lesz, ott igen nagy az érdeklődés. Az első ülésen, melyet ez ügyben 
Mandics József polgármester elnöklete alatt a megyeháza nagy termében tar
tottak, számosán jelentek meg nem csak Sziget városából, hanem környékéről 
is. Az ügy élére Szaplonczay Miklós alispán és Mandics József polgármester 
elnöklete alatt egy központi bizottság állott. Ezen kívül még öt bizottság 
alakult a vendégfogadás, elszállásolás, kirándulások, társasestélyek stb. rende
zésére. E bizottságok elnökei Bikkál Nándor erdőigazgató, Urányi Imre és 
Jónás Ödön orsz. képviselők, Szabó Aurél ügyvéd, Kutka Kálmán megyei 
főjegyző, De Adda Sándor bányaigazgató. Kiváló gond tárgya a kirándulások 
ügyes rendezése, minek élén Bikkál Nándor és Jónás Ödön állanak. A bizott
ságok azonnal megkezdték működésüket, mihelyt választmányunk tudatta a 
m.-szigeti tanári körrel a nagygyűlés napját. A meleg szívesség, melylyel 
Sziget városában fogadni készülnek, sok társunkat fogja oda vonzani és így 
népes nagygyűlésnek nézhetünk elébe.

A vall. és közokt. minister rendes fogadó napja húsvét óta nem szombat, 
hanem csütörtök. Az államtitkár fogadó napjai ezentúl is szerda és szombat 
maradnak.

H Í R D E T É S E K .

V a n  sz e re n c sé m  je le n te n i ,  h o g y  Kriesch. J. a te rm é s z e t
ra jz  v e z é r fo n a la  I .  r . Á lla t t a n ,  m e ly  T e s c h le r  G y ö r g y  k ö rm ö e z -  
b á n y a i áll. fö re á lisk . ta n á r n a k  a la p o s , új á td o lg o z á sá b a n  je le n le g
V I. k ia d á s á t  é r i, s a jtó  a la t t  v a n  és a n y á r  fo ly a m á n , le g a lá b b  
e g y  h ó n a p p a l az ú j isk o la i év e lő tt  —  je le n ik  m eg.

B u d a p e s t ,  1889. á p r i l is  12.
Tisztelettel

Aagel Bernát,
könyvkiadó.
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ÉRTEKEZÉSEK.

Az iskolai egészségügy mai állása.
Ismertnek veszem az iskolának azt a hatását a tanuló ifjú

ság egészségére, melyet tényleg gyakorol, és azt, melyet neki 
— kivált német minta szerint — tulajdonítanak. Messzire vinne, 
ha itt ama hatás közreműködő tényezőivel behatóan foglalkoznám; 
ma főleg az utakra és módokra kívánok kiterjeszkedni, melyeket 
az említettem hatás csökkentése czéljából ajánlottak.

A régi időben nem tanítottak oly tantárgyakat, melyek a 
testet-lelket egyaránt lenyűgözték volna, mindazonáltal mutatkoz
hattak már a tanulás által okozott egyes egészségi bajok, külön
ben Frank a múlt század vége felé nem adott volna az ilyenek 
megszüntetésére szánt tanácsokat. Frank nagy egészségtani mun
kája, mely e themával igen behatóan foglalkozik, reánk nézve 
felette érdekes mű, mert egyfelől az akkori magyar viszonyokról 
is megemlékezik, másfelől mert javaslatokat foglal magában, melyeket 
bizonyos tekintetben ma is classikusoknak nevezhetünk. Frank 
tanácsait azonban vagy észre sem vették, vagy pedig feledésbe 
mentek. Általában úgy látszik, hogy 1836-ig az iskola hygienéjé- 
vel alig foglalkoztak. Ez évben Lorinser egy munkálatot tett 
közzé, melyben az iskolát azzal vádolja, hogy a reá bízott nemze
dék egészségével nem gondol. Föllépésének praktikus hasznát 
legjobban illustrálja ama körülmény, hogy a közönség, sőt egyes 
kormányok figyelmét is képes volt e tárgyra irányítani. Ez időtől 
fogva, hiszen hazafiasnak és humánusnak tartották, háladatos dolog 
volt az iskola egészségügyével foglalkozni. Illetékes és nem ille
tékes toliból jelentek és jelennek meg ma is nagyobb és itt-ott 
komoly vizsgálódásokon is alapuló munkák, értekezések, nagyon 
gyakran ujságczikkek, sokszor valóságos philippikák s több effélék, 
rendszerint frázisokkal saturálva, de jó részök az iskola ellen 
menny dörögve.

Bátran állíthatjuk, hogy alig van egészségügyi fejezet, melyet 
az újabb időben nagyobb hévvel és alapossággal tárgyaltak volna,
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mint az iskola egészségügyét. A tárgyalásban mindkét érdekelt 
fél részt vett. Az orvosok majdnem jajveszékelve hivatkoztak a 
tanuló ifjúság, a haza jövendőbeli reményének elsatnyulására és 
az iskolát azért támadták meg, mert oly fontos dolgot, a milyen 
az ifjúság egészsége, nem tart szem előtt, s egyúttal mindenféle 
eszközöket ajánlottak az iskola okozta káros egészségi befolyások 
ellensúlyozására. A tanférfiak az iskola czélját fejtegetvén elis
merték ugyan, hogy az egészség fontos valami, de az orvosok 
beavatkozását „iskolai“ ügyekbe nemcsak hogy szükségtelennek, 
hanem paedagogiai szempontból egyenesen károsnak is tartották.

íme látjuk az alig áthidalható ellentétes nézeteket, s míg az 
orvosok gyökeres reformok létesítését sürgették, addig a tanférfiak
nak mondhatni jó része ezek ellen határozottan conservativ állást 
foglalt, az orvosoknak egyes fontosabb hygienikus kérdéseknek 
csak az iskola falain kívül való megbeszélését engedvén meg. 
Természetes dolog, hogy ily módon az iskola egészségi bajainak 
csökkentése alig érhető el. Az orvosi tudomány és tapasztalatai
nak távoltartására irányuló mozgalmat itt csak futólag kell érinte
nem, s habár könnyű volna tarthatatlanságát kimutatni, beérem egy
szerű fölemlítésével.

Lássuk már most a tényezőket, melyek a tanuló nemzedék 
egészségére befolynak, s a módokat, melyektől az esetleg ártalmas 
befolyás csökkenését várják.

Kezdem az iskolai hygiene objectiv részével. Itt nagy sze
repet visz az iskola építése. Már 1844-ben rendelte el a badeni 
kormány, hogy az iskola építésénél az orvos véleményét is meg 
kell hallgatni. Nálunk 41 évvel később 1885-ben a magyar orvo
sok budapesti congressusán Lutter Nándor főigazgató kívánatos 
nak jelezte azt, hogy ne csak az építész, hanem a bizonyára 
competens tanár és orvos véleménye is kikéressék. Lutter pél
dákkal illustrálta e mulasztás káros következményeit. Az iskola 
czélszerű építése nagy befolyással van a tanuló egészségére; alkal
mas berendezés, világos, nem zsúfolt tantermek, nagy udvar, 
kellően fölszerelt tornaterem az egészséges iskola nélkülözhetet
len alkotó részei. Az újabb időben az iskolai hygienének e fontos 
fejezetével sokan foglalkoztak, különösen a világítás és iskolai 
padok voltak az irók kedvelt thémái. A jó világítás szükségességét 
Cohn boroszlói szemésztanár bizonyította be, kimutatván, hogy a 
világos tantermekben a rövidlátók száma kisebb, mint a rosszul 
világítottakban. A boroszlói iskolák igen alkalmasak e vizsgálatokra, 
mert van ott iskola, melynek jól, és olyan, melynek rosszul 
világított tantermei vannak. De nemcsak orvosok foglalkoztak e 
fontos kérdés tanulmányozásával. Colm vizsgálódásai óta tanférfiak 
is végeztek ilyen vizsgálatokat, így csak néhány hó előtt Huth 
berlini községi tanító, ki több iskolában az egyes tantermek vilá
gosságának mérésével foglalkozott. Mind Cohn, mind Huth a 30
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normalgyertya erős világosságot fogadják el, mint megengedhető 
minimumot. Az iskolai padokra kivált az utolsó évtizedben fordí
tottak nagyobb ügyeimet, de sajnos nem mindenütt. Kimutatták, 
hogy a rosszul szerkesztett iskolai padoknak a rövidlátóság és 
gerinczoszlop elferdülésének előidézésében nagy részük van. A régi, 
mindnyájunk előtt ismeretes, rossz iskolai pad ellen már az ötvenes 
években kezdték meg orvosi részről a harczot, de az iskolai padok 
mégsem vagy csak alig változtak. Az anatómia és physikai tör
vények alapján száznál jóval többféle iskolai padrendszert szer
kesztettek, melyek különböző helyeken, különbözőképen terjedtek 
el. De míg a padok jó része többé-kevésbbé megfelelt az egész
ségtan követelményeinek, addig a paedagogia szempontjából alapos 
kifogásokat emeltek alkalmazásuk ellen. Már most arra törekedtek, 
hogy mind az orvosok, mind a tanférfiak követelései kielégíttes- 
senek. A dolog sikerült. A régibb rendszerű minus-distancziás 
padoknál u. i. a tanuló nem képes a padban fölállani, hanem ki 
kell lépnie, ha a tanár fölszólítja. Ennek folytán az újabb időben 
már olyan padokat construáltak, melyeknél az Ulődeszka zajtalan 
hátratolása által ezen a bajon is segítve van. Magától értetődik, 
hogy a pad a tanuló nagysága szerint igazítható legyen. Azonkívül 
a helyes háttámasz, mely a törzs kifáradását megakadályozza és a 
megfelelő dilferenczia (vagyis az ülőhely és az Íróasztal lapja közti 
távolság) is szükséges kellékei a jó padnak. Ily padok terjesztése 
érdekében már 1869 óta buzgólkodik Gönczy közoktatásügyi állam
titkár. Bizonyára az ő érdeme, ha az ő nevét viselő rendszerű 
padok egyre terjednek. Ily padokkal találkozunk Budapesten a 
reformátusok főgymnasiumában, a tanárképző intézeti gyakorló 
főgymnasiumban, az állami tanítóképzőben és több más intézetben. 
•Sajnos azonban, hogy a legtöbb fővárosi iskolában jól szerkesztett 
padok hiányzanak. A községi iskolákban lévők rosszak, az állami 
intézetekben lévők is többhelyt kifogás alá esnek, így az V. kér. 
állami főreáliskolában, hol a padok plus-distancziával bírnak és 
azonkívül minden rendszer nélkül vannak a padlóhoz erősítve. 
Jó volna, ha nem csupán a tanterv állana állami felügyelet alatt, 
hanem a tanintézetek belső berendezése és így a padok is, akkor 
egy évtized alatt a legtöbb iskolából a helyesen construált padok 
a régi rossz rendszeriieket ki fognák szorítani.

Az iskolai hygiene subjecliv része a tanítással és a vele járó 
következményekkel foglalkozik. A jelenleg dívó tanrendszer né
hány év óta sok támadásnak van kitéve. Egy előkelő német szépiro
dalmi folyóirat megnyitotta hasábjait hírneves tudósoknak, íróknak, 
államférfiaknak stb., hogy a mostani tanításról velősen nyilatkozza
nak. A száznál jóval több beérkezett kézirat közül a legtöbb a mai 
tanrendszert kárhoztatja, lesújtó Ítéletét az elhanyagolt egészséggel, 
a tananyag helytelen fölosztásával s a követelések szükségtelen 
nagy fokával igazolva. Ily panaszok azonban nemcsak Német
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o rs z á g b a n  h a n g z a n a k  föl, h a n e m  S v á jc z b a n , O lasz-, O ro sz o rsz á g 
b a n , ső t A n g liá b a n  is.

A  ta n í tá s  h y g ie n é jé rő l  szó lv a  a  s o k a t  h a n g o z ta to t t  túlterhelés
ről is m e g  k e l l  e m lé k e z n e m . S o k a n  v i ta t tá k  p ro  és  co n tra . D e  b á r 
m ik é p e n  á lljo n  is a  d o lo g , le g e lő sz ö r  a  tú l te rh e lé s  lé te  á l la p í ta n d ó  
m eg . Ig a z ,  h o g y  m in t Fodor t a n á r  m o n d ja , n in c s  fo k m é rő  a  k e z ü n k 
b en , m e ly n e k  se g ítsé g é v e l m e g  tu d n ó k  m o n d a n i, ho l k e z d ő d ik . 
K jle n c z v e n k ile n c z  fiú  p é ld á u l g y ő z i a  ta n a n y a g o t ,  és  e g y  n em . 
L e h e t  i ly e n k o r  tú lte rh e lé s rő l  b e szé ln i ? D e  a z é r t  m é g  sem  ta g a d h a tó  
o tt, ho l a  ta n u ló  sze llem i k é p e s sé g é v e l a r á n y b a n  n em  levő  h e ly te le n  
ta n a n y a g  és  a  ro ssz  m ó d sz e r  o k o z z á k , szó v a l ho l, m in t Loewenthal 
m o n d ja , a  sz e llem i e m é sz tő k é p e ssé g  z a v a ra  b eá ll. É rd e k e ln e  b e n 
n ü n k e t  m e g tu d n i,  v á j jo n  h a z á n k b a n  lé te z ik -e  té n y le g  tú l te r h e lé s ,  
a n n á l  is  in k á b b ,  m e r t  e  k é rd é s  ta n u lm á n y o z á s á ra  a  le g ú ja b b  id ő 
b e n  az  o rszá g o s  k ö z e g é sz sé g i e g y e s ü le t  Müller Kálmán e g y e te m i 
ta n á r  in d í tv á n y á ra  b iz o tts á g o t k ü ld ö t t  k i. M ag a  a  ta n re n d s z e r  
n em  szü li a  tú l te rh e lé s t  és m ég is f e n n á ll  néh o l. T ö b b  k itű n ő  ta n -  
fé rfiu  (A le x a n d e r , H e in r ic h , H o fe r  s tb .)  v é le m é n y e , h o g y  m a jd n e m  
m in d ig  a  m ó d sz e r  id é z i elő , és ig e n  i l le té k e s  o ld a lró l sz á rm a z ik  a z  
a  n éz e t, h o g y  a  t a n á r  h iá n y o s  g y a k o r la t i  k é p z é s e  o k o z h a tja  a  tú l 
te rh e lé s t ,  m íg  m á so k  a  ta n a n y a g  s o k a s á g á b a n  és  a  h á z i f ö la d a to k 
b a n  k e r e s ik  e re d e té t .

A  ta n a n y a g o t  e m lítv é n  e g y  m e g je g y z é s t  n em  h a l lg a th a to k  el. 
M ár a  3 0 -a s  é v e k b e n  b e s z é lte k  a  tú lte rh e lé s rő l ,  m in t o ly  d o lo g ró l, 
m e ly e t a  s o k a t ta n u lá s  okoz. A zó ta  a z  is k o la  a  ta n u ló tó l  s o k k a l  
tö b b e t k ö v e te l ,  m a jd n e m  élő  le x ik o n n á  lesz  a  fiú. A  tu d o m á n y o k  
ó r iá s i h a la d á s a  m e lle tt  fö lte h e tő , h o g y  a  ta n u ln iv a ló  a  le g k ö z e le b b i
2— 3 év tiz e d  a la t t  az  e d d ig  ta p a s z ta l t  a r á n y o k b a n  fo g  n ö v e k e d n i.  
Mi lesz a k k o r ?  H a  a k k o r  a  tú l te rh e lé s  v á d já n a k  a l a p já t  m e g  
a k a r já k  s z ü n te tn i, n em  m a ra d  m a jd  e g y é b  h á t ra ,  m in t a  c la s s ik u s  
n y e lv e k  ro v á s á ra  a  te rm é s z e ttu d o m á n y i tá r g y a k r a  n a g y o b b  s ú ly t  
f e k te tn i ,  v a g y  p e d ig , a  m i e lő b b -u tó b b  be  fo g  k ö v e tk e z n i,  a  k ö z é p 
is k o lá t  e g y  é v fo ly a m m a l m e g  fo g já k  to ld a n i,  h o g y  h e ly e se b b  b eo sz 
tá s s a l  k e r ü l j é k  el, h o g y  a  ta n a n y a g  s z ü k s é g e s  s z a p o ro d á s a  a  ta n u ló  
a g y  v e le jé re  k á ro s  b e fo ly á s t  n e  g y a k o ro ljo n .

A tú lte rh e lé s b ő l s z á rm a z ta t já k  so k a n  a  ta n u ló k n á l  e lő fo rd u ló  
e lm e b a jo k a t.  H a z á n k b a n  Salgó fő o rv o s  a  lip ó tm ez e i ő rü l te k  h á z a  
n a g y  b e te g a n y a g á t  fö lh a sz n á lv a , s ta t is z tik a i  ö s sz e h a so n lí tá so k a t t e t t  
az  e lm e b a jb a n  m e g b e te g e d e tt  k ö z é p isk o la i ta n u ló k  és m á s  fo g la l
k o z á s t  Űző if ja k  k ö z ö tt,  é s  a z t ta lá l ta ,  h o g y  m in d k é t  o sz tá ly  e g y 
fo rm á n  v a n  e lm e b á n ta lo m n a k  k ité v e . P o ro s z o rs z á g b a n  1 3 ,0 0 0  férfi 
e lm e b e te g  k ö z ö tt  m in d ö ssze  c s a k  e g y  ta n u ló t  ta lá l ta k ,  k in é l a  b e te g 
s é g e t  tú lte rh e lé s  o k o z ta . E z  a d a to k n á l  fo g v a  a m a z  az  is k o la  e llen  
in té z e t t  tá m a d á s  ig a z s á g ta la n .

A zok , k ik  a  tú lte rh e lé s se l  fö llé p n e k , a z t  á l l í t já k , h o g y  n em  
e g y e d ü l e lm e b a jo k  k e le tk e z é s é re , h a n e m  az  o rsz á g  h a d i  k é p e s s é 
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g é r e  is b efo ly . E n n e k  i l lu s tr á lá s á u l  h iv a tk o z n a k , m in t Hasemann, 
a  p o ro sz  k ö z o k ta tá s ü g y i  m in is te r iu m  e n q u é te jé n e k  a d a ta i ra .  E ze k  
s z e r in t  az  1871  és  1881  k ö z ti id ő s z a k b a n  4 7 ,0 5 1  fia ta l e m b e r  n y e r te  
e l a z  e g y é v i ö n k é n y te s s é g re  v a ló  jo g o s u lts á g o t .  E z e k  k ö z ü l 4 5 .1 2 %  
a lk a lm a s n a k ,  5 4 .8 8  % a lk a lm a t la n n a k  ta lá l ta to t t .  U. e. id ő sz a k b a n  
1 .3 9 0 ,6 6 8  if jú  a  r e n d e s  so ro zá s  e lé  ju tv á n ,  te h á t  o ly a n o k  kö zü l, 
k ik  az  ö n k é n y te s s é g i jo g  e ln y e ré s é re  s z ü k s é g e s  ta n u lm á n y o k a t  n em  
v é g e z té k ,  6 2 %  ta lá l ta to t t  a lk a lm a s n a k .  T e h á t  a m o tt  5 4 , e m itt  c s a k  
3 8  az  a lk a lm a t la n o k  s z á z a lé k a . Az a d a to k  v a ló d is á g á h o z  kétség- 
n em  fé r . ü g y  lá tsz ik , h o g y  Alexander ta n á r ,  m id ő n  a  tú lte rh e lé s rő l  
szó ló  je le s  d o lg o z a tá b a n  (T a n á re g y . K özi. j a n .  fűz.) a z  a r r a  v o n a tk o zó  
s ta t is z t ik a i  a d a to k ró l  szó l, az  i t t  k ö zö lt sz á m o k ró l tu d o m á s s a l  n em  
b ir t ,  m e r t  a z t m o n d ja , h o g y  a  n y e r t  s ta tis z tik a i a d a to k  a  ta n u ló k  
é s  n em  ta n u ló k  k ö z ö tt  n em  d if fe rá ln a k . E g y é b k é n t  n em  n a g y  h ite lt  
a d  a  sz á m o k n a k .

K é ts é g b e v o n h a ta tla n  té n y , h o g y  a  ta n u ló  if jú  eg é sz sé g i á l la p o ta  
n e m  le h e t o ly  k e d v e z ő , m in t a  n em  ta n u ló é . H iá b a  ig y e k s z ik  a z t  a 
p a e d a g o g u s  ta g a d n i.  A té n y e k  az  á l l í tá s  h e ly e s sé g e  m e lle tt  b izo 
n y íta n a k .  S v é g re  n em  is  c so d a , h o g y  v a la k i, k i  n em  a  s z a b a d  
le v e g ő n  ta r tó z k o d ik , k in e k  ü d ü lé s é re  c s a k  k e v é s  idő  á ll r e n d e lk e 
zé sé re , k i a  v á ro s  b ü z h ö d t lé g k ö ré b e n  él, a  v á ro s i é le t e g é sz ség i 
k á r a i t  m e g é rz i, s h a  ö s sz e h a so n líta n é k , a  m i tu d to m m a l m é g  n em  
tö r té n t  m eg , a z  is k o la  e llen  in té z e t t  tá m a d á s o k n a k  a la p u l szo lg á ló  
v á ro s i  ta n u ló  e g é sz ség i á l la p o tá t  a  v id é k i ta n u ló é v a l,  b iz o n y á ra  
k is e b b  n a g y o b b  k ü lö n b s é g e t  ta lá ln á n k  ; h o g y  k in e k  j a v á r a ,  az  k ö n y -  
n y e u  k ita lá lh a tó . A z o n k ív ü l a  n em  ta n u ló  tö b b  s z a b a d  idő  fö lö tt r e n 
d e lk e z ik , m in t a  ta n u ló . A g y v e le je  n in c s  a n n y i ra  m ű k ö d é s re  k é n y 
sz e r ítv e , nem  c so d a  te h á t ,  h o g y  id e g e s  tü n e te k  n em  g y ö tr ik ,  s  h a  
m é g is , a k k o r  n e m  a  sze llem i m ű k ö d é se  o k o zz a  a z o k a t .  A ta n u ló n á l 
n é m e ly e k  m in d já r t  az  is k o lá t  v á d o l já k ,  m e ly  s z e r in tö k  ily  tü n e te k  
k ú tf o r r á s a .

E g y e s  k o rm á n y o k  r e n d e le te k e t  b o c s á to t ta k  k i, m e ly e k k e l a  
tú lte rh e lé s n e k  a k a r tá k  e le jé t  v en n i. íg y  1 8 8 3 -b an  Elszász-Lotharingia 
a k k o r i  h e ly ta r tó ja ,  Manteuffel tá b o rn a g y ,  e l re n d e lte ,  h o g y  a  f ra n c z ia  
é s  la tin  n y e lv i e lő a d á s o k b a n , m e ly  t á r g y a k n á l  a  t a n á r  n e h e z e b b e n  
Í té lh e ti m e g  a  ta n u ló  h a la d á s á t ,  az  a lsó b b  o s z tá ly o k b a n  h ú sz n á l 
tö b b e n  ré s z t  n em  v e h e tn e k . A  m i k ö z é p is k o lá in k b a n  a  tö rv é n y  á l ta l  
m e g e n g e d e tt  ta n u ló -m a x im u m  p e d ig  e g y -e g y  o s z tá ly b a n  60 . A 
badeni n a g y h e rc z e g s é g b e n  e g y  r e n d e le t  a  h áz i fö la d a to k ra  k i tű z ö tt  
id ő  sz ig o rú  m e g ta r tá s á t ,  a  k ö n y v  n é lk ü l m e g ta n u la n d ó  tá rg y  g o n 
d o s  m e g v á la s z tá s á t ,  a  s z á m ta n i fö la d v á n y o k  e lő b b v a ló  m e g b e 
sz é lé sé t p a ra n c s o lja ,  to v á b b á , h o g y  a  ta n u ló  h a la d á s á n a k  m e g íté lé se  
n e  e g y e d ü l a  k ö n y v n é lk ü l  ta n u l ta k ,  h a n e m  a  fiú ö sszes té n y k e d é s e  
a la p já n  tö r té n jé k .  A porosz k o rm á n y  m e g k ív á n ja ,  h o g y  az  isk o la i 
o k ta tá s  a  h áz i f ö la d a to k a t  k é sz ítse  e lő  és k ö n n y íts e  m eg . A ház i 
fö la d a to k  az  e g y e s  n a p o k r a  e g y e n lő e n  o sz o lja n a k  m eg , a z  a lsó  o sz 
tá ly o k b a n  1— 2 ó ra  fo rd í t ta s s é k  h á z i f ö la d a to k  e lk é sz íté sé re , a  fe lső
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o s z tá ly o k b a n  2 — 3 ó ra . A  m i is k o lá in k b a n  az  a lsó  o s z tá ly o k b a n  a 
ta n u lá s  le g n a g y o b b  ré s z e  az  is k o lá r a  e s ik , a  t a u te r v  é r te lm é b e n  az  
em lé k e z ő  te h e ts é g  c s a k  ig e n  m é rs é k e l t  a r á n y b a n  h a s z n á lta s s á k .

E z e k  u tá n  a  f ig y e lm es  ész le lő  a  le g tö b b  e s e tb e n  a  tú l te rh e lé s t  
n em  is  az  is k o lá b a n  k e re s i ,  h a n e m  m in t a n n a k  o k o z ó já t a  h á z i 
m u n k á t  fo g ja  v á d o ln i. A k á rh á n y s z o r  u . i. ta p a s z ta lh a tó ,  h o g y  o ly  
ta n u ló , k in e k  sem  k é p e s s é g e  sem  a k a r a ta ,  a  k i a z  isk o la  k ö v e te l
m é n y e in e k  a lig  v a g y  c s a k  n a g y n e h e z e n  fe le l m eg , o tth o n  m é g  z e n é 
b e n  és  id e g e n  n y e lv e k b e n  n y e r  o k ta tá s t ,  és p e rsz e  se m m ire  sem  
v isz i. H a  a z u tá n  a  tú lc s ig á z o tt k ö v e te lé s e k  a l a t t  a  f iú n á l e g y e s  
id e g e s  tü n e te k  ( fe jfá já s  s tb .)  m u ta tk o z n a k ,  a k k o r  a  sz ü lő k  m e g fe 
le d k e z n e k  a r ró l, h o g y  az  e s e tle g e s  tú l te rh e lé s n e k  ő k  az  ok o zó i, é s  
n e m  ju tn a k  e s z ü k b e  h iú s á g u k  p a ra n c s o lta  k ö v e te lé se ik  s e g y e n e s e n  
a z  is k o lá t  tá m a d já k  m eg , h o g y  s o k a t  k iv á n . J e le s  ta n fé r f ia in k  k ö z ü l 
tö b b e n  u ta l ta k  e v is s z á s sá g o k ra , d e  e re d m é n y  n é lk ü l. Az id e g e s  
tü n e te k  o k a  k ü lö n b e n  g y a k r a n  a  n e v e lé sb e n  is k e re sh e tő . A k á r 
h á n y s z o r  e lő fo rd u l, h o g y  az  i f jú s á g  id e je  e lő tt k ö t  is m e re ts é g e t  —  
az  é le t ö rö m e iv e l;  to v á b b á  a  szü lő k  id e g e s sé g e  és  a  ta n u ló k o n  é s z 
le lh e tő  id e g e s  tü n e te k  k ö z ö tt n em  r i tk á n  v a n  o k i ö ssz e fü g g é s . 
M ind  ez ek  te k in te tb e  v e e n d ő k , h a  a  ta n u ló  if jú s á g n á l  ta p a s z ta lh a tó  
id e g e ssé g rő l v a n  szó, n e h o g y  az  is k o la  e n n e k  e lő id éz é sé v e l ig a z s á g 
ta la n u l  v á d o lta s s é k .

H a  m á r  a  p a e d a g o g u s o k  az  o rv o so k  e g y  ré s z e  e lle n é b e n  a  
tú l te rh e lé s t  ta g a d já k ,  v a n  az  is k o lá n a k  o ly  e g é sz sé g i k á ra ,  m e ly e t  
ta n fé rf iu  és h y g ie n ik u s  k ö zö s  ta p a s z ta la ta  s z e r in t  a  ta n u lá s  o koz , 
é s  ez  a  rövidlátóság. Ig a z , h o g y  az  u to lsó  id ő b e n  é p e n  o rv o s  v o lt  
az , k i a  rö v id lá tó s á g  k e le tk e z é s é t  n e m  a  ta n u lá s r a  v e z e tte  v issza , 
h a n e m  e g y e n e s e n  d isp o s itio ra . H a  ez ig a z , m ié r t n e m  azo n o s  a  
ta n u ló k n á l  c o n s ta tá lh a tó  n a g y  rö v id lá tó s á g i sz á z a lé k  a  k e r e s k e d é s t  
ű ző  v a g y  e g y e s  ip a r á g a k k a l  fo g la lk o z ó  i f j a k é v a l ?  V é le tle n sé g -e  az , 
h o g y  a  k ö z é p is k o lá k b a n  tö b b  a  rö v id lá tó , m in t a  p o lg á ri is k o lá k 
b a n , h o g y  a  sö té te b b  ta n te rm e k b e n  a  rö v id lá tó k  sz á m a  n a g y o b b ,  
m in t v ilá g o s  te rm e k b e n  ? Mi m a g y a rá z n á  m eg  v é g té re  a z t, h o g y  a  
n é m e t u jo n c z o k  rö v id lá tó s á g á ra  v o n a tk o z ó  a d a to k  s z e r in t  a  p a r a s z t 
fiu k  rö v id lá tó sá g i s z á z a lé k a  2 % ,  a  n a p s z á m o so k é  3 % ,  az  ip a ro s o k é  
8 % , a  k ö z é p is k o lá t  v é g z e t t  if ja k é  5 8  % ? Ig a z , h o g y  a n a lp h a b e ta  
n a g y o n  rö v id lá tó  le h e t, d e  ez  az  á lla p o t r i tk á n  fo rd u l e lő  és  v e le 
sz ü le te tt .  T e h á t  e l ism e re m  az t, h o g y  le h e tn e k  e m b e re k , k ik  v e lö k -  
s z ü le te tt  r ö v id lá tó s á g b a n  s z e n v e d n e k , d e  ez a r á n y la g  r i tk a  e s e t .  
A le g tö b b  e s e tb e n  a  b a j s z e rz e tt é s  o k o zz a  a  sz e m n e k  e lé g te le n  
v ilá g o s s á g b a n  va ló  m e g e rő lte té s e ,  d e  a  fá ra sz tó  so k  k ö z e ln é z é s  is. 
A z é r t  k e rü ln i  k e l le n e  a  ro ssz  v ilá g ítá s t ,  a  k ö z e ln é zé sb en , a  szem  
m e g e rő lte té s é b e n  p e d ig  m é r té k e t  k e l le n e  ta r ta n i .  V é g re  n a g y o b b  
g o n d o t k e l le n e  fo rd íta n i a  ta n k ö n y v e k  czé lsze rű  n y o m ta tá s á ra .  Bla
sius p a n a s z k o d ik , h o g y  a  b ra u n sc h w e ig i is k o lá k b a n  a  b e v e z e te tt  
ta n k ö n y v e k n e k  c sa k  1 5 % -a fe le l m e g  a  h y g ie n e  k ív á n a lm a in a k .
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H a so n ló  p a n a s z t  e m e lt Siegert a  b e r lin i t a n k ö n y v e k r e  is. D e  a  m i 
i r o d a lm u n k b a n  is v a n  tö b b  és je le s  ta n k ö n y v ,  j ó  n e v ű  v á l la la t  k ia d 
v á n y a ,  m e ly  az  eg é sz ség i k ö v e te lm é n y e k n e k  az  a p ró  n y o m á s  k ö v e t
k e z té b e n  n em  fe le l m eg . A  ta n k ö n y v e k  b írá lá s á v a l  m e g b íz o tt k ö z 
o k ta tá s i  ta n á c s  h a sz n o s  m u n k á t  m ű v e ln e , b a  é s a k  sz e m e t nem 
f á ra s z tó  jó  m u n k á t  a p p ro b á ln a .  K ö v id  id ő  m ú lv a  a  d o lg o n  se g ítv e  
v o ln a . S zem  e lő tt  k e l l ta r ta n i ,  h o g y  a  k is  n le g a lá b b  Г 5  m m . m a 
g a s  le g y e n , a  k é t  so r  k ö z t i  t é r  2 -5  m m . le g y e n , a  so ro k  h o ssza  n e  
le g y e n  n a g y o b b  m in t 10  cm .

S zám o s  k ö z é p is k o lá b a n  tö r té n te k  v iz s g á la to k  a r r a  n ézv e , 
h o g y  a  r ö v id lá tó k  s z á m a  k id e r í t te s s é k .  A ta p a s z ta la t  m u ta t ja ,  h o g y  
a  m a g a s a b b  o s z tá ly ly a l  e  szám  n ö v e k e d ik . í g y  a  dán g y m n a s iu -  
m o k b a n  a  ín y o p ik u s o k  s z á m a  a  le g a lsó  o sz tá ly b a n  1 4 .7 % , a  le g 
fe lső  o sz tá ly b a n  m á r  4 5 .3  % . Cohn b o ro sz ló i e g y e te m i t a n á r  a d a ta i  
2 4  német k ö z é p is k o lá ra  v o n a tk o z n a k , a z  ő a d a ta i  s z e r in t  a  le g a lsó  
o s z tá ly b a n  á t la g  2 2 % ,  a  le g fe lső  o sz tá ly b a n  á t la g  5 8 %  a  rö v id 
lá tó . A  v á ro s i e le m i is k o lá k b a n  a  rö v id lá tó k  a  ta n u ló k  3 — 1 0 % -á t 
te s z ik  k i, a  f a lu s ia k b a n  1— 3 % , az  É rc z h e g y sé g b e n  v a n  isk o la , ho l 
c s u p á n  0 8 %  rö v id lá tó  v an . A z angol is k o lá k b a n  a  s o k k a l k e d v e 
ző b b  eg é sz sé g i v is z o n y o k n á l fo g v a  a  rö v id lá tó k  s z á z a lé k a  te te m e s e n  
k is e b b , m in t a  n é m e t is k o lá k b a n ,  a  ho l 5 -szö r a n n y i  a  rö v id lá tó , 
m in t az  a n g o l in té z e te k b e n . M i n á lu n k  sz in té n  tö r té n te k  v iz sg á la 
to k , ig y  Szili fő o rv o s  á l ta l  a  k e re s k e d e lm i a k a d é m iá n  1 8 8 1 -b en , 
le g u tó b b  Tauffer á l ta l  is  a te m e s v á r i  r e á l is k o lá b a n , k i  a  ta n u ló k  
7 5 % - á n á l  c o n s ta tá l t  rö v id lá tó sá g o t .  A  b u d a p e s t i  V. k e rü l,  á l lam i 
fő re á lis k o lá b a n  (7 0 9  ta n u ló n )  e ta n é v b e n  á l ta la m  v é g z e t t v iz sg á la 
to k  e re d m é n y é b ő l k i tű n t ,  h o g y  a  ta n u ló k  1 5 '6  % -a  rö v id lá tó . Az 
első  o s z tá ly b a n  a  rö v id lá tó k  s z á z a lé k a  1 1 3 % ,  a  n y o lc z a d ik  o sz tá ly 
b a n  2 8 '9  % .

A z i t t  k ö z ö lt  e lé g  sz o m o rú  a d a to k b ó l  a z t  a  fo n to s  ta n u ls á g o t 
v o n h a t ju k  le , h o g y  a  je le n le g i  ta n u lá s  m e lle tt  a  szem  n a g y  m é r 
té k b e n  v a n  m e g e rő lte tv e , m i á l ta l  a  szem  d e s tru c tió já v a l j á r ó  rö v id -  
lá tó s á g  k e le tk e z h e t ik .  Á lta lá b a n  a z t  m o n d h a t ju k ,  és  e z t ú jb ó l 
k ie m e le m , h o g y  a  rö v id lá tó s á g  o tt  és  o ly  m é r té k b e n  n a g y o b b , a  
h o l a  sz e m re  n a g y o b b  te rh e t  r ó n a k .  D e  m in d e n t  n em  is  le h e t v á rn i 
a z  isk o lá tó l . I s k o la  és c s a lá d  e g y ü t te s  m ű k ö d é se  s ik e r r e l  k ü z d h e t  
a  rö v id lá tó s á g  te r je d é s e  e llen . E le jé t  k e ll  v e n n i a n n a k ,  h o g y  o tth o n  
e lő id éz zé k , a z o n k ív ü l le h e tő  so k  a lk a lm a t  k e l l n y ú jta n i  a  ta n u ló  
i f jú s á g n a k  a  m e ssz e lá tá s ra .

A  ta n u lá s n a k  a  hallásra b e fo ly á sa  n incs, d e  m e g fo rd í tv a  a  
h a l lá s n a k  a  ta n u lá s ra .  V iz s g á la to k  tö r té n te k  k ü lfö ld ö n  és  a  k o r 
lá to lt  h a l lá s  k ö rü lb e lü l  a  ta n u ló k  2 0 % - á n á l  v o lt k im u ta th a tó . N em  
c so d a , h a  a  ta n á r  a  h a llá s  s z e rv é n e k  g y e n g e sé g é rő l tu d o m á ssa l  
n e m  b írv á n , a  ta n u ló t  s z ó ra k o z o ttn a k  s f ig y e lm e tle n n e k  ta r t ja .  A 
t a n á r n a k  ily  e sh e tő  té v e d é s é t  m e g g á to ln i  ó h a jtv á n , e g y  fő v á ro s i 
á l la m i fő re á lis k o la  is k o la o rv o s a  a  n a g y o th a lló  ta n u ló k  n é v s o rá t  —
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n e m k ü lö n b e n  a  r ö v id lá tó k é t  is —  az  ü lte té s  h e ly e s  e s zk ö z lé se  czél- 
já b ó l  a  ta n á r i  sz o b á b a n  k ifü g g e s z te tte .  E z  is k o lá b a n  a  fü lv iz sg á la t 
d r . Szenes Zsigmondra v o lt b íz v a , k i a  ta n u ló k  6 % - á u á l  é sz le lt 
g y e n g ü l t  h a l lá s t .

A z t m o n d já k , h o g y  a  ta n u lá s n a k  a  fogakra is  v a n  b e fo ly á sa . 
N em  h iszem , h o g y  ez t be le h e tn e  b iz o n y íta n i. L e g fe l je b b  o ly k é p e n , 
h o g y  a  k a to n a s á g n á l  e s z k ö z ö ln é k  a  fo g a k  v iz s g á la tá t  és  a  k ö z é p 
isk o la i k é p z e t ts é g ű e k  e re d m é n y é t  s z e m b e á ll í ta n á k  a  tö b b ie k é v e l.  
A z e re d m é n y  b iz o n y á ra  n e g a tiv  v o ln a . N á lu n k  d r . Abonyi fo g o rv o s  
v é g z e t t ta n u ló k o n  fo g v iz s g á la to k a t .  A je le n  ta n é v  e le jé n  m e g v iz s 
g á l ta  a  b u d a p e s t i  V. k e rü l,  á l la m i fő r e á lis k o la  i f jú s á g á n a k  fo g a it .  
N e m  te k in tv e  e g y e s  a n th ro p o lo g ia i  é r d e k ű  r i tk a s á g o k a t ,  a z t  t a lá l ta ,  
h o g y  11% e g y  sz u v a s  fo g g a l, 4 8 -3 %  k é t  v a g y  tö b b  s z u v a s  fo g g a l 
b ir  (ö ssze sen  b ir t  s z u v a s  fo g g a l 6 5 ’5 % ) .  V iz s g á la ta i  e re d m é n y é n e k  
é r té k e  n e h á n y  év  m ú lv a  e m e lk e d n i fo g , m id ő n  u g y a n a z o k a t  a  f iu 
k a t  ú jb ó l s z á n d é k o z ik  m e g v iz sg á ln i, h o g y  m e g g y ő z ő d jé k  a r ró l ,  m ily  
g y o rs a s á g g a l  te r j e d  a  fo g szú  a  ta n u ló k n á l .

A z ú ja b b  id ő b en  e g y  új b e te g s é g e t í r ta k  le , az  aprosexiát. 
E z  e g y  orrbetegség, m e ly  a  ta n u ló  figyelő  és em lé k e z ő  k é p e s s é g é t 
n a g y  fo k b a n  h á t r á l t a t j a ;  a z  o r rb a j  g y ó g y ítá s a  u tá n  a  ta n u ló  k é p e s 
sé g  c s a k h a m a r  v issza té r . N á lu n k  Ónodi m a g á n ta n á r  is m e r te t te  e zen  
Guye á l ta l  e lő szö r  ész le lt b e te g s é g e t  és  a  k ö z e g é sz sé g i tá r s u la t  
f ig y e lm é t e  b a j r a  fö lh ív ta . N a g y o b b  sz ám ú  ta p a s z ta la t  a z o n b a n  m é g  
n em  á ll r e n d e lk e z é s re .

A gerinczoszlop elferdülése s z in té n  m e g é rd e m li, h o g y  v e le , h a  
n em  is tü z e te se n , d e  fo g la lk o z z u n k . A  h ib á s  ü lé s  és ro ssz  te s t ta r t á s  
o k o z z á k ;  h o g y  k ik e rü lh e tő ,  b e b iz o n y íth a tn á k  a  jó l  s z e rk e s z te t t  
isk o la i  p a d o k , m e ly e k re  h iv a tk o z á s  m á r  e lő b b  tö r té n t .  D e  ig a z s á g 
ta la n s á g  v o ln a  a  g e rin c zo sz lo p  e l fe rd ü lé s é é r t  e g y e d ü l a z  is k o lá t  
fe le lő ssé  te n n i. S o k sz o r  az  isk o la  a  le g jo b b  p a d re n d s z e r  m e lle tt  n em  
le h e t o k a , h a n e m  a  b a j r a  va ló  h a j la m  ö rö k ö lt  v a g y  o tth o n  sz e rze tt. 
A z o rv o s  e lé g  g y a k r a n  ta p a s z ta l ja ,  h o g y  a  ta n u ló k  m ily  h ib á s  te s t 
ta r tá s b a n  d o lg o z n a k . T a n á c s o k  n em  ig e n  h a s z n á ln a k ,  ú g y  h o g y  az  
o rv o sn a k  n em  m a ra d  e g y é b  h á tra ,  m in t h áz i ta n u ló -p a d o t  a já n la n i .  
E z  u tó b b i ig e n  p ra k t ik u s ,  m e r t  n a g y s á g  s z e r in t  b e á ll í th a tó  és  ig e n  
ta r tó s .  H a z á n k b a n  is g y á r ta n a k  i ly  p a d o k a t  (F e iw e l B u d a p e s te n ) ,  
d e  d r á g a s á g u k ,  d a r a b ja  k ö rü lb e lü l  2 0  fo rin t , á l ta lá n o s  h a s z n á la tu k 
n a k  ú t já b a n  á ll.

A te s t ta r t á s  az  Í rá s tó l fü g g v é n , az  u to lsó  id ő b e n  o ly  Í rá sm ó d ra  
tö r e k e d te k ,  m e ly  az  e g y e n e s  te s t ta r t á s t  le h e tő v é  te g y e . S o k á ig  fog 
ta r ta n i ,  m íg  a  lá tá s  tö rv é n y e in  a la p u ló  ir á s  a  m e g é rd e m le tt  e l te r 
je d é s b e n  fo g  ré sz e sü ln i. K ü lfö ld ö n  és k iv á l t  F ra n c z ia -  és  A n g o l
o rsz á g b a n  ta lá lk o z u n k  g y a k r a n  a  fü g g é ly e s  Í rá sm ó d d a l,  m e ly e t 
h y g ie n ik u s  s z e m p o n tb ó l a z  e d d ig  h a s z n á la tb a n  lé v ő n é l cz é lsze ritb b - 
n e k  k e ll ta r t a n u n k .

A z is k o la  az  e g y e s  t a n u ló k n a k  e g y m á s s a l  v a ló  é r in tk e z é s e
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fo ly tá n  e lég  g y a k r a n  a  fertőző betegségek te r je sz tő i  k ö zé  ta r to z ik . S o k a t 
í r ta k  m á r  e r rő l  és  a z  u to lsó  é v e k b e n  szám o s k o r m á n y r e n d e le t  lá to tt  
n a p v ilá g o t , m e ly  s z e r in t  fe r tő ző  b a jb a n  sz e n v e d t ta n u ló  c s a k  b izo 
n y o s  id ő  e lte l te  u tá n  lá to g a th a t ja  a z  e lő a d á s o k a t.  D e  m in d e z  c s a k  
fé lre n d s z a b á ly , m ég  a k k o r  is, h a  a z  is k o lá t  tö k é le te s  d e s in fe c t ió n a k  
v e tik  a lá . V é le m é n y e m  sz e r in t b e i ra tk o z á s k o r  a  s z ü lő k n e k  n y o m 
ta to t t  in s t ru c tió t  k e l le n e  a d n i , m e ly b en  a  fe r tő ző  b e te g s é g e k  t á m a 
d á s á n a k  e lső  tü n e te i  le  v a n n a k  Í rv a  és  m e ly b e n  a  sz ü lő k e t f ig y e l
m e z te tik , h o g y  eg é sz sé g i z a v a r  e s e té n  a  ta n u ló t  o tth o n  h a g y já k .  
A  ta n á r o k k a l  is jó  v o ln a  a  fe r tő ző  b a jo k  k e z d e t i  s tá d iu m á t m e g is 
m e rte tn i.  E k k é p e n  s ik e rü lh e t  ily  b e te g sé g b e n  s z e n v e d ő t id e je k o rá n  
az  in té z e ttő l tá v o lta r ta n i.  M inél e lő b b  s ik e rü l ez, a n n á l  k is e b b  a 
tö b b i ta n u ló ra  h á ra m o lh a tó  v e sze d e le m . A z ü d ü lő k re  is k e l l  g o n 
do ln i. E z e k  is b e c z ip e lh e tik  a  fe r tő ző  a n y a g o t  a z  isk o lá b a . E lé g  
g y a k r a n  jö n  p l. s k á r lá t  re c o n v a le sc e n s  az  isk o lá b a , a  n é lk ü l,  h o g y  
m e g fü rd ö tt  v o ln a , és k é p e s  íg y  ta n u ló - tá r s a i t  fe r tő z n i, a z o n k ív ü l 
ru h á iv a l,  c z ip ő jév e l s  k ö n y v e iv e l v ih e ti a  b e te g s é g  m é rg é t az  is k o 
lá b a . A z ü d ü lő k n e k  az  is k o la  lá to g a tá s a  c s a k  a k k o r  v o ln a  m e g 
e n g e d h e tő , h a  o rv o si b iz o n y ítv á n y n y a l ig a z o lh a t já k ,  h o g y  ta n u ló -  
tá r s a ik r a  is k o lá b a  jö v e te lü k  m á r  n em  j á r  v eszé ly ly e l.

A fe rtő ző  b e te g s é g e k  k ö z ü l k ü lö n ö se n  a  himlő az , m e ly re  a  
k o rm á n y o k  n a g y o b b  f ig y e lm e t fo rd í ta n a k .  A  h az a i, 1 8 8 7 -b en  a l 
k o to t t  h im lő o ltá s i tö rv é n y  é r te lm é b e n  c s a k  b e o lto tt g y e rm e k  v e h e tő  
fői a  n é p isk o lá b a , a  12. é le té v é t b e tö ltö tt  ta n u ló  ú jb ó l b e o lta n d ó . 
A b u d a p e s t i  p o lg á rm e s te r  re n d e le té n é l  fo g v a  a m a  ta n u ló k  n é v s o ra ,  
k ik  a z  u jr a o l tá s t  e lm u la s z to t tá k , a z  isk o la  ré sz é rő l az  e lö ljá ró s á g 
n a k  b e je le n te n d ő . E g y  b u d a p e s ti  k ö z é p is k o la  ig a z g a tó s á g a  e r e n 
d e le tn e k  a  m ú lt  ta n é v b e n  e le g e t  te t t ,  a  m e n n y ib e n  a  sz ó b a n  lévő  
n é v s o r t  m e g k ü ld te  a m a  k e r ü le t  e lö l já ró s á g á n a k ,  a  m e ly n e k  t e r ü 
le té n  ez in té z e t fe n n á ll ,  d e  v is s z a k ü ld té k  a  n é v s o r t  a z z a l a  f e l 
sz ó lítá s sa l, h o g y  a  b e  n em  o lto tt  ta n u ló k  n e v e i azo n  k e r ü le t  e lö l
já ró s á g á v a l  k ö z le n d ő k , m e ly  k e r ü le tb e n  az  ille tő  ta n u ló k  la k n a k .  
N e m  te k in tv e  e k ö v e te lé s  id ő ra b ló  te l je s íté s é t ,  v é g r e h a j tá s a  n e h é z 
s é g e k b e  ü tk ö z ik , a  m e n n y ib e n  a  b u d a p e s t i  is k o lá k b a  ig e n  so k  o ly  
ta n u ló  j á r ,  k i B u d a p e s t  te rü le té n  n em  la k ik ,  h a n e m  k ö rn y é k é n ,  
m in t U j-P e s te n , P a lo tá n , S o ro k sá ro n . H a ra s z tin ,  S z t.-L ő rin cz en  stb . 
A z ille tő  k e rü le t i  e lö ljá ró sá g  fö lfo g á sa  s z e r in t  e l já r v a  e ta n u ló k  
e lle n ő rz é se  n em  is  v o ln a  e szk ö z ö lh e tő .

C s a k  n é h á n y  éve , h o g y  m e g ta lá l tá k  a  gümökór b a c illu sá t. 
C s a k  a z ó ta  v á l t  b iz o n y o ssá  a m a  m á r  az  ó k o rb a n  f e lá ll í to tt  n é z e t, 
h o g y  a  g ü m ő k ó ro s n a k  v á la d é k a i  és k i le h e l t  le v e g ő je  e  b e te g sé g e t 
te r je s z te n i  k é p e s e k .  í g y  te h á t  a  tü d ő v é sz e s  ta n u ló tá r s a i r a  n ézv e  
v eszé ly , d e  a z o n k ív ü l a z  is k o la  z á r t  te rm e i a  b a j t  sú ly o s b ít já k  is. 
Az á lla m  a  tü d ő v é sz  te r je d é s e  e lle n  e d d ig  c s a k  e g y e s  c z é lsz e rü b b  
é p í tk e z é s e k  ( k a s z á rn y a ,  b ö r tö n  s tb .)  ú t já n  v é d e k e z e t t ,  e g y é b  lé 
p é s e k e t  e l le n e  n em  te t t .  H a  az  á lla m  a  m e llb e te g  t a n u ló k n a k  az
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is k o lá b a  v a ló  fö lv é te lt  m e g ta g a d n á ,  valamivel h o z z á já ru lh a tn a  e 
p u s z tí tó  n é p b e te g s é g  te r je d é s é n e k  c s ö k k e n té s é h e z . F e le m líte n d ő n e k  
ta r to m , b o g y  az  u to lsó  é v e k b e n  tö b b  k ü lfö ld i  k l im a tik u s  g y ó g y 
h e ly e n  s a n a to r iu m  a la k u lt ,  m e ly b e n  b e te g  ta n u ló k  ta n u lm á n y a ik a t  
f o ly ta th a t j á k .  I ly e n  v a n  a  m e llb e te g e k  e g y ik  M e k k á já b a n  D avos- 
b a n  is. S a jn o s , h o g y  ily  in té z e t k e t tő s  jó té te m é n y é b e n  c s a k  jo b b 
m ó d ú  c s a lá d o k  g y e rm e k e i  ré sz e sü lh e tn e k .

A ta n u lá s  á l ta l  o k o z o tt e g y e s  e g é sz ség i á r ta lm a k  le k ü z d é sé re  
m in d e n e s e tre  k e l l  v a la m it  te n n i. B e lá t tá k  a z t  m á r  é v t iz e d e k  e lő tt, 
d e  ép  az u to lsó  k é t  é v tiz e d b e n  tö r té n te k  e té re n  n a g y o b b  lé p é s e k , 
m e ly e k  a  tornatanításban n y ilv á n u lta k .  Ig e n  h e ly e s  d o lo g  v o lt a  
to r n a ta n í tá s n a k  k ö te le z ő v é  té te le ,  c s a k  az  s a jn o s , h o g y  az  if jú sá g  
a n n a k  a l ig  vesz i h a s z n á t. V a ló s á g b a n  h o m o e o p a th ik u s  d o s isb an  
ré sz e sü l a  to rn á b a n ,  h a  m e g fo n to lju k , h o g y  h e te n k in t i  k é t  ó r a  á ll 
a  to r n a t a n á r n a k  re n d e lk e z é s é re  és ez  ó ra  n e m  m a th e m a tik u s  ó ra , 
h a n e m  c s a k  isk o la i, m e ly e t a  1 0 — 15 p e rc z n y i s z ü n e t m e g cso n k ít. 
E z  a  k é t  to rn a ó ra  az , a  m it az  isk o la  az  i f jú s á g n a k  n y ú jt ,  és 
m in d a z o n á lta l  so k  szü lő  a z t  is  so k a lja . B iz o n y ít já k  a z t  a  fo ly a m o d 
v á n y o k , m e ly e k  a  ta n é v  e le jé n  a  ta n u ló n a k  a to rn a  a ló l v a ló  fö l
m e n té s é t  k é r ik .  A to r n a ta n í tá s n a k  s ik e re  á l ta lá b a n  k ie lé g í tő n e k  
m o n d h a tó  a m a  s z ű k  h a tá ro k  k ö z ö tt, m e ly e k e t je le n le g i  ta n te rv ű n k  
a n n a k  k is z a b o tt.  A z u to lsó  é v e k b e n  tö b b e n , ú g y  Sigl k a p i tá n y  
M ü n c h en b e n  1 8 8 8 -b an , n á lu n k  Grabovieczky to r n a ta n á r  m á r  1 8 8 1 -b en , 
a  to r n a g y a k o r la to k a t  ú g y  a k a r n á k  b e re n d e z n i ,  h o g y  a z o k k a l  e g y 
sz e rsm in d  a  fe g y v e r-  és k a to n a i  g y a k o r la to k  a b c -je  is, m e ly  a  
f ia ta l é v e k b e n  k ö n n y e b b e n  e ls a já t í th a tó ,  m in t k é s ő b b , a d a s s é k  elő. 
N a g y o n  h e ly e s  és ü d v ö s  e szm e , c s a k  az  a  b a j , h o g y  a  rö v id  
ta n í tá s id ő t  n em  te k in tv e , a  to rn a  tu la jd o n k é p e n i  c z é ljá t ,  a  te s t 
ö sszes  iz o m c s o p o r tja in a k  h a rm o n ik u s  g y a k o r lá s á t ,  f e jle s z té sé t, íg y  
k ö n n y e n  szem  elől le h e tn e  té v e sz te n i . E  k a to n a i  g y a k o r la to k r a  
le g fe lje b b  a  k ö z é p isk o la  2  le g fe lső  o s z tá ly á b a n  le h e tn e  te k in te t te l  
le n n i, d e  k o rá n tse m  ú g y , m in t F ra n c z ia o rs z á g b a n ,  h o l a  to r n a 
ta n í tá s t  m in d e n ü tt  ily  a la p o n  sz e rv e z té k . F ra n c z ia o r s z á g  1 8 7 9 -b e n  
a lk o to t t  to rn a tö rv é n y e  a  to r n á t  a  f iu k ra  k ö te le s , a  le á n y o k r a  c sak  
re n d k ív ü l i  ta n tá r g y n a k  n y ilv á n ít ja .  F ra n c z ia o rs z á g b a n  a  to rn á z á s ra  
k ü lö n ö s  g o n d o t  fo rd í ta n a k .  A  le g k ise b b  h e ly sé g b e n  e g y  v a g y  tö b b  
to rn a e g y e s ü le t  á ll fe n n , m íg  a  m i v id é k i v á ro s a in k b a n  az  u. n . 
o lv a s ó e g y e s ü le te k e t  t a lá l ju k ,  ho l a  p o lg á ro k  g y a k o r o l já k  m a g u k a t  
—  a  k á r ty á z á s b a n .

N a g y o b b  f ig y e lm e t k e ll a  to rn a  k ie g é sz ítő  ré sz é re , a  s z a b a d  
tornagyakorlatokra, a  tornajátékokra, ese tleg  e g y e s  testedző sportokra 
is  fo rd íta n i. T a n u ló  i f jú s á g u n k  m in d e z e k e t n é lk ü lö z i. Ig e n  k ö n n y e n  
v o ln á n a k  a z o k  az  isk o la  ta n te rv é b e  fö lv e h e tő k  és a  ta n u ló k  he ten - 
k i n t 2 — 3 -szo r  d é lu tá n  ré s z tv e h e tn é n e k  e te s tg y a k o r la to k b a n ,  m e ly e k 
n e k  h a s z n á t  le írn i  fe le s le g e s  m u n k á n a k  ta r to m . H a s z n u k  c sa k  
a k k o r  é rv é n y e s ü ln e , h a  m in t A n g liá b a n  a  ré sz v é te l k ö te lez ő  v o ln a
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(hol a  ta n u ló  h e te n k in t  1 2 — 18 ó rá ig  a  te s te d z ő  já té k o k b a n  v esz  
r é s z t ) ; h a  e n n e k  lé te s íté s e  e s e tle g  a k a d á ly o k b a  ü tk ö z ik , a k k o r  a z  
isk o la  le g a lá b b  p r o p a g á l ja  a  to r n a já té k o k a t ,  m in t ez t N é m e to rs z á g 
b a n  ta p a s z ta l ju k .  A n g liá b a n  n e m  e g y e d ü l az  isk o la  g o n d o s k o d ik  
a  to r n a já té k o k  m e g k ö n n y íté s é rő l,  h a n e m  e g y e s  v á ro so k  n a g y  ösz- 
s z e g e k e t á ld o z n a k , h o g y  já t s z ó te r e k  lé te s ít te s se n e k , m e ly e k n e k  a  
n e m  ta n u ló  i f jú s á g  is  h a s z n á t  v esz i. A z is k o la  is s e rk e n tő le g  h a t  
é v e n k in t  r e n d e z e t t  v e r s e n y já té k o k  (m a tch es )  á l ta l .  A  m i v is z o n y a in k  
k ö z ö tt v e r s e n y fu tá s o k ,  la b d á z á s  és  e g y é b  if jú s á g i  j á t é k o k  p á rto -  
la n d ó k . A  te s te d z ő  s p o r to k  k ö z ü l fö lem líte m  az  úszást. N em  m e g y e k  
o ly  m essze , m in t pl. G ö ttin g á b a n , hol e g y  ú ja b b a n  é p ü l t  is k o lá b a n  
fü rd ő  is v a n , d e  k ív á n a to s n a k  k e l l  je le z n e m  e g y  o ly  k a p o c s  lé te 
s íté sé t, m e ly  az  ú s z á s t  a z  isk o lá h o z  k ö ze le b b  hozza . A z a  rö v id  
p á r  h é t, m e ly  id ő  a l a t t  az  u sz ó in té z e te k  a  ta n é v  a la t t  n y i tv a  á l l a 
n a k , a z  ú s z á s ra  e lé g  jó l  é r té k e s í th e tő . A te m e s v á r i  á l la m i fő re á l
isk o la  isk o la o rv o sa , dr. Tauffer Jenő, in té z e té n e k  if jú s á g a  ré sz é re  
k e d v e z m é n y e k e t e szk ö z ö lt k i az  o tta n i fü rd ő b e n . A  korcsolyázás is 
k ü lö n ö se n  if jú  k o rb a n  ig e n  h a szn o s  az  e g é sz ség re . A  b u d a p e s t i  
ta n u ló  i f jú s á g  ú g y lá ts z ik  k isz o ru l a  jé g p á ly á ró l ,  c s a k  le g k is e b b  
ré s z e  g y ő z i a  k ö lts é g e k e t.  C h a u v in is tá n a k  fo g já k  ta r t a n i  a z t, a  ki 
n á lu n k  a z t m e rn é  a já n la n i ,  h o g y  az  e g y e s  is k o lá k  u d v a r a in  té le n  
m e s te rs é g e s  jé g p á ly á k a t  t a r t s a n a k  f e n n ; k ö lts é g e s n e k  és k iv ih e te t
le n n e k  fo g já k  ta r ta n i  a  d o lg o t, h o lo tt M ü n c h en b e n  m á r  tö b b  év  
ó ta  c s e k é ly  p é n z ö ssz eg  á r á n  szám o s is k o la  u d v a rá n  lé te s í te t te k  ily  
jé g p á ly á k a t .  A z e g é sz sé g e t o ly  je le n té k e n y  m é r té k b e n  e lő m o zd ító  
evezést a z  is k o la  n em  p á r to lh a t ja ,  le g a lá b b  a  m i v is z o n y a in k  k ö 
zö tt n em .

A kirándulások tö b b  te k in te tb e n  é rd e m lik  m e g  f ig y e lm ü n k e t.  
A  tá r s a s  sze llem  fe jle sz té se  m e lle tt  a  ta n í tá s  c z é l ja ira  is ig e n  a l 
k a lm a s a k  és  az  e g é s z s é g n e k  h a sz n o s  s z o lg á la to t  v é g e z n e k . C s a k 
h o g y  a  m i in té z e te in k  ta n u ló i é v e n k in t  n a g y o n  k e v é s  k i r á n d u lá s t  
te sz n e k  és a k k o r  tú ls á g o s  s o k a t g y a lo g o ln a k . E z  u tó b b in  k e z d e n e k  
a  k ü lfö ld ö n  se g íte n i, a  m e n n y ib e n  vasúti kirándulásokat s z e rv e z 
n e k . H o g y  e z e k e t N é m e to rs z á g b a n  m ily  m é rté k b e n  k a r o l já k  föl, 
b iz o n y ítjá k  a  szász  k ir . v a s u ta k  ig a z g a tó s á g á n a k  a  lip c se i k e r ü 
le tr e  v o n a tk o z ó  s ta t is z t ik a i  a d a ta i .  1 8 8 7 -b en  287  k irá n d u lá s b a n  
6 0  á llo m á s  fe lé  1 4 ,7 6 5  ta n u ló  v e t t  ré sz t, e z e k  k ö z ö t t  v o lt 3 1 8 8  
k ö z é p isk o la i ta n u ló . A  v i te ld í ja t  a  v a s u ta k  m a jd n e m  m in d e n  e s e t 
b en  a  r e n d e s n e k  e g y  h a r m a d á r a  sz á ll í to ttá k  le. Az ily  k i r á n d u 
lá s o k a t  és sz ü n id e i u ta z á s o k a t  m á r  12 év v e l e z e lő tt Téglás Gábor 
a já n lo t ta .

M íg  az  isk o la  f e lü g y e le te  a l a t t  á l ló  to r n a g y a k o r la to k ,  já té k o k  
és k ir á n d u lá s o k  c s a k  a  ta n é v  a la t t  s z o lg á l já k  az  e g é sz sé g  ü g y é t , 
a d d ig  a  s z a b a d  n y á r i  h ó n a p o k a t  a z  u . n . szünidei telepekre le h e tn e  
fö lh a sz n á ln i. Bion-n a k , a  s z e ré n y  sv á jc z i p lé b á n o s n a k  k ö sz ö n h e t
jü k ,  h o g y  a  s z ü n id e i te le p e k  k é rd é s é v e l  m á r  m in d e n  m ű v e lt  á llam -
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b a n  fo g la lk o z n a k . K ü lö n b e n  az  e szm e  nem  is u j, m e r t  D á n iá b a n  
m á r  a  4 0 -es év e k  ó ta  a  n a g y  s z ü n id ő k  a l a t t  a  ta n u ló k a t  t is z te s 
sé g es  m e z ő g a z d á k n á l h e ly e z ik  e l tö b b  h é tre ,  és  k ö rü lb e lü l  7 0 0 0 -re  
r ú g  a  ta n u ló k  sz á m a , k ik  íg y  é v e n te  a  j ó  fa lu s i lev eg ő  jó té k o n y  
h a tá s á t  é lv ez ik . E  m ó d sz e rre l, m e ly e t N é m e to rsz á g  tö b b  v á ro s á 
b a n  is  k ö v e tn e k ,  m e g  v a n n a k  e lé g e d v e , m e r t  a  k ö l ts é g e k  c s e k é ly e k , 
a  ta n u ló k  a  fris s  lev eg ő  és jó  tá p lá lk o z á s  fo ly tá n  jó  sz ilib e n  v a n 
n a k  és te s ts ú ly u k b a n  g y a ra p o d n a k .  H ib á u l r ó já k  fö l az  in té z m é n y  
ez a la k já n a k  az t, h o g y  a  ta n u ló  n é lk ü lö z i a  p a e d a g o g ia i  v e z e té s t ;  
d e  n e  f e le jts ü k  el, h o g y  a  ta n u ló k  j a v a  ré sz e  a  n y á r i  sz ü n id ő  a la t t  
k ü lö n b e n  sem  ré sz e sü l p a e d a g o g ia i  e l le n ő rz é sb e n . A z i t t  k ö zö lt, 
é p e n  ta n fé r f ia k  ré sz é rő l e m e lt e l le n v e té s  e le s ik , a z  u . n . cso p o rto s  
re n d s z e rn é l,  m e ly  s z e r in t 1 5 — 2 0 -a s  c s o p o r to k a t in d í t a n a k  ú tn a k  
e g y -e g y  ta n á r  v e z e té se  a la t t .  A  v id é k  m e g v á la s z tá s á n á l  ó v a to sa n  
k e ll e l já rn i .  A  fiuk  n a g y o b b  k i r á n d u lá s o k a t  te h e tn e k ,  v e rse n y -  
fu tá s o k a t  r e n d e z h e tn e k ,  h e g y e k e t  m á s z h a tn a k ,  ú s z h a tn a k ,  la b d á z 
h a tn a k ,  k u g liz h a tn a k ,  to r n á z h a tn a k ,  e s e tle g  czé llö v ésb e n  is g y a 
k o r o lh a t já k  sz e m ü k e t,  á r ta lm a s  b o g a r a k a t  g y ű j th e tn e k  (n a g y o b b  
g y ű j té s e k re  d í ja k a t  is 'lehe tne  k i tű z n i ) ; az  if jú  m e g is m e rk e d ik  az 
ille tő  v id é k  tö r té n e ti  v a g y  e g y é b  n e v e z e te ssé g e iv e l, m i fö ld ra jz i és 
tö r té n e lm i ism e re te it  is  é lé n k e b b é  tesz i, a z o n k ív ü l m e g ta n u l ja  
s z e re tn i  és c s o d á ln i a  te rm é s z e t fe n sé g e s  sz é p sé g é t. Alexander 
t a n á r  é rd e m e , h o g y  a  m i i r á n y a d ó  k ö r e in k e t  f ig y e lm e z te tte , h o g y  
e fo n to s  in té z m é n y  jó té te m é n y é t  a  k ö z é p isk o la i i f jú s á g ra  is k ite r -  
je sz sz é k .

A z isk o la  orvosi felügyelete az  u to lsó  é v e k b e n  n a g y  v i tá t  
e re d m é n y e z e tt .  A  m ió ta  a z t j a v a s l a tb a  h o z tá k , a  ta n  fé rfiak  jó  ré sz e  
e llen e  fo g la l t  á l lá s t ,  ső t az  o rv o so k  sem  v o lta k  a  d o lo g g a l t i s z tá 
b a n ,  k ü lö n b e n  n em  le tt  v o ln a  tá b o ru k b a n  v é le m é n y k ü lö n b sé g . 
N e h á n y a n  c s a k  o ly  o rv o s ra  k ív á n tá k  az  isk o la  o rv o s i e l le n ő rz é sé 
n e k  t is z ts é g é t  ru h á z n i,  k i a z  e g é sz sé g ta n b a n  j á r t a s ,  n e h á n y a n  b e é r 
té k  v o ln a  h iv a ta lo s  o rv o ssa l. A z u tó b b i e s e tb e n  m é g  tű rh e tő  e r e d 
m é n y rő l sem  le h e te t t  v o ln a  szó , h a  m e g g o n d o lju k , h o g y  e g y  tis z ti 
o rv o s n a k  m e n n y i a  d o lg a , h o g y  h iv a ta lo s  te e n d ő in e k  s o k a s á g a  m eg  
nem  e n g e d n é , h o g y  az  i f jú s á g  eg é sz ség i á l la p o tá n a k  e llen ő rz é sé v e l 
tü z e te s e n  fo g la lk o z h a s sé k . A z isk o la o rv o s i in té z m é n y  é le tb e lé p te 
té se  é rd e k é b e n  a  k ü lfö ld i  h y g ie n ik u s  e o n g re s su so k o u  s o k a t  ta n á c s 
k o z ta k  ; a  ta n á c s k o z á s o k  e re d m é n y e , fő k é p  Cohn t a n á r  a rg u m e n -  
tá lá s a  fo ly tá n  az  v o lt, h o g y  k im o n d tá k , h o g y  s z a k é r tő  o rv o s o k ra  
b iz a ssé k  az  is k o la  eg é sz sé g ü g y i fe lü g y e le te . T e k in tv e  a z t, h o g y  a  
szó b an  lévő  fe lü g y e le t  a z  e g é sz sé g ta n i is m e re te k n e k  o ly  m e n n y i
s é g é t k ö v e te li ,  m e ly ly e l n em  m in d e n  o rv o s r e n d e lk e z ik , é le tb e lé p 
te t té k  n á lu n k  a  k ö z é p isk o la i o rv o si és  e g é s z s é g ta n - ta n á ro k a t  k é p z ő  
ta n fo ly a m o t. E  ta n fo ly a m m a l m e g e lő z te  h a z á n k  a  m ű v e lt k ü lfö ld e t. 
O tt az  is k o la  e g é sz sé g ü g y i fe lü g y e le te  tö b b n y ire  o ly  o rv o so k  k e z é 
b en  v a n , k ik  az  e g é s z s é g ta n b a n  n a g y o b b  j á r t a s s á g g a l  n em  b írn a k .
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A so rs  i r ó n iá ja ,  h o g y  a z  isk o la e g é sz sé g ü g y i m o z g a lm a k  h a z á já b a n .  
N é m e to rs z á g b a n  m in d ö ssze  k é t  isk o la o rv o s  m ű k ö d ik . B e lg iu m b a n  
1 8 7 4 , S v é d o rs z á g b a n  1 8 7 8 , F ra n c z ia o rs z á g b a n  1 8 7 9  ó ta  v a n n a k  
isk o la o rv o so k , k ik  az  is k o la  és a  ta n u ló k  e g é sz sé g ü g y e  fö lö tt  ő r 
k ö d n e k  ; h a z á n k  e g y e s  in té z e te in  sz in té n  v o lta k  ily  o rv o so k .

Irefort m in is te r  Fodor t a n á r r a l  e g y ü t t  1 8 8 5 -b e n  v e te t te  m eg  
a l a p já t  a  m o d e rn  isk o la o rv o s i in té z m é n y n e k . E g y  1 8 8 7 -b e n  k ia d o tt  
m in is te r i r e n d e le t  m a g á b a n  fo g la lja  a  ré sz le te s  u ta s í tá s t  a  k ö z é p 
isk o la i isk o la o rv o so k  s z á m á ra . A  r e n d e le t  m in d e n  is k o la e g é s z s é g 
ü g y i  tá r g y r a  k i te r je s z k e d ik .  A z isk o la o rv o s , k i e g y s z e rs m in d  a  
ta n á r i  te s tü le t  ta g ja ,  ta r to z ik  a  ta n u ló k  e g é sz ség i á l la p o tá t  f ig y e 
le m m e l k is é rn i ,  c s a k  az  ig a z g a tó  u t já n  in té z k e d h e t ik ,  t a p a s z ta la ta i 
ró l az  év  v é g é n  j e le n t é s t  te sz  a z  ig a z g a tó n a k , k i a z t  s a já t  m e g 
je g y z é s e i  k ís é re té b e n  a  ta n k e rü le t i  fő ig a z g a tó h o z  fö lte r je sz t i.  E g y e lő re  
k ö z é p is k o lá in k n a k  (k ö rü lb e lü l 179) c s a k  k is  ré sz é b e n  v an  isk o la o rv o s  
a lk a lm a z á s b a n . C z é lsze rű  le t t  v o ln a , m in th o g y  e g é sz sé g ü g y i m inis- 
te r iu m u n k  n in c s , h a  a  k ö z o k ta tá s ü g y i  m in is te r iu m b a n  e g y  iskola- 
egészségügyi osztályt á l l í to t ta k  v o ln a  föl. E g y  k ö z p o n tb ó l az  o rv o so k  
m ű k ö d é se , v a la m in t  a z  isk o la  e g é sz sé g ü g y e  ig e n  jó l  fig y e lem m el 
k is é rh e tő . A k ö z o k ta tá s i  ta n á c s b a n  e g y -k é t  isk o la o rv o s  is  fo g la l
h a tn a  h e ly e t. Az isk o la o rv o s  tö re k v é s e in e k  a  r e á  b íz o tt i f jú s á g  
e g é sz sé g e  é rd e k é b e n  a n n á l n a g y o b b  lesz a  s ik e re ,  m in é l jo b b a n  
m e g g y ő z h e tte  a  ta n fé r f ia k a t  h iv a tá s a  fo n to ssá g á ró l. A zé rt o ly  h e ly 
rő l is k e l le n e  g o n d o sk o d n i, ho l o rv o s  és ta n e r ő k  e g y ü t t  ta n á c s k o z 
h a tn a k  a  ta n u ló k  e g é sz sé g e  j a v á r a .

A  m a g y a r  isk o la o rv o s  tisz té v e l j á r  az egészségtan előadása. 
Trefort m in is te r  az  e g é s z s é g ta n t m in t r e n d k ív ü l i  t á r g y a t  v é te t te  
fö l a  k ö z é p isk o la i ta n te rv b e ,  m e ly  h e te n k in t i  k é t  ó r á b a n ,  a  V II . 
és  V II I .  o sz tá ly b a n  eg é sz  é v e n  á t  ta n í ta n d ó .  A zt le h e te t t  v o ln a  
v á rn i,  h o g y  e g é s z s é g ta n i is m e re te k  te r je s z té s é t  m in d e n k i sz ív esen  
fo g ja  fo g a d n i,  d e  a  ta p a s z ta la t  e n n e k  e l le n k e z ő jé t  ta n ú s í t ja .  Schwicker 
czé lo zv án  a  tú l te rh e lé s i  p a n a s z o k ra  a z t  m o n d ja , h o g y  é p e n  e g é sz 
s é g ta n i sz em p o n tb ó l n em  k e l le n e  az  e g é s z s é g ta n t e l ő a d n i ; Pasz- 
lavszky sz in té n  e llen z i és sz ív e se b b e n  lá tn á , h a  az  a n th ro p o lo g ia  
a  re n d e s  t a n tá r g y a k  k ö z é  fö lv é te tn é k . H a  tö b b e n  e l le n e z té k  is , 
v o lta k , k ik  a z  e g é s z s é g ta n  ta n í tá s á t  ö rö m m e l ü d v ö z ö lté k . K iv á lt 
a  k ü lfö ld ö n  e l is m e rté k  ez  in té z k e d é s  n a g y  fo n to s s á g á t és h a z á n k a t  
p é ld a k é p e n  e m líte tté k . M a g y a ro rsz á g  ez i r á n y b a n  c s a k u g y a n  ú ttö rő , 
m e r t  n in c s  is k o lá ja ,  h o l az  e g é s z s é g ta n t  elő  n e  a d n á k ; t a n í t já k  
az  e g y e te m  m in d e n  f a k u ltá s á n ,  a  p a p -  és  ta n ító k é p z ő  in té z e te k 
b en , a  k ö zé p - , p o lg á r i  és n é p is k o lá b a n . Egészségtani ismeretek és  
az egészségügy iránti érzék, m e ly e t e  ta n í tá s  p ro p a g á ljo n , ig en  
fo n to s  d o lg o k , m in d k e ttő n e k  k ö z k in c sc sé  k e ll v á ln ia  és  h a  e 
czél e l le sz  é rv e , a  n e m z e t jó lé te  és h a d k é p e s s é g e  s o k a t  n y e rn e k . 
A z e g é s z s é g ü g y  i r á n t i  é rz é k  k e l té s é t ,  fe jle sz té sé t is  sz ó b a  h o z tam  
E r r e  b iz o n y á ra , le g a lá b b  n á lu n k ,  n a g y  s z ü k sé g  v a n , m e r t  k ö zö n -
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s é g ü n k b e n  az  n in c s  o ly  m é r té k b e n  k ife jlő d v e , m in t fo n to s sá g a  
u tá n  íté lv e  v á r h a tn é k .  A z á l la tv é d ő  e g y e s ü le t  s o k k a l k o rá b b a n  
k e le tk e z e t t ,  m in t p l. a  G y e rm e k b a rá t-E g y e s ü le t .  H a  v a la k i  éhező  
v e r e b e k e t  e te t ,  k i tü n te té s b e n  ré sz e sü l, a  sz eg é n y , éh ező  ta n u ló  
jó te v ő je  m e g  a lig  ré sz e sü l e l ism e ré sb e n .

E z e k re  n em  a z é r t  h iv a tk o z o m  itt, m in th a  ta n fé r f ia in k  n em  
v is e l te tn é n e k  é rd e k lő d é s s e l  az  e g é s z s é g ü g y i d o lg o k  i r á n t ; a  t a n 
ü g y i fo ly ó ira to k  év fo ly a m a i az  é rd e k lő d é s t  e lé g g é  b iz o n y ítjá k . Az 
é rd e k lő d é s  m e g v a n , c s a k  jo b b a n  k e l l fe jle sz te n i és  fo k o zn i. E z 
jó  ré sz b e n  az  e g é sz sé g ta n  t a n á r á n a k  is fö la d a ta .  M eg k e l l n y e rn ie  
a  ta n fé r f ia k a t  is a  fo n to s  ü g y  ré sz é re ,  m e r t  c s a k  az  o rv o so k  és 
ta n á r o k  k ö zö s  m ű k ö d é se  fo ly tá n  fog  az  e g é sz sé g ü g y  tö b b  fon tos 
k é rd é se , íg y  k ü lö n ö s e n  az  is k o la e g é s z s é g ü g y , o ly  m e g o ld á s t  n y e rn i,  
m e ly  az  i f jú s á g n a k  és íg y  a  h a z á n a k  h a s z n á ra  fo g  v á ln i.

(Budapest.) Dr. Schuschny Henrik.

IRODALOM.

F O L Y Ó I R A T O K .
H a z a i a k .

Család és Iskola. XV. évf. 10. sz. Pap György: Jutalom-osztás 
az iskolában. — Tóth Károly: Az énektanítás kérdéséhez.

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. 1889. 8. sz. A budget-vita 
előtt. — Fehér Ipoly: Szerbia középiskolái. (Befej.). — Balásy Dénes: 
A legközelebbi teendő. [Ez a következő volna: „a felső nép-, a szak-, 
polg. és keresk. iskolák meg a tanítóképzők ügyét, állapotát és kér
déseit minél előbb egy országos congressusi vita tárgyává kell tenni“]. —
9. SZ. Dr. Bokor József: Bihari Péter. — Tehnányi Emil: A latin 
nyelv methodikájához. II — Ébredünk. [Helyeselve, hogy egyesületünk 
választmánya elfogadta a Közlöny szerkesztőjének amaz indítványát, hogy 
az első folyamodású bírák példájára indítsanak az állami középiskolák 
tanárai is mozgalmat fizetésüknek a megváltozott viszonyokhoz mért 
emelése érdekében, azt óhajtja: „Tegye a tanügyi kormány a közép
iskolai tanári állást az elsőfolyamodású törvényszékek biráinak állásával 
minden tekintetben egyenlővé“ . Ez nem csak a fizetés, hanem az állás 
emelésével is járna. Mellékesen megjegyezzük, hogy a Közlöny szer
kesztője legkevésbbé sem találná ugyan szégyelnivalónak, ha a Szemlé
ből merítette volna indítványához a gondolatot, de a valóság az, hogy 
már jóval a Szemle 6. számának megjelenése előtt közölte szándékát 
több választmányi taggal, tanácskozva velük és kérve őket az ügy támo
gatására, mivel a választmánynak fele sincs érdekelve a dologban. Az 
érdemet különben az indítványozó szívesen átengedi amaz egy fővárosi
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és több vidéki tagtársnak, kik már megelőzőleg biztatták]. — Dr. Boros 
Gábor: Az erdélyrészi szászok oktatásügye. I.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet-, nyelv- és történelemtudo
mányi szakosztályának kiadványai. VI. köt. 2. fűz. Finály: Újságok a 
régi Rómában. — Szamosi János: Medea a világirodalomban. — Moi- 
dován Gergely: Az erdélyi román nép vallási uniója Rómával. II. — 
Petrán József: Népfelkelés 1809-ben. — Dr. Fülöp Adorján: Az iker
szók. II. — Jéglás Gábor: Újabb feliratok az erdélyi aranyvidékről.

Kalauz a nevelő-oktatás terén. III. évf. 2—3. fűz. Begéczy József-. 
Herbart és követői. Mager és Waitz. — Dreisziger Ferencz: A nép
tanítók önképzésének akadályai. — Boromisza István: Katholikus nő
nevelésünk.

Magyar Nyelvőr. XVIIÍ. köt. 5 . fűz. (máj.). Binder Jenő: A magyar 
hasonlítás. — Joannovics György: Hangsúly. IV. — Halász Ignácz: 
Magyar elemek az északi szláv nyelvekben. — Szarvas Gábor: Hasonlít- 
hatatlan gyöngyök. [Télfy Iván magyar Homerosának bírálata magyarság 
szempontjából].

Magyar Paedagogiai Szemle. X. köt. 5 . fiiz. (máj ). Bőim József-. 
Újabb mozgalmak a tanítók képzése ügyében és Gyertyán fty István.

Nemzeti Nőnevelés. X. évf. 5 . fűz. (máj.). György Aladár: A 
magyar tanítónők törekvései. — Binder Laura: Az irásfüzetek hely
zetéről és az irásvonalak irányáról.

Népiskola. Volksschule. VI. évf. 16. SZ.Freund: Elő a humaniórákkal! 
(Folyt. 17— 21. sz.). — 17. SZ. Welchen Wert haben Ausflüge für 
Lehrer und Schüler? (Folyt. 18— 21. sz.).

Nevelés. II. évf. 4. sz. (ápr.). Végh István : Pessimismus és világ
fájdalom a nevelésben. [Igen tartalmas és helyes czikk, mikép lehet a 
nevelésben arra működni, hogy korunk e két hibás világnézete ifjaink 
közt ne terjedjen], — Dobóczky Lajos: Az iskolai nevelés köréből. II. 
A büntetésről. [Jó dolgok összefoglalása. Csak egy passusa ellen van 
kifogásunk, ez ellen : „Hasznos dolog lesz továbbá, ha olyan olvasmányt 
nyújtunk a gyermeknek, mely az ő erkölcsi állapotával összefüggésben 
van ; az, a ki hazudik, olvasson a hazudósra vonatkozó elbeszélést vagy 
történetet, a ki lop, lopásról szólót. Az ilyen olvasmány tartalmát aztán 
az egész osztály előtt el kell neki beszélnie, és ha serdültebb : írásban 
is kidolgoznia“. Nem mondjuk, hogy a jól megválasztott olvasmány nem 
lehet jó hatással a rossz irányú fiúra, de csak akkor, ha nem éreztetjük 
vele, hogy ez a leczke most neki szól, hanem hagyjuk az olvasmányt 
magát hatni. Ily olvasmányokat pedig közösen kell olvastatni az egész 
osztálylyal, mert erkölcsi hatásokra minden fiúnak szüksége van. Azt 
sem helyeselnők, hogy a fiú esetleg maga szabja ki magára a büntetést, 
mert ez raffineriára s tettetésre vezetheti]. — Gaál Lajos: Tanítóképzés 
és a tanítók.
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Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXII. évf. 18 sz. Pót- 
utasítás a látogatás és főfelügyeleti jog gyakorlása iránt a református 
középiskolákban.

Protestáns Közlöny. XIX. évf. 15. SZ. A szünidők kérdése. 
(Befej. 16. sz.). [Nagyon lándzsát tör a szünidőknek mennél nagyobb 
terjedelemben való fentartása mellett. Tanárok és tanulók érdeke egy
aránt megkívánja ezeket. Fő ok, hogy a kivált idegen helyen tanuló 
növendék ne legyen hosszú ideig elszakítva az otthoni neveléstől, szülei 
közvetetlen vezetésétől. A kálvinista tanároknak úgy sincs más fizetés
pótlásuk a vakácziókon kívül. Mindezt megengedjük, de mégis meg kell 
sokalltunk, mikor a szünidők maximumát ekkép állapítja meg: „őszi 
(szüreti) okt. 16-ától a hónap végéig; karácsonyi decz. 18-tól j an. 3-ig; 
böjt végén 5 nap ; húsvéti két hét és pünkösti 10 nap“. Mert bizony 
ez összesen nem kevesebb, mint Jccrek két hónap. Ennyi pedig sok a 
jóból]. — 17. SZ. T anári özvegyek és árvák gyámolítása. (Folyt. 18. 
Befej. 19. sz.).

Sárospataki Lapok. Vili. évf. 16. sz. Dr. Székely György: Néhány 
észrevétel tősgyökeres magyar gymnasiumaink alsóbb fokú német nyelvi 
tanításához. —  19. SZ. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület felirata a 
vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak az érettségi vizsgára vonatkozó 
leirata ellen. [E felirat szerint a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
továbbra is fenn kívánja tartani azt a törvény önkényes magyarázatán 
alapuló szokását, hogy az érettségi vizsgálatokhoz az elnökön kívül 3—4 
nem szakember szavazó bizottsági tagot szokott kiküldeni. Arra úgy 
látszik az egyházkerület nem gondol, hogy ez intézkedésével annak a 
gyanúnak teszi ki magát, hogy előkelő embereinek hanyag vagy tehetség
telen fiait kívánja a bukástól megmenteni, leszavaztatván laikus bizott
sági tagokkal a szakvizsgáló tanárokat].

Tornaügy. VI. évf. 9. SZ. A ministerhez. [Közli a Magyar Torna
egyesületek Szövetségének folyamodványát egy ministen rendelet módo
sítása és egy másiknak megszüntetése ügyében. Ez utóbbi az 1887. ápr. 
17-én 13650. sz. a. kelt rendelet, mely a budai tanítóképző-intézet 
tornatanításra képesítő oklevelét kivételesen nem csak polgári iskolákra, 
hanem a középiskolák felső osztályaiban is érvényessé teszi]. — Dr. Lecli- 
ner Károly : A kedély neveléséről.

K ü l f ö l d i e k .

The Educational Times. XLII. köt. 337 sz. (máj.). J. G. Fitch: 
On hand-work and head-work. [Tulajdonkép a kézi-munka tanításáról 
szól. Elismeri a kézbeli ügyesség fejlesztésének nagy fontosságát. Elhanya
golása kétségkívül hiba, melyet helyre kell ütni. De óvakodjunk itt is 
a túlságtól; ne becsüljük kelleténél nagyobbra a puszta kézi munka 
nevelő értékét és ne tegyük a szellemi erőgyakorlás helyettesévé. Ne 
gondoljuk, hogy a technikai vagy kézbeli oktatás biztos panacea minden
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sociális bajunkra vagy nevelésbeli fogyatkozásunkra. Ne higyjük, hogy a 
világ újjá születik, ha az iskolákat műhelyekké alakítjuk át vagy az 
iskolamestert dethronizáljuk, hogy helyet engedjen a kézművesnek. Boldog 
Anglia, a hol már oly komolyan fogtak a kézi munka tanításához, hogy 
ily figyelmeztetésre van szükség ! Nálunk e részben túlságtól fél század 
múlva se kell tartanunk].

L’Université. IV. évf. 6 SZ. Le Theresianum, lycée viennois. —
7. SZ. Les programmes de l’enseignement primaire supérieur et de 
l’enseignement secondaire en Belgique. — 8. SZ. G. Compayré: Le budget 
de 1890. — A „Bulletin de la Société pour l’Étude des Questions 
d’Enseignement Secondaire“ közli a „Groupe de l’enseignement secondaire 
classique“ ápr. 3-ki vitatkozását az élő nyelvek tanításáról, továbbá a 
„Société“ ápr. 18-án tartott közgyűlésének actáit (Croiset elnök meg
nyitóját stb.).

Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung in 
Preussen. 1889. 5. SZ. (máj.). Reden des Ministers der geistlichen etc. 
Angelegenheiten D. Dr. von Goszler über die Stellung der Unterrichts- 
venvaltung zur Reform des höheren Unterrichtes. [Ez érdekes, nem egy 
fontos nyilatkozatot tartalmazó beszédeket közoktatásügyi rovatunkban 
fogjuk ismertetni].

Pädagogisches Archiv. XXXI. évf. 3. SZ. Dr. Ernst Schlee: 
Der Unterricht in der lateinischen Sprache und die formale Bildung. 
[Bizonyítja, hogy a kifejezés határozottságában és erejében a latin nyelv 
mögötte áll a. németnek. A latin kifejezés határozatlanságát kiválókép 
bizonyítja ugyanazon eseteknek legkülönbözőbb viszonyok kifejezésére 
való alkalmazása. Sokkal üdvösebb gyakorlásnak mondja a latinból németre 
való fordítást, mint megfordítva. Sokkal könnyebb korlátolt fejű tanulót 
is arra képesíteni, hogy jó latin gyakorlatot és kielégítő latin feladatot 
Írjon, mint arra, hogy a németre fordításban biztosságra tegyen szert. 
Végül kimondja, hogy a latin grammatika nem épen szükséges s nem is 
a legjobb eszköze a formális képzésnek s nem is kell, hogy az összes 
középiskolai oktatásnak alapját tegye; aztán, hogy a latin író megértése 
a latin tanítás legelső haszna és mindenféle tudományos pályára kellőkép 
előkészíti a tanulót], ■— Dr. B. Freund: Ein Beitrag zur Klärung über 
die Methode für den Unterricht im Französischen. [Igen részletező czikk 
a franczia nyelv tanításának minden fokára vonatkozólag], — Hermann 
Grimm : Die deutsche Schulfrage und unsere Klassiker. [Hosszas, bár 
igen érdekes fejtegetéseit nem reprodukálhatjuk, de megemlítjük positiv 
javaslatait. 1. A német feladatot fő dologgá kívánja tenni. Általános 
fejtegetéseket lehetőleg ki kell. zárni s reális dolgokat, különösen tör
téneti eseményeket kell előadni. 2. A latinnál a szószerinti fordítás 
mellett mintaszerű fordításra kell törekedni. A latin beszéd és latinra 
fordítás nem kívánatos, mert csak holt formák utánzásából állhat. 3. A 
hazai nagy írók műveivel tartalmilag behatóan kell foglalkozni s a prózát 
ép oly polczra helyezni mint a költészetet].

Tanáregyesületi Közlöny. XXII. 4 Я
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Zeitschrift für das Realschulwesen. XIV. évf. 3. füz. Franz 
Bergmann: Die Bedeutung des Wortzeichens für die Erziehung. —
Willi. Swoboda: Das Lesen und Vorträgen in der Muttersprache nach
phonetischen und musikalischen Principien. [Fő gondot kell fordítani a 
helyes kiejtésre. Hibáztatja a silabizálást. A helyes hangsúlyozás igen
fontos. A monotoniát kerülni kell s természetes beszédbeli dallamra kell 
törekedni].

Le Scuole Secondarie. VI. évf. 12. sz. Sül nuovo disegno di 
legge. [Az új olasz középiskolai törvényjavaslatról]. — E. Gerunzi: 
Sulla presidenza dei Licei. — Innovazioni proposte nelfinsegnamento
didattico dei Licei. —■ 13. sz. A. De Giovannis: La fusione della Scuola 
Tecnica col Ginnasio. — Giovanni Gottardi: Sül nuovo disegno di 
legge. Gli insegnamenti scientifici nei futuri Licei e Giunasi. —  Angelo 
Andriani: L ’insegnamento della matematica nel progetto sull’istruzione 
secondaria.

KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .
A  k ö l t s é g v e t é s i  v i t a .

Az idei költségvetési vitának közoktatásügyi részét nem csak poli
tikai életünknek elevenebb lüktetése tette jelentőssé; messze kiható fon
tosságot kölcsönzött neki az a körülmény, hogy a közoktatási minister, 
Csáky Albin gróf itt fejtette ki először nagy körvonalokban amaz eszméket, 
melyek a közel jövőben közoktatásügyünk vezetésének irányát jelzik. E 
Programm s egyes konkrét kérdések körül, minők a Rudofinum, a német 
nyelvi rendelet stb. élénk vita fejlődött; a középiskolai törvény tárgyalása 
óta nem foglalkozott a képviselőház oly behatóan közoktatásügyi kérdé
sekkel, mint ez alkalommal. Nem kell bővebben fejtegetnünk, mily örvende
tesnek tartjuk e jelenséget. Ha talán nem értünk is mindenben egyet a 
vita irányával s eredményét is másminőnek óhajtottuk volna: az a körül
mény, hogy a közfigyelem közoktatásunk bajaival foglalkozik, megteremti 
a közérdeklődést, az eszmeharczot, a reformok e legszükségesebb előföl- 
telét. A vitában fölmerült kérdésekhez egyelőre hozzá nem szólunk; azok 
úgyis a napirenden maradnak s még sokszor foglalkoztatnak majd ben
nünket. Most csak a hozzászólás substratumát, az országgyűlési beszé
deket akarjuk olvasóinkkal nem a hirlapok többé vagy kevésbbé önkényes 
kivonataiból, hanem az „Országgyűlési Tudósító“ (X. évfolyam, május 
20— 27.) nyomán ismertetni. Természetes, hogy leginkább a középiskolai
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dolgokra szorítkozunk, a többiekből csak a középiskolával még némileg 
kapcsolatos mozzanatokat kisérjük figyelemmel. Nem a szónokok sorrendje 
szerint közöljük a beszédeket, hanem a hol lehet a fölmerült kérdések 
szerint csoportosítjuk a felszólalásokat s csak e kereten belül chronologi- 
kus rendben.

Az általános vita május 20-án kezdődött s tartott 4 napig május 
23-ig. A részletes vitában először tárgyalták az egyetemeket május 23., 
aztán következett a középiskolák kérdése május 25. 26. Az általános vitában 
legfontosabb a közokt. minister programmbeszédje, melyet szószerint 
adunk, azonkívül még nehány a középiskolákra 'is vonatkozó érdekesebb 
részleteket közlünk az általános vitából.

*

I. A m inister program m beszédje.

Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi minister beszéde május 
hó 20-án.

T. ház. (Halljuk! Halljuk!)
Tekintve azt a körülményt, hogy mikor a múlt ősz folyamán a 

vallás- és közoktatásügyi tárczát átvettem, a költségvetés már részletesen 
meg volt állapítva, a t. ház bizonyára kegyesen megfogja engedni, hogy 
ezen budget egyes tételénél az esetleg szükséges részletes felvilágosításo
kat az államtitkár úr is megadhassa; a mi azonban épen nem ment fel 
engem azon feladat alól, hogy mindjárt a vita kezdetén én is felszólaljak; 
mert nem csak természetesnek, hanem jogosnak is tartom a t. háznak 
azon várakozását, hogy a budgetvita folyamán nézeteimmel és felfogá
saimmal legalább általánosságban megismerkedjék. (Általános élénk 
helyeslés. Halljuk ! Halljuk !)

Legalább általánosságban, mondom ; mert olyan ügykörben, mint a 
minő az enyém, melyben nagy fontosságú tudományos, egyház-politikai, 
felekezeti, minden fokozatú oktatási, nevelési, emberbaráti, művészeti 
feladatok és kérdések legtarkább egymásutánban váltakoznak, minden 
részletre kiterjedő programmot megállapítani egyáltalában nehéz, egy pár 
hónap lefolyása alatt pedig azt hiszem teljesen lehetetlen. (Helyeslés 
jobbfelől).

Nem tagadom ugyan, hogy midőn a ministeriumba beléptem, már 
egyes detailnézeteket és felfogásokat is hoztam magammal, valamint hogy 
olyanokat eddigi ministeri hivataloskodásom alatt szereztem is. Egyikére, 
másikára a vita folyamán, sőt e beszédem folyamán is vissza fogok térn i; 
egészben véve azonban ezen detailnézetek és felfogások csak elméleti 
értékkel bírhatnak mindaddig, míg meg nem győződtem arról, hogy azok 
a gyakorlatban tényleg alkalmazhatók is. (Helyeslés jobbfelől).

Már most, t. ház, a mi az általános programmot illeti, azt tartom, 
hogy ennek változatlanul egynek kell maradni, bárki üljön e ministeri 
széken. (Élénk helyeslés! ügy van! jobbfelől). És hogy ez egy pár rövid

43*
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mondatban összefoglalható. (Halljuk ! Halljuk !) A vallásügyek terén az 
állami és királyi jogoknak, úgy a mint azokat törvény és törvényes gya
korlat megállapította, teljes megóvása mellett (Helyeslés jobbfelől), egy
úttal teljes tiszteletben tartása az egyházi, felekezeti jog- és munkakörnek 
(Helyeslés jobbfelől) és az egyéni lelkiismereti szabadságnak (Élénk 
helyeslés a jobboldalon), továbbá azon kérdéseknek, a melyeknek sem 
törvény, sem törvényes gyakorlat nem provideál, az illető érdekelt ténye
zőkkel lehetőleg egyetértőleg, kölcsönös bizalom alapján való megoldása, 
természetesen az államérdekét mindig szem előtt tartva. (Helyeslés a 
jobboldalon).

Magyarország cultusministere nem egy egyháznak, nem egy feleke- 
zetnek cultusministere (Helyeslés), hanem az államérdek képviselője a 
vallási ügyekben, de a jogállam, a valódi szabadelvüségszabta korlátokon 
belől (Helyeslés), melyek határozottan követelik, hogy az egyházak és 
felekezetek érdekei, az egyén lelkiismereti szabadsága mindaddig tisz
teletben tartassák, míg az állam vitális érdekeivel összeütközésbe nem jő. 
(Élénk helyeslés). És a mint kell, hogy a kormány az állam minden irány
ban való életérdekeinek sérthetetlensége fölött féltékenyen őrködjék: úgy 
kell, hogy az azokkal ellentétben nem álló egyházi és felekezeti érdekeket 
oltalmába vegye (Helyeslés), egyenlő igazságos mértékkel mérve minden 
vallásos meggyőződésnek, mert ez, mint a polgárosodás egyik leghatal
masabb tényezője, az állam sajátlagos legfőbb érdekei sorából soha ki nem 
törölhető (Helyeslés a jobboldalon), a közoktatás terén a fennálló törvé
nyeknek pontos, erélyes, minden irányban való igazságos fejlesztése, a 
még fennálló hézagoknak, — melyekről majd később fogok szólani — kellő 
időben és módon való kitöltése és az eddig elért igen jelentékeny ered
ményeknek nemcsak fentartása és biztosítása, hanem lehetőleg fokozása, 
lehetőleg kiterjesztése és fejlesztése azon határig, melyet elénk a pénz
ügyi helyzet szab. (Helyeslés a jobboldalon).

Jól tudom t. ház, és mélyen érzem, hogy a culturális törekvéseket 
nem lehet és nem szabad csupán a kétszer kettő négy szempontjából 
mérlegelni. Jól tudom, hogy a kicsinyes fukarság nincs helyén, a hol 
nagy czélok biztosításáról van szó, de viszont az általam jelzett szem
pontnak teljes és consequens mellőzése bizonyára nagyon kárára volna 
maguknak a kultur-törekvéseknek is, mert a pénzügyi helyzet tarthatat
lansága, vagy csak nagyobb mértékben megzavarása is kétségkívül halomra 
döntené nagyrészt az eddig elért eredményeket, és valószinűleg megsem
misítené a kezdeményezéseket. (Élénk helyeslés a jobboldalon.)

Nem lehet feladatom t. ház, az eddig elért eredményeket részle
tezni, nem lehet feladatom vázolni azt a nagy haladást, mely kivált az. 
utolsó tiz év alatt észlelhető. Ismeri ezt mindenki, ki a közügyek iránt 
érdeklődik, s a törvényhozás tagjainak hivatalos tudomásuk vau erről 
azon jelentés nyomán, melyet a közoktatásügyi minister évről-évre a t. ház 
elé terjeszteni szokott, s melynek utolsója — a 17-ik — épen a legkö
zelebbi múltban részletes, beható és nagyon tanulságos megvitatás tárgyát 
képezte a közoktatásügyi bizottságban — de feladatomnak tartom t. ház
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rámutatni az érem másik oldalára, rámutatni a még létező hiányokra, 
rámutatni még akkor is, ha köztudomású dolgot mondanék i s ; mert a 
t. ház ebből fogja legvilágosabb képét kapni annak, hogy hova törek
szem, mit tartok a legfontosabb és legsürgősebb teendőnek. (Halljuk! 
Halljuk!)

Minden épület szilárdsága legnagyobbrészt attól függ, hogy alapja 
elég biztos-e, hogy elég mélyen van-e a talajba fektetve ; azért alulról 
kezdve első sorban felemlítem a kisdedóvás ügyét (Helyeslés jobbfelől), 
a melylyel a törvényhozás eddig aránylag igen keveset foglalkozott és 
mely mégis, mint az oktatási, nevelési, közegészségi, igen nagy fon
tosságú nemzeti érdekeknek góczpontja (Élénk helyeslés jobbfelől) és min
dig kiváló gondot és figyelmet érdemel. (Élénk helyeslés jobbfelől). Jobb 
és nagyobb succrescentiát kell nevelnünk, hogy egyszer számosabbak és 
jobbak legyünk, s azért már a kisdedeket kell gondozás alá vennünk. 
(Élénk helyeslés). A czélt azonban csak úgy fogjuk elérni, ha a társa
dalom, a községek és egyesek tevékenységének tág tért nyitva, az állam 
a maga részéről megszabja törvényben azt, a mit a jelzett czélok bizto
sítása végett szükségesnek tart és másrészt finaneziális erejével pótolja 
azt, a mi a társadalom, s az egyesek erejét túlhaladja. (Helyeslés.)

Az elemi oktatást illetőleg köztudomású, hogy még mindig nincs 
elég elemi iskolánk, s hogy a tankötelesek jelentékeny száma még mindig 
nem nyer elemi oktatást, hogy a tanítók egy részének képesítettsége még 
mindig hiányos, és hogy a tanítók fizetésének ügye még mindig kellően 
rendezve nincs (Helyeslés jobbfelől), a mihez a magam részéről még hozzá 
teszem, hogy a nyugdíj-törvénynek revisióját úgy a tanítók, valamint a 
polgáriskolai tanárok érdekében nagyon sürgősnek tartom. (Élés helyeslés 
jobbfelől.)

A középiskolai téren ellenben bizonyos túltengés észlelhető. A 
középiskolák száma legalább is elégséges, habár territoriális elhelyezésük 
nem mondható szerencsésnek. Az alsó osztályoknak látogatottsága arány
talanul sokkal nagyobb, mint a felsőbb osztályoké; mind a mellett a felső 
osztályokból kikerül még oly elem, a mely magasabb, tudományosabb 
kiképzésre nem alkalmas. (Élénk helyeslés jobbfelől.) Oda kell tehát töre
kednünk, hogy csekélyebb tehetségű ifjaink már idejekorán más kereset
pályára menjenek, a hol az államnak még mindig hasznos polgáraivá 
válhatnak, míg ha könnyen keresztül csúszhatnak a középiskolákon, a 
főintézeteknek befejezése után rendszerint csak azok számát szaporítják, 
a kik úgy az államnak, mint a társadalomnak terhére vannak. (Helyeslés 
jobbfelől.)

Ezen törekvéssel természetesen összefüggésben áll a szakiskoláknak, 
valamint a polgári iskoláknak kellő számban való felállítása, valamint 
kellő módon való szervezése is. (Helyeslés jobbfelől.) A középiskolák 
terén ezen kívül figyelemmel kell lenni arra, hogy a túlterheltetés ellen 
itt-ott felmerült panasznak véget vessünk, és pedig első sorban helyesebb 
tanmódszer alkalmazásával. (Élénk helyeslés jobbfelől.) Azért mondom 
helyesebb tanmódszer alkalmazásával, mert kétségtelen, hogy a külföldön,
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kivált Franczia- és Németországban a középiskolákban jóval többet taní
tanak, mint nálunk és így a túlterheltetés, a mennyiben nálunk megvan, 
a helytelen tanmódszer következménye. (Tetszés.)

Végül egészben és általánosságban az egységes középiskolának jövő
ben való megteremtése szerintem kell, hogy kitűzött czélunk legyen. (He
lyeslés jobbfelől.) Én nem osztozhatom azok nézetében s nem tehetem 
magamévá azok felfogását, a kik a gymnasiumot kizárólagos magas, tudo
mányos és eszményi, a reáliskolát pedig ellenkezőleg csakis gyakorlati 
czélunak akarják feltüntetni.

Hiszen minden müveit, minden hasznos munkásságra törekvő férfiú
nak nem csak gyakorlati ismeretekkel kell hirnia, hanem egyúttal maga
sabb felfogással és aspirátiókkal is. (Helyeslés.)

A főiskoláknak állapota rendszerint attól függ, hogy minő elem 
kerül ki a középiskolákból. A középiskolák állapotának javítása tehát 
önként eredményezi a főiskolák állapotának javulását. Ezen, valamint a 
tanerők helyes megválasztásán felül azonban még specziális körülmények 
is kötik le figyelmünket e téren. (Halljuk ! Halljuk !)

Az egyetemi szabályzat — és itt első sorban a budapesti tudomány- 
egyetemre gondolok — mindenesetre revisio alá veendő. (Helyeslés.) 
Intézkedés teendő szerintem az iránt, hogy az előadások pontosabban 
meghallgattassanak (Élénk helyeslés), hogy a hallgatók több szorgalmat 
fejtsenek ki, a mi szerintem a colloquiumok kötelezővé tételével érhető el. 
(Élénk helyeslés.) A tanulmányi és vizsgálati rendnek szintén változtatás 
alá kell esnie úgy a tudományos képzés, mint a hallgatók jól felfogott 
érdekében. Végre a tanpénzek, tandíjak és leczkedíjak kérdése is végre- 
valahára megoldandó. (Általános helyeslés.) Szerintem maguknak a taná
roknak tekintélye érdekében. (Általános helyeslés.)

A harmadik egyetem eszméje nem ejtendő el. Annak felállítása 
azonban gondosan előkészítendő, figyelemmel arra, hogy ez nemcsak finan- 
cziális kérdés, hanem a kolozsvári második egyetem teljes felszerelésével 
és kiegészítésével, valamint a jogakadémiák kérdésével is összefüggőig 
megoldandó nagy és fontos feladat, (ügy van ! jobbfelől.)

Mindezek mellett kiváló gondot és figyelmet érdemelnek a specziá
lis kulturintézetek, melyeket büntetlenül egyetlen nemzet sem hanyagolhat 
el, mert állandó állami jólét és tartós nemzeti szabadság nem képzelhető 
a szépnek, a nemesnek és eszményinek ápolása és fejlesztése nélkül. 
(Élénk helyeslés.)

A legkevésbbé hanyagolhatná el ezeket a magyar állam és a ma
gyar nemzet, melynek külön kulturális missiója van, és a mely ezen kul
turális missiónak köszöni azon kiváló helyet, a melyet az európai czivi- 
lizált államok sorában elfoglal. (Élénk helyeslés.)

Már most összefoglalva egy keretbe közművelődésünk egészét, nem 
tehetem, hogy ezen alkalommal és ezen helyről hálás kegyelettel ne em
lékezzem meg hivatalbeli elődömről: Trefort Ágostonról, és ne említsem 
fel az ő nagyszerű alkotásait, a melyek maradandó emlékei lesznek con- 
ceptiójának (Helyeslés), bámulatos sokoldalú tevékenységének (Élénk helyes-
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lés) valamint a kivitelben erélyének, mondhatni, teremtő erejének. (Élénk 
helyeslés és tetszés.)

A főváros állami intézeteit sorban meglátogatván, csudáivá szemlél
tem a tudomány, a művészet és az oktatás különféle otthonjait, mond
hatnám palotáit. Megelégedéssel láttam, hogy azok majdnem mind jól, 
egyesek mintaszerűen vannak felszerelve és örömmel tapasztaltam és ész
leltem bennük azt a friss, éltető szellemet, melyet Trefort oltott beléjük, 
és á mely legjobb garantiája sikeres fejlődésüknek és művelődésüknek. 
(Elénk helyeslés.)

Hazafias önérzettel, sőt büszkeséggel töltött el azonban annak 
tapasztalása, hogy már vannak oly közintézeteink is, melyeket a legelőre- 
haladottabb európai államok legkiválóbb szakférfiai is teljes elismerésben 
részesítettek, sőt saját hazájukban felállítandó hasonló intézeteknél min
tául is elfogadták. (Helyeslés jobbfelől.) Ámde e nagyszerű alkotások nagy 
értékének és nagy jelentőségének teljes elismerése mellett, sőt épen e 
teljes elismerés folytán mindinkább megerősödik bennem az a meggyőző
dés, hogy közoktatásügyi politikánk egészében véve immár forduló pont
hoz ért (Halljuk! Halljuk!) és hogy amint  a gyomrot nem lehet folyton 
táplálékkal ellátni, hanem kell időt engedni az emésztésre is, ha azt 
akarjuk, hogy a test, a szervezet ereje gyarapodjék : úgy a közoktatásügy 
terén is a külső alkotások aeráját kell hogy a belső alkotások aerája 
kövesse. Az inkább extensiv működés helyett kell, hogy az intensiv mű
ködés következzék ! (Helyeslés jobbfelől.)

Ez nem jelenti azt, hogy új alkotások ezentúl ki legyenek zárva. 
Hisz e nélkül még sokáig nem lehetünk el. Azt sem jelentheti, hogy 
eddig csekély gond fordíttatott a belmunkálkodásra, de egyszerűen jelenti 
a két irány közötti teljes egyensúly helyreállítását, s jelenti kivált újabb 
intézeteink és intézményeink teljes kifejlesztését és teljes kiegészítését. 
(Tetszés jobbfelől.)

E szempontból kiindulva, határoztam el magam a budapesti Il-ik 
kerületi főgymnasium mellé egy finöveldét állítani, ugyanezen felfogásból 
kiindulva, tökéltem el magamat arra, hogy az autonom középiskolai taná
rok nyugdíjalapja ügyében az illető iskolafentartókkal tárgyalásokat kezd
jek. (Helyeslés.) Ugyané szempontból változtattam meg már eddig is a 
tanárvizsgálati rendszert és készítem elő a tanítói nyugdíjtörvénynek már 
előbb sürgősnek jelzett revisióját. (Helyeslés.)

Elismerem t. ház, hogy a munkálkodás e neme korántsem oly lát- 
szatos, oly szembeötlő eredményű, mint a külső alkotások körüli tevé
kenység, de azért mégis bizonyára ép oly fontos, mint ez (Helyeslés) és 
bizonyára ép annyira megérdemli, hogy az érdekeltek, mint: az állam, 
a társadalom, a felekezetek, a községek és egyesek ez irányban a legne
mesebb versenyre sorakozzanak. (Helyeslés.) Mert azt a nagy czélt, a 
nemzeti kultúra magas niveaura való emelését, csakis a lángeszű br. Eötvös 
József által törvénybe igtatott versenygés utján lehet biztosítani. (Élénk 
helyeslés és tetszés.) Az iskola nem hatalmi sphaerája egy érdeknek, az 
iskola nem kizárólagos terrénuma sem az államnak, sem a felekezetek-
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nek ; az iskola közös porond, melyen az érdekeltek összeségének nemes 
vetélkedése növeli nagygyá, növeli hasznossá a jövő nemzedéket. (Álta
lános helyeslés.)

A mennyiben kis eszközök néha jó szolgálatokat tehetnek nagyobb 
czélok utáni törekvéseinkben, a t. ház engedelmével még két részlet
felfogásomnak kívánnék kifejezést adni. (Halljuk!) Az első az, hogy a 
régibb törvényt új törvénynyel felcserélni, még akkor is, ha a régibb
nek némely hiányát constatálom, csak akkor tartom czélszerünek, ha a 
beállott viszonyok ezt elodázhatlanul, parancsolólag követelik. (Halljuk!) 
Gondolom pedig e nézetemet a közigazgatási szolgálat részleteivel való 
foglalkozás utján nyert azon tapasztalatommal, hogy közigazgatási szol
gálatunk hiányainak nagy része a törvények, kormány- és szabályrende
letek sokasága és azoknak gyakori változtatása által idéztetik elő. Mél- 
tóztassanak csak meggondolni, hogy pl. nagy része annak, a mit a tör
vényhozás a kormány és a törvényhatóságok decretálnak, a végrehajtás 
stádiumában egy hivatalban, egy kézben összpontosul, t. i. a szolgabirói 
hivatalban, hogy ezen közeggel rendszerint egyidejűleg és folyton, az 
alispán, az árvaszék. a kir. adófelügyelő, a tanfelügyelő, a kir. építészeti 
hivatal főnöke, a hadkiegészítési parancsnokság, a honvédzászlóalj pa
rancsnokság stb. közvetlenül, vagy közvetve rendelkeznek, (Igaz! Úgy 
van!) hogy tehát ezen végrehajtó közegnek majdnem az összes kor
mányzati ágak minden rendelkezéseinek minden részletét pontosan és 
alaposan kellene ismernie, erre pedig mindennapi irodai teendője nem 
hagy neki időt és ez teljesen lehetetlenné is válik, ha a rendelkezések 
minduntalan változnak. (Igaz! Úgy van !) A ressortoknak elkülönített 
volta a felső fokon természetesen és helyesen magával hozza azoknak 
részletesebb, behatóbb tárgyalását és elintézését; de ezen ressortok az 
alsó fokon megint egy kézbe folynak össze és az a végrehajtó közeg 
azután már nem képes recipiálni mindazt, a mi általa recipiálandó volna. 
(Tetszés.) Én tehát azon nézetben vagyok, hogy e nehézségeket nem 
szabad fokozni és a már meglevő törvényt csak akkor szabad megvál
toztatni, a már meglevő rendelkezést csak akkor lehet ujjal felcserélni, 
mikor ennek parancsoló szüksége beállott. (Igaz! Úgy van! jobbfelől).

A második részletes nézetem, melyet felemlíteni akarok és mely 
az előbbivel szoros összefüggésben áll, az, hogy közigazgatási szolgála
tunkat egyáltalában s így tehát a tanügyi közigazgatási szolgálatot is, lehe
tőleg egyszerűsíteni kellene, mert tartók attól t. ház, hogy az irodai 
munka, mondjuk meg a bureaukratia azon mérvben növekedik tovább, 
mint ez az utolsó 2 évtizedben történt, elébb-utóbb a nem érdemleges 
kimutatások és jelentések halmazában és tömkelegében meg fog fűlni, elfog 
tévedni az érdemleges működés is. (Általános élénk helyeslés). A magam 
részéről már megtettem a kezdeményező lépéseket. (Halljuk! Halljuk!) 
és reményiem, hogy nem sokára, oly rendelkezést fogok kibocsájtani, a 
mely az irodai felesleges munka apasztásával a közszolgálatnak előnyére 
lesz. (Általános helyeslés).

Már most t. ház, miután a vita folyamában amúgy is minden esetre 
lesz alkalmam az egyes részletekre visszatérni, nem marad egyéb hátra,
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mint hogy a t. házat kérjem, hogy a vallás- és közoktatásügyi ministeri 
tarczának költségvetését, tekintettel arra, hogy az az általam képviselt 
nagyfontosságú érdekek igényeinek megfelel, de megfelel másrészt az 
állam financziális helyzetének is, változatlanul elfogadni méltóztassék. 
(Helyeslés).

De ezen kéréshez kénytelen vagyok még egy vallomást fűzni, 
(Halljuk!) és ez ebből á l l : mikor a múlt év őszén a vezetésemre bízott 
ministeriumot átvettem, azonnal meggyőződtem, hogy az épület maga 
roskadozó sőt életveszélyeztető állapotban van, úgy hogy már akkor 
azonnal a menyezetek egy részét támasztatnom kellett. Ebben az állapot
ban az épület sokáig meg nem maradhat; midőn tehát ez év tavaszán a 
közlekedési minister úr rendelkezésére jutott a nyugati vasúttársaság 
igazgatósági épülete, én meggyőződtem, hogy abban a vallás- és közokta
tásügyi ministerium igen jól elhelyezhető, kötelességemnek tartottam ez 
épületet a ministerium számára biztosítani.

Természetes, hogy ez bizonyos költségeket von maga után. Azon 
voltam, t. ház, hogy a póthitel iránti előterjesztéssel a költségvetés részle
teinek tárgyalása előtt léphessek a t. ház elé, de habár a lakbér iránti 
kimutatás készen van, az átköltözködési költségek, valamint az adaptionális, 
bár nem nagy mérvű kiadások megállapíthatók még nem voltak. Nem 
marad tehát egyéb hátra, mint most előzetesen jeleznem, hogy legközelebb 
póthitel iránti előterjesztéssel leszek kénytelen a t. házhoz fordulni. 
Méltóztassék ezt most tudomásúl venni s már ennek számbavételével is 
a költségvetést megszavazni. (Elénk helyeslés és éljenzés jobbfelől).

A közokt. minister programmbeszédjét általában igen kedvezően 
fogadták. Részletesebben nyilatkozott felöle Kovács Albert máj. 20. Kiss 
Albert, ugyanaz nap, Herman Ottó máj. 21. és Schwarz Gyula máj. 23.

Kovács Albert: A jövőre tekintve a minister úr közvetlenül előttem történt 
felszólalásában egy tanügyi programmot adott, de ez oly fenséges általánosságban 
mozgott, hogy valamint én nem tudom, azt hiszem más sem tudja megmondani, 
hogy a részletekre nézve mi fog immár ebből következni. (Halljuk !) Mert szólott 
a minister úr a túlterhelésről, szólott arról, hogy azt helyesebb tanmódszerrel 
fogja megenyhíteni; de hogy milyen lesz az a helyesebb módszer, a mi a tulaj- 
donképeni kérdés: arról hallgatott. Szólott az egységes középiskoláról is, de nem 
mondta meg, hogy milyen lesz az; pedig tízféle is lehet; sőt háromfélének, ha 
úgy tetszik négyfélének teljesen kidolgozott programmja van e kérdés gazdag 
irodalmában ; melyiket fogadja ő el ezek közül ? És szólott a minister úr az 
intensiv és extensiv haladásról, a mely úgy hiszem igen értékes dolgot foglal 
magában; minden esetre felette hasonlít a Trefort programm kifejezéséhez. 
Általánosságokat Trefort is tudott mondani, de mikor a részletekre került a sor, 
akkor soha semmiféle kérdéssel tisztában nem volt. (Igaz ! Úgy van ! balfelől.) 
Pedig t. képviselőház, Magyarországon a kultuszminister az egész oktatásügynek 
a fővezére és irányzója; épen azért neki nemcsak általános frázisokat kell tudni, 
hanem tisztában kell lennie a kérdések legapróbb részleteivel is. (Helyeslés balfelől.) 
Az ő jó gondolatai az ügynek felvirágzását, tévedései annak hanyatlását vonják 
maguk után az egész vonalon, most nagyobb mértékben, mint korábban, mikor 
az autonom protestáns iskola még képes volt kitérni a ministerek tévedései elől. 
És ha a fővezér minden öntudatos czél nélkül áll a nagy ügynek élén ; ha concrét 
és kézzelfogható irányzás helyett csak általános szólamokat tud mondani a had
seregének a tudomány és művelődés szépségéről; és ha csak azt tartja feladatú-
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nak, hogy mint egy szélkakas, mindig arra forduljon, a honnan az utolsó szót 
a fülébe _ fújták : akkor a tanügy szenvedni fog az egész országban, minden réte
gében. (Élénk helyeslés balfelöl.) Annak daczára, hogy a minister úr programmja 
csak általános vonásokat nyújtott, kifejezem azon reményemet, hogy e kor
szaknak a minister úr hivatalba lépésével vége szakadt. Ennyi bizalomra jogosít, 
sőt kötelez engem is a minister úr múltja és egyénisége, ennyiben programmja 
volt az eddigi élete, a mi pedig a jövőjét illeti, annak majd a szemébe nézünk 
ezután.

Kiss Albert: A t. minister úrral szemben azon álláspontra helyez
kedem, a melyet e pontokról éppen ma Kovács Albert t. képviselőtársam ki
fejezett. a ki (Halljuk ! Halljuk !) kifejezte bizalmát a t. minister úrral szemben 
és én csak arra kérem a minister urat, hogy e bizalmat, a melylyel mi őt 
megajándékozzuk, máskép méltóztassék mérlegelni, mint azon bizalmat, melyet 
ő bizonyára a túloldalról is kapni fog. mert legyen meggyőződve, hogy akárki 
ülne is azon a helyen, melyet most a minister úr foglal el, a túloldalról bizony
nyal bizalommal fogadnák ; de ha az ellenzék egy része teszi ezt, ez kétség
telenül nagyobb értékű, mert ebben ki van fejezve a bizalom teljes és igazi 
értéke addig, míg az ellenzék szempontjából azt megérdemli. (Igaz! Úgy van! 
balfelől.)

Herman Ottó: A magyar nemzeti múzeum egyik termében, még pedig 
abban, a melyben Deák Ferencz ravatalának a megkoszorúzása látható, több 
egyéb kép közt akad egy néhány Habsburg házbeli főherczegnek az új korból 
származó képe. Ezen alakok ott állanak levett süveggel egy havas csúcsán és 
czipőik végtelenül ki vannak fényesítve, a háttérben borong a felhőzet. A ki 
elfogulatlanul ráveti pillantását a képre, azt a kérdést intézi magához, vájjon 
hogyan juthatott a főherczeg e hegy tetejére, mikor sem a czipőjén, sem egyéb
ként nem látszik meg azon munka nyoma, mely szükséges ahhoz, hogy valaki 
egy bizonyos magaslatra felérjen. (Derültség balfelől). A t minister úr is úgy 
jelent meg előttünk, a magyar nemzet előtt. Kovács Albert t. barátom rá is 
mutatott, hogy máshol a közoktatásügy intézői mindig a szak terén kell hogy 
kimutassák positiv alapon való működésükkel rátermettségüket. De bele kell 
nyugodnunk Magyarországon hogy azt, a kit hallunk sokáig, mint kitűnő megyei 
administrátort dicsérni — és én acceptálom. hogy meg is érdemelte — mint 
közoktatásügyi minisztert üdvözöljük. Én tehát eltekintek ettől és elmondom 
nézetemet a tegnapi programmbeszédről. A t. minister úrnak tegnapi programm- 
jában egészben és részleteiben két vonás van: a praetor, qui minima curat, a mi 
nem egyeztethető össze azzal, a mit mi öntudatos tanügyi politikának nevezünk, 
és — hogy a minister ur által megvédelmezett idegen nyelven mondjam meg -  
«ein Stich ins Ultramontane». (Derültség és helyeslés balfelől.) Egészen objective 
követve a minister úr tegnapi programmját, ebből az az egy dolog határozottan 
kivehető, hogy ő nem akar tanügyi politikát csinálni, hanem akar a mostani 
alapon administrálni. Mert hiszen arról kevesebbet mondani már nem is lehet, 
hogy én erre, meg arra akarok figyelmet fordítani. Olyan beszédet, mint a minő 
a tegnapi volt, el lehet mondani minden parlamentben. Egy kellék kimaradt 
abból ■ a nemzet tényleges culturális állapotának számbavétele és az a tanügyi 
politika, a melylyel szárnyalást adhatunk a társadalomnak, a kulturális törekvé
seknek. A t. minister úr nem gondolt arra, hogy az 6' lelkesítő és szárnyaló 
szavának, melylyel arról a helyről, a melyet elfoglal, s ha az eszméket felkölti 
óriási hatása lehetne a nemzet egészére. (Élénk helyeslés a baloldalon.) Azok 
az elősorolások, elismerem, nagyon józanok, valósággal tételről tételre követik 
a költségvetést és a magyar tanügyi intézményeket, én többet nem is kívánha
tok egy programmbeszéd tárgyi keretében ; de én rámutatok valamire, a mi a 
magyar tanügy érdekében a magyar társadalomba új lelket öntene és új esz
mékre ösztönzené, mintegy megifjítaná a társadalmat és ez a t. minister űr 
beszédéből hiányzik. Ez a valami az egységes magyar nemzeti művelődés szük
sége. magasztos hivatása. (Helyeslés. Úgy van ! balfelől). Én a t. minister úr
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programmbeszédének két pontját üdvözlöm. Az egyik a kisdedóvás felkarolása. 
Kívánom, hogy ez neki sikerüljön. A másik az egységes középiskola, a melyre 
nekünk okvetetlenül szükségünk van. (Elénk helyeslés. Úgy van ! a bal- és szélső
balon). Én a t. minister úrnak most sem személyes, sem másnemű oppositiót 
csinálni nem akarok, mert várakozással vagyok intézkedései iránt, a mint hogy 
maga is bevallotta, hogy csak bizonyos «detail ismerettel bir».

Schvarca. Gyula: Valóban nehéz viszonyok között lépett a t. minister úr 
kulturális ügyeink kormányzatának élére. Hivatalbeli elődje nemcsak felejthetet
lenné tette nevét nagy mérvű építkezések, palotaszert! közintézetek emelése és 
azok dúsgazdag felszerelése által; hanem tagadhatatlanul mélyen bevéste az ő 
sokoldalú, minden pillanatban tettre kész, messze túl az ő saját tárczája hatás
körén is folyton serkentgető buzgalmának nyomait a közoktatás minden őszinte 
barátjának emlékezetébe. Nevezetes eredményeket is ért el 16 évi kormányzása 
alatt Trefort. Ámde ha lö évi kormányzása után sem volt képes közoktatás
ügyünket minden tekintetben rendezett állapotban hagyni utódjára, nézetem 
szerint ennek két nagy oka volt. Az első nagy ok volt — mikép már több 
oldalról hangoztatták — az állam pénzügyi helyzete, és én bátor vagyok hozzá 
tenni, hogy nemcsak az államnak, hanem a politikai községek, valamint a val
lásfelekezetek legnagyobb részének és a társadalom legtöbb rétegének pénzügyi 
helyzete is, szóval általában a pénzügyi helyzet, mely nem engedte meg, hogy 
16 év alatt lehetőleg minden ponton valóban termékenyítő, gyümölcsöző kezde
ményezés tétessék, sőt valljuk meg őszintén, illusoriussá tette, legalább részben, 
magának az 1868. XXXVIII. t.-cz.-nek kellő mérvben való végrehajtását is, — 
nem minden tekintetben, mert a haladás csakugyan jelentékeny e téren, hanem 
igenis több tekintetben. A másik nagy ok egy bizonyos áramlat volt. mely a 
külföldről szivárgott be hozzánk, a mely hol lappangva, hol nyíltan, hol álarcz- 
czal, hol nyílt sisakkal, de mindig azon törekvésben tetőzött, hogy lehetőleg 
kiélesíttessenek egyfelől az állami közoktatás, másfelől a felekezeti iskolák 
közti ellentétek. E két tényező összejátszása idézte elő nézetem szerint a bonyo
dalmak, nehézségek és megoldandó problémák egész sorozatát, mely jelenleg 
felszínre tódul közoktatási politikánkban. Meg lehetünk azonban nyugodva t. ház, 
mind e nehézségek daczára és szemben a helyzettel, mert a vallás- és közokta
tásügyi tárcza vezetése oly férfiú kezébe került, a ki már néhány havi kor
mányzása alatt is teljes mérvben kiérdemelte a szakkörök bizalmát és a kinek 
minden irányban éber, korszerű, felvilágosult culturérzéke és kezdeményezési 
tettereje azon reményt, sőt annál többet, azon hitet ébresztette fel mindnyá
junkban pártkülönbség nélkül, hogy ő mind e nehézségekkel diadalmasan fog 
megküzdeni. Ennek tanujelét és biztosítékát adta a minister úr már magában a 
közoktatási bizottságban, hol az ő minden irányban éber culturpolitikai érzéke 
és tettre kész reformtörekvéseinek jelzése által pártkülönbség nélkül a bizottság 
minden tagját megörvendeztette, de határozottan biztosítékot nyújtott nekünk 
azon beszéd által, melylyel programmját pár nap előtt a ház elé terjesztette. 
— A mi a ministeri programmbeszéd elleni támadást illeti, azt mondta Her
man Ottó képviselő úr, hogy mindent lát abban, csak tanügyi politikát nem, 
csak azt látja, hogy a t. minister úr hivatásának csak egyet ismer: adminis- 
trálni a meglevő alapon. A felett gondolkozván, hogy Herman Ottó képviselő 
úr azon eszmék daczára, melyeket üdvözöl, még sem lát tanügyi politikát a t. 
minister úr programmjában, nem juthattam más megállapodásra, mint arra, hogy 
bizonyára azért nem látja a tanügyi politikát, mert nem lát úgynevezett nagy 
conceptiókat, a melyek hiányát divatban volt a kormánynak szemére vetni a 
legújabb években. Én azt mondom, hogy nincs itt most az ideje annak, hogy 
Magyarország vallás- és közoktatásügyi ministere úgynevezett nagy conceptió
kat hajhászszon. (Úgy van! jobbfelől.) A mostani időpont azt követeli, hogy 
csendes, zajtalan, intensiv munkálkodásnak, mely nem kíván ünnepélyes kedé
lyeket, szenteljük összes tetterőnket. (Élénk helyeslés. Úgy van! jobbfelől.) Ez 
volt az irány, a melyet a t. minister úr maga is jelzett. Hiszen eddigelé úgy is 
az volt a baja nemzetünknek, hogy tudott ugyan lelkesülni eszmékért, míg azok



merőben eszmék voltak, de midőn ezen eszmék egyszer már megtestesülve lőnek 
intézményeinkben, akkor az a lelkesedés, a melylyel felkarolta az eszméket, 
míg azokért küzdeni kellett, egyszerre szárnya szegetten szokott lelohadni örökre. 
Én reményiem, hogy a magyar értelmiség tudni fog lelkesedni, mint eddig, nem
csak ünnepélyes helyek közepette, hanem tudni fog lelkesedni azon zajtalan 
munkáért, a melynek termékenyítő ereje nélkül tartalomnélkül maradnának 
mindazon keretek, a melyeket 1868-ban a népiskolai törvénynek és 1883-ban a 
középiskolai törvénynek megalkotása alkalmával létesített a törvényhozás. Nagy 
conceptiót is mindenesetre mozgalomba hozhat a t. minister úr, de csak egy 
ponton fogja megtehetni, értem az egyetemre vonatkozó reform-intézkedéseket, 
melyek felérnek az úgynevezett nagy conceptiókkal. Mert ha keresztül viszi az 
egyetemen az elébb jelzett reformtörekvéseknek megfelelőleg a főbb kérdések 
megoldását, ha keresztül viszi az annyi panaszra okot szolgáltatott leczkepénz 
rendezését, (Helyeslés jobbfelől), ha keresztülviszi a tanulmányi és vizsgálati 
rendszernek olyan reformját, hogy a nemzedékek értelmi munkája, az a véghe- 
tetlen sok verejtékbe került fáradozás, melyet szegény ifjúságunk végez, hogy 
ne maradjon meddő az államban, a társadalomban, hanem megnyerje érvénye
sülését, — ha keresztül viszi a colloquiumok kötelezővé tételét. (Helyeslés a jobb
oldalon), mely megszüntesse a mai állapotokat, midőn középvagyonú vagy sze
gény családok százai, sőt ezrei keserves filléreiket arra költik, hogy gyermekeik 
a drága fővárosban bevégezhessék tanulmányaikat s midőn törvényhozói köteles
ségünk nyíltan kimondani, az ifjak nagy része nem csak colloqiumokat nem 
tesz, de még collegiumokra sem jár el, annál kevésbbé szokott tanulmánynyal 
foglalkozni, s a négy év folyamán tankönyvet sem vesz a kezébe, legfeljebb 
közvetlenül a vizsgák előtt, ha mondom a colloqiumok kötelező behozatala által 
keresztül viszi azt a reformot, hogy az egyetemi négy év ne legyen csupán mu
lasztás és iskolakerülés, hanem valódi, komoly munka és tanulmány ideje, 
(llgy van 1 Úgy van 1 jobbfelől) — nem értem alatta a tiszteletreméltó kivétele
ket, mert az ifjúság jelentékeny része megteszi ma is kötelességét: akkor már 
ezzel mindenesetre nagy szolgálatot fog tenni a minister úr, olyat, mely felér 
gyakorlatilag az úgynevezett nagy conceptiókkal. (Helyeslés.)

II. T re fo r t  Á goston .

A ministeri programmbeszéd maga is megemlékezett Trefort Ágos
ton működéséről. Természetes, hogy az uj minister programmja a követ
kező szónokoknak is alkalmat adott Trefort működésének és korszakának 
megbeszélésére. A vélemények némileg szétváltak. Már az előbb közlött 
beszédekben is találkoztunk kitérésekkel erre vonatkozólag, bővebben 
szólnak e tárgyhoz Herman Ottó (máj 21.), Hoch János (máj. 22.), 
Bcrzeviczy Albert (máj. 23.), Neppel Ferencz stb.

Hermán Ottó. Bizonyos, t. ház, hogy a magyar közoktatásügyi tárcza 
tárgyalásának ritkán van olyan fontossága, mint éppen most, mert a magyar 
közoktatásügy korszakot ért. Két korszak előzte azt meg, a melynek jellegéről 
én a t. minister úr beszédje után sem tudok magamnak tiszta és világos képet 
alkotni. Az egyik korszak fűződik báró Eötvös József működéséhez. B. Eötvös 
József annyira a mennyire ismerte a magyar társadalmat, a magyar nemzetet; 
különösen akkori tanácsosainak behatása, befolyása alatt mindig élénken élt benne 
a tiszta nemzeti tudat, és ez vitte oda. hogy ő a magyar közoktatásügyet annak 
alapján t. i. a népnevelésen kezdte. Magában véve a kiindulás mutatja, hogy az 
irány helyes volt. A széles alapról a kiválás utján egy pyramist óhajtott építeni, 
a melynek csúcsán ott ragyog a tudomány előbbre vitele, a melynek csúcsáról 
a lángész világosságot vet le az alapig. (Élénk helyeslés a bal- és szélsőbaloldalon.) 
Ennek sem jogosultságát, sem helyes voltát kétségbe vonni nem lehet és nem 
szabad különösen nekünk magyaroknak nem, mert a magyar elem egyszersmind
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az államalkotó elem, számszerint csekély elem, és mert ennek az elemnek szám
beli hiányát nem pótolhatja más. mint a magasabb intelligentia, ennek minél 
mélyebbre való bocsátása. (Elénk helyeslés a bal- és szélsó'baloldalon.) Megjegy
zem, hogy ezért a kulturális törekvéseknek a magaslaton és odalent homogének
nek kell lenniök. A mitől legfőképpen kell óvakodnunk, az az, hogy az úgynevezett 
felsőbb műveltség és az alsóbb felfogás közt ne támadjon semmi űr és semmi 
megszakadás, mert akkor nincs semmi termékenyítés, nincs semmi eredmény. 
(Helyeslés a szélsőbaloldalon.) T. ház, én nem kutatom azt, hogy vájjon b. Eötvös 
József—fájdalom hamar megszakadt életének végén, mennyire vitte fel ezt az ő 
alapvető törekvését, hanem én ezt csak mint korszakot jelzem és elfogadom a 
helyzetet: a széles alapvetést, és benne a nemzeti irányt. B. Eötvös József után 
következett egy rövid interregnum, a melynek boldogult Pauler volt a kezelője, 
a ki sohasem követelte magának, hogy ő a nemzet kulturális ügyében szerepet 
játszón; egész törekvése, eszmeköre máshova vonzotta. És ekkor jött az a férfiú 
s vele a második korszak, a kinek a t. minister ur tegnapi beszédében fényes 
emléket állított: Trefort, a ki egészen más nézetektől volt eltelve, mint voltak 
azok, melyeket ezen rövid vonásokban kifejteni iparkodtam. Elismerem, hogy el 
volt telve akarattal és buzgósággal, hogy ő a magyar nemzet kultúráját csak
ugyan felemelni óhajtotta. Létesített igen sokat, de a mi tőle egészen idegen volt 
az a kultúrának nemzeti szellemben való tudatos fejlesztése. (Igaz ! a bal- és szélső
balon.) Nyugtalan lelke vitte őt országról országra, megtekintette az intézményeket, 
megismerkedett a vezető szellemekkel és construált magának egy mintaembert, 
abban a hitben, hogy ennek a mintaembernek az alakjára át lehet gyúrni az 
egész magyar nemzetet. (Tetszés a bal- és szélsőbalon.) 0 a nemzetet nem tekintette 
élő organismusnak, melyben történelmi érzetek is lüktetnek, sőt a mely a tör
ténelembe atavistice is visszavág, hanem egy plasticus massának, melyet abba 
a formába lehet belepréselni, melyet ő magának kigondolt. (Élénk tetszés a bal 
és szélsőbaloldalon.) És ha mi most szorosan és objective vesszük a magyar 
kultúra állását, akkor nem látjuk többé a pyramis alapvetését, nem látjuk a 
pyramist magát, hanem látunk egy kínai pagodát, a melynek minden emele
téből egy nagy ernyő búvik k i: ez az ernyő pedig mindig árnyékot vet maga alá 
és árnyékot vet a többiekre is. (Úgy van 1 Elénk tetszés a bal- és szélsőbaloldalon.)

Hock János: Megvallom, mindig nagy államférfinak tartottam őt, a ki 
európai látókörrel, széles műveltséggel rendelkezik, kinek törekvéseiben a jóin
dulatot, a jó szándékot kétségbe vonni nem lehet a nélkül, hogy emlékét a leg
hálátlanabb módon ne sértenők. (Igaz ! a bal- és szélsőbaloldalon.) De t. ház, 
hogy bár kulturális czélok iránt volt érzéke, volt sok szép nemes gondolata, de 
ezen eszméit rendezni és egy öntudatos összefüggő nemzeti közoktatás keretébe 
beleilleszteni nem volt képes. Az az ideges nyugtalanság, az az ötletszerű kap
kodás, a mely az ő egyéniségét jellemezte, rányomta jellegét, bélyegét közok
tatásügyi alkotásaira is. Ez az oka, t. ház. hogy közoktatásügyi politikánkban, 
oly következetes és önálló irányzatot, mely a közművelődés factorait a nemzet 
egyéniségének sajátságaira való tekintettel törekedett volna berendezni, oly 
állandó irányzatot ismételten nem találtunk. Eszméi pillanatnyi behatás alatt 
keletkeztek, a melyekben épen azért sokkal több az impressió mint a subjec- 
tivitás, mint a nemzeti sajátságok kellő méltatása. Ez az oka, hogy az a kultúr
politika, melyet öröksége gyanánt átvettünk, teljesen nélkülözi a nemzeti voná
sokat. Van benne sok idegen, van benne sok német, sok franczia vonás, van 
benne egy egész quodlibet, de csak egy nincsen, a minek benne kellene lennie, 
a minek par excellence kellene ott helyet foglalnia, nemzeti momentumok nin
csenek. Megengedem, hogy ha Trefort kezét a pénzügyi szempontok meg nem 
kötik, a népnevelés terén talán valami teljesebbet, a közoktatás terén valami 
fejlettebbet tudott volna alkotni. De épen ez az ő másik hibája, a mi ellen én 
kifogást emelek, hogy ő, a kultuszminister. a pénzügyi szempontok alá tudta 
rendelni a kulturális érdekeket, és eltűrte azt, hogy a takarékosság elvét még a 
szükséges tanügyi institutiók rovására is felállítsák.
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Berzeviczy Albert, államtitkár : A meleg elismerés és kegyelet ama szavai 
után, melyekkel a mélyen t. vallás- és közoktatásügyi minister úr hivatali előd
jének adózni méltóztatott, én nem érzem magam indíttatva arra, hogy Trefort 
Ágoston emlékét a kultúrpolitikája ellen intézett támadásokkal szemben, e 
házban még részemről is védelembe vegyem, de röviden ki akarom fejezni 
abbeli meggyőződésemet, hogy azon váddal szemben, mintha Trefort Ágoston 
egész kultúrpolitikai működése az ötletszerű kapkodás jellegét viselte volna magán 
vagy mintha Trefort Ágoston a kellő meleg érzékkel a nemzeti kultúra érdekei 
s a magyar nemzeti eszme iránt nem viseltetett volna, Trefort Ágostonnak a 
magyar történelem igazságot fog szolgáltatni. (Tetszés jobbfelől.)

Neppel Ferencz : Én elismeréssel adózom az elhunyt minister érdemei iránt, 
kinek alkotásai maradandók lesznek, ki igen sokat tett az iránt, hogy nemzetét 
azon magasabb műveltségi színvonalra emelni segítse, mely ideálját képezte. 
Kormányzati tevékenysége és gyakorlati alkotásai mellett, midőn már a betegség 
megtörte testi erejét, nem nyugodhatott izgékony szelleme, és még a múlt évben, 
midőn orvosa és barátai tanácsa ellenére az akadémia nagy gyűlésén elnökölt, 
ott az elnöki székből mondta ki azon legnagyobb és legmerészebb szót, melyhez 
hasonló fontosságú enunciatió napjainkban nem tétetett: «Magyarországban nincs 
szellemi szabadság». «Hiányzik a philosophiai szellem a tudományos kutatásnál». 
«A magyar társadalom a confessionalis és conventionális felfogások békóiba le 
van nyűgözve». Ha Trefort egyebet nem tett volna, mint ezen merész igazságnak 
kimondását, akkor is nagy lenne érdeme. Magas szelleme felismerte a kor hibáját, 
a baj kutforrását, mely okozója annak, hogy felfogásunkban kicsinyek vagyunk, 
nagy eszmék nem lelkesítenek.

III. N em zeti genius.

Trefort közoktatásügyi politikájának bírálata felszínre hozta a nemzeti 
genius fogalmát, mely azután az egész vitán át kísértett, a nélkül azon
ban, hogy concret, megfogható alakot öltött volna. A ki a nemzeti genius fogal
mát tagadná, fogékonytalan volna a szellemi élet legfontosabb, de legfino
mabb imponderabiliái irán t; a ki azonban parlamenti tárgyalások objec- 
tumává teszi, nem méltatja e fogalom természetét s a ki még rendeleti 
utón létesíthetőnek is avagy tenyészthetőnek is hiszi, többet követel az 
administratiotól, mint a mennyiben az természeténél fogva képes. A 
vitában részt vett Herman Ottó (máj. 21.), CsáJcy Albin gr. (máj. 21.), 
Berzeviczy Albert (máj. 23.), Herman Ottó (máj. 23.), Berzeviczy Albert 
(máj. 24.)

Herman Ottó: Nem egyszer hallottam ebben a házban is egy 
gúnyolódó szót — megnevezem az embert — Pulszky Ferencz volt kép
viselő idejében, a ki azon szavamra, hogy a nemzeti géniuszt magasra kell tar
tani, annak értelmében kell fejlesztenünk mindent, azt mondotta gúnyosan : hát 
mi az a géniusz ? 0 ismer géniuszokat pl. a magyar czímer mellett és egyebütt, 
de vájjon mi ez a titokzatos genius ? Fenyvessy Ferencz: Az ő fia, a Guszti! 
(Élénk derültség.) Herman Ottó : Magában véve ez az állítás is bizonyítja, hogy 
hol vagyunk felfogások dolgában. Hallottam én itt egyszer egy szót az egri 
zászlóügy ötletéből, a mikor akadt egy képviselő, nem ezen az oldalon, a ki 
azt mondta: De hát mi az a zászló ? A zászló három, mindenféle színű porté
kából összevarrott tárgy. (Derültség.) Én, t. képviselőház. mindebben igen nagy 
veszedelmet látok, látom azt a veszedelmet, hogy az úgynevezett felsőbb, mű
veltebb körök mindinkább iparkodnak elszakadni magától a nemzettől, és a 
mikor elszakadtak, akkor megszűnik e magasabb kultúrának termékenyítő hatása 
és következik az a nagy űr, mely egy nemzetet egyáltalában nagy alkotásokhoz
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nem vezethet. (Igaz ! Úgy van ! a bal- és szélsőbalon.) Mindennap megérjük azt, 
t. képviselőház, hogy azok a mi intézményeink, melyek magasabb fokon álla
nak, a magyar tudományos akadémia, a magyar nemzeti múzeum, a tudomá
nyos egyetem stb. kezdik maguknak az elismerést követelni. Követelik maguknak 
azt az elismerést, melyet nem volna szükség követelniük, ha teljesítenék köte
lességüket, teljesítenék hivatásukat, úgy a mint kell. (Igaz ! Úgy van ! a bal és 
szélső baloldalon) mert akkor a nemzet önkéntesen oda adná neki a babérko
szorút és az elismerést. (Elénk helyeslés és tetszés a bal és szélső baloldalon.) 
És ha, t. képviselőház, utána kutatunk és utána puhatolunk, hogy hol van ezek
nek a kulcsa, mi ezeknek az oka, meg fogjuk találni magát az időszakot is. a 
mikor ez a fordulat bekövetkezett. (Ügy van ! ügy van ! a bal- és szélső bal
oldalon.) Az a rohamos törekvés, igyekvés, a mely egykoron azt mondta : van 
paraszt nyelv és van úri nyelv (Derültség) és a mely kimondta azt, hogy a 
magyar nyelvet csinosítani kell, megteremtett egy oly nyelvbeli chaoszt, (Igaz ! 
Ugv van ! a bal és szélső baloldalon) melynek nyomása alatt elvált a nemzet 
zöme a magasabb tudományos intézményektől és törekvésektől. Én. t. képviselő
ház, nem fogok bemenni egy általános vita keretében részletekbe, hanem egy
szerűen kimondom azt. hogy miután felemlítettem a magyar tudományos akadé
miát, annak múlt évi költségvetésében a nyomtatási költség volt 30 ezer forinton 
felül és könyvelárusításból volt 2 ezer egynéhány száz forint. (Mozgás balfelől.) 
Thaly Kálmán: Elhiszem, mikor ingyen adja kiadványait a könyvtáraknak. 
(Zaj. Halljuk!) Herman Ottó: Magában ez a számszerinti adat egyet bizonyít 
mindenesetre, hogy kíméletesen mondjam azt. hogy a nemzetben nincs meg a 
fogékonyság a magyar tudományos akadémia tudománya iránt. (Helyeslés a 
szélső baloldalon.) Ha ezt alaposabban és behatóbban szemügyre veszszük, el 
kell ismernünk, hogy a mi egész tudományos kezelésünkben, azoknak csekély 
kivételével, a miket egyes Írók alkottak, absolute idegen minta és idegen szellem 
van. (Igaz! Ugv van! a szélső baloldalon.) És hogy meg is mondjam, hogy 
melyik idegen szellem ez, határozottan áll, hogy a német az. (ügy van! a szélső 
baloldalon.) A mi első helyen álló tanerőink, tudósaink nem ott keresik a hatást, 
hogy érezze meg azt a nemzet közszelleme is, hanem keresik az elzárkozottság- 
ban, a laboratóriumi munkálatokban, a különálló «szakkörben». Azok a termé
kek, a melyek onnan kijönnek, elismerem, hogy alaposak, elismerem, hogy a 
tudomány magaslatán is állanak, de azoknak a nemzet culturájában nincs meg 
semminemű előzményök, (Úgy van! a szélső baloldalon) és a ki azokat meg 
akarja érteni, eltekintve nyelvezettől és egyébtől, az legyen elkészülve, hogy egy 
8 oldalból álló értekezéshez előbb egy egész idegen nyelvű könyvtárt vásároljon 
magának. T. képviselőház ! A tudományos aristokratismus egy oly vonása az, a 
mely nem egyeztethető össze a nemzet culturalis állapotával, mert nekünk szem 
előtt kell tartanunk, — s ezt nem tagadja a háznak egyik oldala sem — hogy 
mi a cultura tekintetében hátra vagyunk maradva, hogy nekünk nemcsak héza
got kell pótolnunk, hanem odáig kell jutnunk, hogy mint a minister úr múlt 
beszédében érintette, ne csak a tanügy terén, ne csak itt benn. hanem a kül
földön is felvehessük értelmi téren a versenyt, nem mint másolók, nem mint 
majmolok, és legkevésbbé mint olyanok, a kik a hazában bent azt mondják : 
a magyarok nem értenek meg minket, de a külföld minket nagyra tart. a kül
földön ellenkezőleg azt mondják : igaz, hogy önök rólunk itt nem tudnak semmit, 
de annál nagyobbra becsül minket a magyar nemzet maga. (Tetszés a bal- és 
szélső baloldalon.) Itt t. ház, egy óriási munka előtt állunk. (Halljuk! Halljuk!) 
a melynek ha tételről-tételre feléje találnék fordulni valósággal nem napestig, 
hanem heteken keresztül lehetne annak csak elvi oldalait fejtegetni. Ehhez a 
munkához nem elég a szakkör, mert ezt csak az egész nemzetet átható szellem 
végezheti. A mit én sajnosán mindeddig nélkülöztem, ez az volt, hogy kivévén 
Hock képviselő urat, a nemzeti szellem, a nemzeti géniusz fontossága sem a 
minister úr beszédében, sem másokéban nem foglaltatott.

Csáky Albin, vallás- és közoktatásügyi minister: T. ház! (Halljuk! Hall
juk !) Nem hagyhatom szó nélkül Herman Ottó azon kijelentését, mely szerint
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múltkori beszédemben mindent talált, csak a magyar geniust nem. Bocsánatot 
kérek, akkor a t. képviselő úr nem méltatta kellő figyelemre felszólalásomat. 
Ismételve beszéltem a nemzeti kulturmisszióról is, és hogy ennek mikép lehetne 
szolgálni a magyar nemzeti genius elismerése nélkül, azt én nem tudom. (Élénk 
helyeslés jobbfelől.) Mondhatom, téved a t. képviselő úr, ha azt hiszi, hogy bár
mely hatalom előtt térdet hajtok akkor, midőn az meggyőződésemmel ellenkező 
irányban mozog, de a magyar nemzeti genius előtt igen is térdet hajtok mindig, 
mert az vezet engem is. (Élénk tetszés és éljenzés jobbfelől.) Különbséget tett 
a t. képviselő úr állam és nemzet között. Nem ismerek ily különbséget Magyar- 
országon. (Élénk helyeslés és tetszés jobbfelől.) A nemzet az állam, az állam 
a nemzet. (Igaz ! Úgy van ! jobbfelől.) A ki ezt a két fogalmat Magyarországon 
elkülöníteni akarja, nem tesz a magyar nemzetnek, a magyar államnak jó szol
gálatot. (Zajos helyeslés jobbfelől.) Égyébként kijelenthetem, hogy Herman Ottó 
képviselő úr nyilatkozatával legnagyobb részben teljesen egyetértek. Készség
gel elfogadom azon irányokat, melyeket a cultura emelésére ő maga oly szépen 
kijelölt. (Felkiáltások a szélsőbaloldalon : Helyeseljék ezt is ! Zaj )

Berzeviczy Albert államtitkár : Mindazokra nézve, a miket egyfelől Hock 
János képviselő úr, másfelől Benedek Elek, legszebben és legékesszólóbban 
Herman Ottó képviselő úr nemzeti kultúránknak még kezdetleges voltáról, a 
nemzeti géniusz nyomainak hiányáról és a külföld szolgai utánzásáról mondott, 
valamint egyáltalában a magyar nemzeti kultúra kérdéséről, legyen szabad 
nézetemet röviden elmondani. (Halljuk ! Halljuk !) Csak nem rég volt alkalmam 
számadatokkal is igazolni a magyar nyelv terjedését, a magyar nemzeti kultúra 
izmosodását az utóbbi időben. Nem akarok most az akkor elmondottakra vissza
térni, habár azok helyes, alapos voltát Madarász Imre képviselő úrral szemben 
ma is fenn kell tartanom. Én azt hiszem, midőn nekünk néhány évtized alatt 
évszázadok mulasztásait kellett pótolnunk, és ezen rövid idő alatt úgyszólván 
egy egész magyar tudományosságot majdnem semmiből teremteni, sok részben
az irodalmat, a művészetet is majdnem újból megalkotni....... (Közbekiáltások
a szélsőbaloldalon : Hát ezt mind a kormány csinálta ? Zaj.) Bocsánatot kérek, 
nem a kormányról beszélek, hanem a magyar nemzetről. (Élénk helyeslés a 
jobboldalon.) Ezen rövid idő és ezen rohamos alkotás alatt egy dolgot elérni 
és egy dolgot elkerülni nem lehetett. (Halljuk !) Elérni nem lehetett azt, hogy 
minden tekintetben egyenlő színvonalon álljunk a sokkal régibb kultúrával biró 
előrehaladottabb nyugati nemzetekkel, és nem lehetett elkerülni azt, hogy a 
külföldtől sokat ne recipiáljunk. (Helyeslés jobbfelől.) Megengedem, hogy heve
nyészve -létrejött tankönyvirodalmunkba, sőt részben tudományos irodalmunkba 
is sok idegenszerűség lopódzott be ; megengedem, hogy rohamosan fejlődött és 
egy ideig a megrontás veszélyének kitéve volt nyelvünkben sok az ingadozás 
és hogy a nyelvészeti téren fenforgó controversial^ miatt a nyelvhasználatban 
sok a botlás ; még azt is szívesen veszem, ha valaki kimutatja és bebizonyítja, 
hogy a kulturális alkotások valamelyike külföldről vett példa helytelen és czél- 
talan átültetése volt, vagy valamely jogosult nemzeti traditio valamely nemzeti 
szükségletbe beleütközik, erre nézve igen szívesen capacitáltatom magamat. De 
méltógtassanak concrete beszélni és bizonyítani; de az olyan általános phrasis, 
hogy kultúrpolitikánkban figyelmen kívül hagyjuk a nemzeti genius sugallatát, 
hogy mi mindent vakon elfogadunk a külföldi alkotásokból, az ilyen általános 
vád semmi tartalommal nem bír, és épen azért ennek czáfolatába sem bocsát
kozhatom. (Élénk helyeslés a jobboldalon. Nagy zaj és mozgás a bal- és szélső
baloldalon.) Nézetem szerint itt két kérdésen fordúl meg a dolog: haladtunk-e 
egyáltalában; és ha haladtunk, magyar nemzeti irányban haladtunk-e vagy 
nem ? (Helyeslés a jobboldalon.) Nézetem szerint mind a két kérdésre határozot
tan igennel kell válaszolni. (Helyeslés jobbfelől.) Ha nem haladtunk volna és 
nem haladnánk, akkor, méltóztassék elhinni, a mi politikai constellatiónk között 
a viszonyok hatalma bennünket mint nemzetet, mint államot rég elsöpört volna. 
(Élénk helyeslés a jobboldalon. Mozgás balfelől.) A mi pedig a nemzeti irányt 
illeti, hogy Magyarország magyarabb mint akár csak 20 év előtt volt, azt csak
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az tagadhatja, a ki maga sem akarja állításait komolyan venni. (Élénk helyes
lés jobbfelől. Mozgás és ellenmondás a baloldalon.) Elismerem t. ház, hogy a 
felszólalt t. képviselő urak, kiknek túlzásaival akartam szembe szállani, ép oly 
komolyan és őszintén akarnak nemzeti kultúránk előhaladásán munkálkodni, 
mint akár a kormány, akár magam, csak az út és az eszközök megválasztásá
ban van közöttünk eltérés. (Tetszés.) A t. képviselő urak által választott út ez : 
kicsinyleni minden eddig elért eredményt, feketébbnél feketébbre festeni állapo
tainkat, becsmérelni majdnem minden positiv alkotást, a mely a kulturális téren 
létre jött és e mellett még a nemzetet féltékenyen elzárni az előbbrehaladott 
államok kultúrájának minden befolyása elől. (Élénk helyeslés a jobboldalon. 
Zaj és élénk ellenmondás balfeló'l.) Én t. ház, más utat tartok helyesnek.: Néze
tem szerint éleszteni kell a nemzet önbizalmát az elért eredmények teljes elis
merése és méltánylása által. (Helyeslés a jobboldalon.) Méltányolni és meg
becsülni kell mindent, a mi bennünket nemzeti kultúránkban előbbre visz és a 
míg ide benn nemzeti nyelvünknek és nemzeti kultúránknak teljes uralomra 
jutását biztosítjuk, egyúttal meg kell nyitni nemzetünk látókörét az összes előbbre 
haladott kultúrával biró államok szellemi vívmányai felé. (Élénk helyeslés a 
jobboldalon.) Vájjon azt hiszik az igen t. képviselő urak. hogy midőn a nemzeti 
kultúra megalkotása körüli fáradozásokban elért eredményeket kicsinyük s az 
állapotokat feketére festik, akkor ebben csakis a kormány ellen foglaltatik vád ? 
Korántsem t. képviselőház. Egy kormány sokra képes, jóban és rosszban egy
aránt. Károlyi Gábor gróf: Ezt látjuk! (Derültség a szélsőbaloldalon. Zaj. 
Halljuk ! Halljuk !) Berzeviczy Albert: Alkothat hatalmi eszközöket, jó közigaz
gatást, (Zaj a szélsőbaloldalon) alkothat jogrendet, létesíthet még nagy gazdasági 
alkotásokat is, de egy nemzeti kultúra megállapításában, melyhez nemzedékek 
verítéke és nemzedékek lelkesedése szükséges, (Igaz ! ügy van ! Élénk tetszés 
jobbfelől. Zaj a bal- és szélsőbalon) ebben a kormány lehet az alkotásnak 
részese, de nem lehet az egyedüli, (Élénk helyeslés jobbfelől) sőt gyakran nem 
lehet a főalkotó elem sem. (Igaz ! ügy van, jobbfelől.) Kételkednünk kellene 
nemzetünk kulturális képességében és nemzetünk jövőjében, ha a kulturális 
téren eddig elért eredményekben egy nagy nemzeti kultúra felvirágzásának biztos 
alapjait nem látnok. (Élénk helyeslés és tetszés jobbfelől.) Ne méltóztassék a 
példát és mértéket mindig csak más előbbrehaladott államok jelen kulturális 
állapotaiból levonni. (Helyeslés jobbfelől.) Vonjuk le a mértéket a már meg
történt haladásból és alkalmazzuk azt a jövőre is. (Úgy van ! jobbfelől.) T. ház ! 
Még nem olyan régen volt — mert hiszen száz és egynéhány esztendő a világ- 
történetben nem épen nagy idő — mikor ama leghatalmasabb német állam 
akkori uralkodója, kinek nagy vezéri és államférfim lángész mellett a gondviselés 
még költői hajlamokat is adott, ha költői érzelmeit versbe akarta foglalni, a 
franczia nyelvhez folyamodott és ugyanakkor Voltaire méltán Írhatta Potsdamból 
haza Francziaországba, hogy úgy érzi magát, mintha otthon Francziaországban 
volna : «Mindenki a mi nyelvünket beszéli, a német nyelv csak a katonáknak 
és kocsisoknak való.» (Egy hang a szélső baloldalon : Meg is verte Napoleon ! 
Nagy derültség jobbfelől.) De e vereség daczára, t. ház, a német szellemi kultúra 
azóta fejlődött oly nagygyá, a milyennek ma csudáivá látjuk. (Élénk tetszés 
jobbfelől.) Ne feledjük t. ház, hogy mi egy évszázadokon át elnyomott és nem
zetiségéből kiforgatott nemzet voltunk. (Igaz! Úgy van! jobbfelől.) Mi ötven 
évvel ezelőtt kezdtük ott, hol mások 100—150 évvel ezelőtt kezdték a nemzeti 
cultura munkáját. (Igaz 1 Úgy van! jobbfelől.) Bennünket megelőztek mások, mi 
megelőzünk másokat Azt hiszem, kétségbe esni nincs okunk, de megpihenni 
sincs időnk. (Zajos helyeslés jobbfelől.) És azt hiszem t. ház. az eddig elért 
eredmények elismerése és teljes értékük szerint való megbecsülése nem a kor
mány iránti kedveskedés, ez bizonyos tekintetben a nemzeti becsület kérdése. 
(Igaz! Úgy van! jobbfelől.) Azt hiszem, hogy a ki majd e korszaknak történetét 
megírja, tisztelettel és csodálattal fog adózni e nemzetnek ama törekvéseiért, 
ama küzdelmeiért, melyekkel, gyakran a legviszontagságosabb körülmények közt, 
gyakran önmagában is ellentétektől hányatva, a maga nemzeti kultúrájának 
épületét felépítette. (Élénk helyeslés és tetszés jobbfelől.) De ha igazságosan fog
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Ítélni, el fogja ismerni azt is, hogy mindazon kormányok, melyek alkotmányunk 
helyreállítása óta a magyar nemzet ügyeit vezették, a nemzet e kulturtörekvé- 
seiben becsületes munkát teljesítettek, (ügy van! Úgy van! jobbfelől.)

Herman Ottó: Egy nemzet geniusát valahová előállítani, egyike a leg
nehezebb feladatoknak és egy beszéd keretében egyáltalán lehetetlen is. De 
miután az államtitkár úr egyúttal szépirodalommal is foglalkozik és tudom, hogy 
nagy jártassága van a szépirodalmi ágakban, azt is tudom, hogy ép úgy érzi. 
mint én, hogy ott legtöbbször csillan meg a nemzeti genius, meg fogja engedni, 
hogy egészen concrét példára támaszkodva, legalább valami csillámát mutassam 
meg a nemzeti geniusnak. (Halljuk!) Concrét példát fogok mondani. Ha pl. az 
államtitkár úr ir egy novellát, — hiszen szokott ő novellákat Írni — s abban 
elmondaná, hogy találkozott egy öreg magyarral, a kinek még nincs ősz haja- 
szála és a kivel ily párbeszédet ke?d : «Hány esztendős ön, uram?» — mert 
még ha földmives is, novellában per «Ön uram» kell megszólítani — ha erre 
az öreg azt felelné: «75 éves, uram!» mire aztán az a megjegyzés következnék: 
«Bámulatos, hogy önnek még nincs ősz haja!» Az öreg pedig így felelne: «Hát 
hiszen még jó karban vagyok, hanem egy lábbal már a sírban állok», ezt szóról 

i szóra át is lehet tenni mindjárt német nyelvre, vagy franczia nyelvre, de ebben 
a magyar nemzeti genius nem csillan fel. Ez egy novellában egyáltalában oly 
hely. mely a történetet folytatja. De hát én nem régen Tisza-Abád-Szalókon 
találkoztam egy 75 éves magyar emberrel, azt kérdeztem tőle: «Hány esztendős 
öregem?» Azt mondta: «75 év nyomja vállamat». Erre azt mondtam: «Bámu
lom nagyon, hogy még egy ősz hajszála sincsen», mire ő azt felelte: «Még nem 
harangoztak, de már beesteledett». Ebből világosan kicsillan a magyar nemzeti 
genius és felfogásunknak az a különbsége, a mely a nemzeti szellem és a nem
zeti szellem közt van. (Elénk tetszés bal- és szélső balfeló'l). Én kérdezném a 
t. államtitkár úrtól, a ki pl. a magyar tanügyi irodalomban okvetlenül jártas
sággal bir, mert hivatalos kötelessége, hogy legalább a legfőbb felügyeletet gya
korolja felette : mit tesz az, hogy: buksi szöketér ? (Derültség.) Ez a buksi, 
makrokefalus és ezt készítették magyar emberek, a mint mondani szokás : mű
szónak, mester-szónak és ez benne van a tankönyvekben és azon nevezetes ki
adásban, mely mindent a németből átültetett és azt akarja, hogy a földrajzzal 
együtt mindjárt a természetrajzi viszonyok is tárgyaltassanak. Gondolom Hun- 
falvy Jánostól való és Gönczy Páltól. Azt kérdezik már mostan tőlem, mit aka
rok én ad oculos demonstrálni ezzel a buksi szöketérrel. Én t. ház, valóságos 
hivatásomat láttam abban éveken keresztül, hogy rájöjjek arra, hogy miért ide
genkednek tisztán magyar származású ifjak, kikben van tudományszomj, kik 
szeretnek tanulni, bizonyos tudományszakoktól és azokkal soha nem foglalkoz
nak. A buksi szöketér és egy egész légiója az ilyen ficzamoknak, hol a nemzeti 
genius, a nemzeti szellem soha tekintetbe nem vétetett, oka annak, hogy nem 
foglalkoznak azokkal a disciplinákkal, melyek könyvekhez vannak kötve és az 
első oldal elolvasása után oly iszonyt, oly undort fakaszt azon ifjú lelkében, 
hogy soha többé hozzá nem nyúl. (Igaz! ügy van! bal- és szélsőbaloldalon).

Berzeviczy Albert államtitkár: A mi Herman Ottó t. képviselő úrnak 
tegnap egyenesen hozzám intézett replikáját illeti, előrebocsátva, hogy én, mint 
mindig, úgy tegnap is élvezettel hallgattam a t. képviselő úr fejtegetéseit, meg 
kell azonban jegyeznem, hogy én tőle magyarázatot arra nézve, hogy mi a ma
gyar nemzeti genius, nem kértem, valamint arra sem kértem, hogy a magyar 
geniust concrét alakban állítsa elém. (Úgy van! jobbfelől). A felszólítás, a mely 
tegnapi beszédemben foglaltatik, az volt, hogy ne méltóztassék általánosságban 
vádaskodni az egyes képviselő uraknak, — mert ezt egyesek tették, nem pedig 
az egész t. ellenzék. — hanem méltóztassék concréte megjelölni, hogy minő 
törvény-alkotásoknál, minő culturális intézményeknél, minő fontosabb administra
tiv intézkedéseknél lett a magyar nemzeti genius követelménye figyelmen 
kívül hagyva? Erre a t. képviselő úr azzal felelt, hogy igen érdekes fejtegeté
sekbe bocsátkozott a szépirodalmi stil magyarsága és a nyelv tisztasága felett,
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valamint megjelölt némely helytelenül választott műszavakat és végül panasz
kodott a fordításoknak sokasága felett. Erre nézve köztünk semmi nemű nézet- 
eltérés nincs. Tegnapi beszédemben hangsúlyoztam, hogy miután nekünk arány
lag rövid idő alatt rohamos munkával kellett irodalmunkban óriási hézagokat 
pótolni, e mellett kikerülhetlenné vált, hogy külföldről sokat ne recipiáljunk és 
hogy tudományos irodalmunkban bizonyos idegenszerűségek ne csuszszanak be. 
Újabban azonban irodalmunk megerősödvén, ma azon a ponton vagyunk, hogy 
nem szükséges többé abba új meg új elemeket beoltani, hanem most már saját 
hajtásaiból növekszik és gyarapodik. (Helyeslés jobbfelől). E jótékony7 és egész
séges visszahatás mutatkozik egész irodalmi életünkben és a kormány minden
kor igyekszik ezt előmozdítani és arra figyelemmel lenni. (Helyeslés jobbfelől). 
Legyen szabad utalnom arra, hogy a tankönyvek bírálatának ép a műszavak, 
helyes megválasztása és a nyelv tisztasága igen fontos és elsőrendű bírálati 
szempontot képez, mely soha figyelmen kívül nem bagyatik és hogy e szem
pontból sok tankönyv reprobáltatott vagy átdolgozásra bocsájtatott. (Helyeslés 
jobbfelől). A jelenleg tárgyalás alatt levő költségvetésben a kormány tetemesen 
felemelte a magy. tudományos akadémia dotatióját; már pedig ennek első 
rangú feladata a nyelvnek az eredeti történeti alapokon való fejlődéséről gon
doskodni és utalok arra, hogy ép legújabban a nyelvtörténeti szótár kiadásával 
az akadémia ez ügynek jelentékeny szolgálatokat tett. (Helyeslés jobbfelől). Ha 
tehát a t. képviselő úr ezzel akarta formulázni az első concrét vádat a kormány 
culturpolitikájának nemzetellenes iránya ellen, megvallom, e vád nem eléggé 
alapos. (Helyeslés jobbfelől.) Egyébiránt azt hiszem, a t. képviselő úrnak e fel
szólalásából a mi culturális és tanügyünk jelentékeny hasznot húzhatna, ha a 
t. képviselő úr elhatározná magát arra, hogy természettudományi irodalmunkat 
egy tankönyvvel gyarapítsa. Készséggel elismerem, hogy abból nemcsak ismeretet 
és tudományt, de mindenesetre magyar stilt is lehetne sokaknak tanulniok. 
(Helyeslés jobbfelől.)

IV. A m inisteri jelentés.

A  ministeri jelentésről Szathmáry György mint a közokt, 
bizottság előadója (máj. 20.) röviden nyilatkozott.

Meg kell emlékeznem arról, hogy az egész újabb alkotmányos korszakban 
ez volt az első eset. hogy a t. szakminister úrnak itt a házban tavaly tett in
dítványa következtében a háznak egyik bizottsága, a közoktatásügyi bizottság 
abba a helyzetbe jutott, hogy a közoktatás állapotáról szóló igen tüzetes minis
teri jelentés tárgyalása által összes közoktatási és közművelődési ügyeinek szö
vedékébe mélyen beletekintve, a háznak a tapasztaltakról véleményt mondjon 
és jelentést tegyen. Az a bizottság, mely 1883 óta, midőn a középiskolai törvényt 
megalkották, a legteljesebb tétlenségre volt kárhoztatva és szemben a souverain 
közönynek némely jelenségeivel, melyekkel a tanügynek itt-ott sajnos, találkoznia 
kell, egyértelműleg a legőszintébb köszönetének és hálájának adott kifejezést a 
t. minister úr irányában azért, hogy alkalmat adott a bizottságnak erre a munkál
kodásra és közoktatási viszonyainknak bírálatát méltatását úgy szólván maga 
provokálta. És én örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a bizottság ezen 
érzelmeit itt a t. ház színe előtt is tolmácsoljam. (Élénk helyeslés jobbfelöl).

Hasonló szellemben nyilatkozott Várady Gábor (május 20.), ki 
szintén köszönetét mond a ministernek, hogy a közokt, bizottságban 
tárgyaltatta a jelentést.

A  statistilcai odatol• hitelessége a min. jelentésben bő vitára adott 
alkalmat, melyet, .minthogy kizárólag a népiskolai részre vonatkozott, itt 
mellőzhetünk. A középiskolai rész hitelességét kétségbe vonni, senkinek 
sem jutott eszébe.

44*
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Y. A m agyar közoktatásügy helyzete.

Szatlimáry György a vita első napján kiemeli, hogy a magyar köz-, 
oktatási költségvetés szűk keretben mozog:

Igaz. hogy a continens művelt államainak költségvetéseiben sem foglalja 
el a culturális kiadás a legnagyobb positiót. Ebben a tekintetben tehát mi egy
formán vagyunk a külföldi müveit államokkal, csakhogy ott a közoktatási és 
közművelődési kiadás sokkal nagyobb százalékát teszi az állami kiadásoknak, mint 
nálunk, pedig amott is a kulturális érdekeket és feladatokat az államon, mint 
tényezőn kívül még más tényezők is szolgálják és hozzá még — s ez teszi a 
'nagy különbséget — a külföldi müveit államoknak sokkal több idejük, módjuk 
és otiumjuk volt arra, hogy kulturális érdekeiket és feladatukat szolgálhassák, 
mint nekünk. (Igaz ! Úgy van !) De ha sehol e világon nem fordítanának különös 
gondot a kulturális érdekekre, nekünk, a mi viszonyaink között különös gondot 
kellene rá fordítanunk; (Általános helyeslés) mert t. ház az iskola nem pusztán 
Schulmeisterség ügye, nem pusztán didaktika és paedagogia kérdése, hanem a 
társadalmi és nemzeti politikának, ha nem is egyetlen, de mindenesetre leg
hatásosabb, legbiztosabb eszköze. (Általános helyeslés.) S a mi viszonyaink közt 
ezer szerencsének kell mondanunk, hogy rendelkezünk ily eszközzel, az iskolával, 
melynek fajfentartó és — alkalmas viszonyok közzé helyezve — nemzet- 
izmosító ereje is van. (Úgy van ! Úgy van !)

Kovács Albert ellenzéki szellemben fejtegeti e gondolatot (máj. 20).
A magyar oktatás ügyén is meglátszik a Trefort keze nyoma, és ha ezt 

egy szóval akarom jellemezni, azt kell róla mondanom, hogy ezen egész ügy 
nélkülözi az őt megillető tekintélyt. Pedig Magyarországon az egész kormány
nak. de különösen a kultuszministernek úgyszólván a túlhajtásig kellene oda 
törekedni, hogy az oktatásügy tekintélyét emelje, nemcsak emelje, de megteremtse, 
mert az a múltban se létezett soha. A magyar geniust e tekintetben a magyar népszín
művek tükrözik vissza igazán, a melynek typikus alakjai a részeg iskolamester 
és a félbolond tudós. (Igaz ! Úgy van ! balfelől.) A Nagy Frigyes anekdoták közt 
olvastam, hogy a király egyszer fényes kíséretével meglátogatott egy falusi iskolát. 
Mindenki levette kalapját a király jelenlétében, csak a tanító nem, sőt túlzott 
tekintélylyel viselte magát. Mikor aztán az iskolából kijött, térden állva kért 
bocsánatot a királytól, mondván, hogy tanítványai nagy kárát vallanak, ha rá 
jönnének, hogy a világon nálánál különb ember is van. (Derültség.) A nagy 
király helyeselte e felfogást, az utóda pedig e derék Schulmeisterek segítségével 
később a világ urává lett. (Igaz! Úgy van! balfelől.) A f. é. porosz trónbeszéd 
is első helyen emlékezik meg a kultúra szükségleteiről s a népoktatás javára 
hozandó nagy áldozatokról. Ezek egészen más arányszámokat tüntetnek fel, 
mint a milyeneket az előbb Szathmáry György képviselő úrtól hallottuk. De t. 
ház. — a mint mondám — a magyar genius e tekintetben egészen más, s 
ettől a kormánytól nem lehet megtagadni, hogy a kultúra becsét s tekintélyét 
illetőleg a nemzeti geniusnak hű kifejezése. (Derültség balfelől.) Körösy Sándor : 
Igaz! Kovács Albert. Előbb a puska, azután az iskola, előbb a Duna- 
szabályozás, azután az iskola, előbb az ipar, a kereskedés, a gőzhajó 
és minden más, és legutoljára az iskola. Mindenki tudja t. ház, s előbbi beszédében 
az előadó úr sem hallgatta ef úgy, mint nyomtatott a jelentésben, hogy a kultusz- 
budgetben egy pár év óta, de különösen a jelen költségvetésben teljes stagnatió 
állott be. (Úgy van balfelől.) Kész vagyok megengedni, hogy ezt a pénzügyi 
helyzet parancsolja ; kész vagyok megengedni, hogy ennek parancsszava feltétlen. 
Tapasztalás bizonyítja, hogy a magánember is, mikor pénzügyei rosszabbra for
dulnak, legelőször háztartásának művelődési szükségleteit szokta megszorítani, 
és ez az ő elaljasodásának kezdete. (Igaz! Úgy van balfelől.) Egy szóval sem 
vitatom, nem mondok Ítéletet felette, hogy ez a megállapodás nem kényszer- 
helyzet ; de azt igenis állítom, hogy megállapodás van az egész vonalon, hogy 
ebben a költségvetésben a fokozatos fejlődés és haladás igényeiről gondos-
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kodva nincs. (Igaz ! balfelől.) És ha nincs, akkor nem is kell azt állítani, mert 
nem igaz, és mert a haladás és fejlődés fogalmait meghamisítja. (Helyeslés balfelől)

Várady Gábor ugyancsak kevesli a közokt. költségvetést, melylyel a 
legmostobábban bánnak a többi költségvetések közt, s mely a külföldiekkel 
épenséggel nem állja ki az összehasonlítást, még Romániáéval sem. De 
egy jobb jövő reményében belenyugszik a helyzetbe.

YI. A középiskolákról általában.

Kovács Albert (máj. 20.): A magyar tanügy főbetege a középiskolai oktatás. 
Igaz, hogy ezen ügy az egész Nyugat-Európában is bizonytalanságban szenved. A leg
jobb elmék, a legtapasztaltabb professorok eltérő nézeteknek hódolnak ; de azt 
a confusiót és eredménytelenséget, a mi nálunk van. még sem találjuk egyebütt 
sehol (Úgy van! balfelől), mert habár azon elvi kérdés, hogy egységes vagy 
többféle középiskola legyen-e, nincs eldöntve sehol, de azt, hogy egy bizonyos 
iskolában mily czélt akarnak elérni, egyebütt mégis csak tudják (Úgy van! bal
felöl) és habár a többféle középiskola mindenütt fennáll egymás mellett, de azok 
czéljának és eszközeinek folytonos össze-visszakuszálása minálunk: egyedül 
Trefort müve. (Úgy van ! Úgy van ! balfelől.) Ő azon elég hangos panaszt, hogy 
a gymnasium nehány osztályának elvégzése semmiféle kenyérpályára nem képe
sít, nem azzal utasította vissza, hogy ez a gymnasiumnak nem is feladata, hanem 
azzal, hogy a gymnasiumban premálni kezdte a reáltudományok tanítását. Azt 
a másik panaszt pedig, hogy a reáliskola miért nem jogosít annyira az egyete
men, mint a gymnasium, nem azzal csendesítette le, hogy a reáliskolának más 
a feladata, hanem azzal, hogy bevitte oda a latin nyelvet a közvetlen hasz
nosság rovására. (Úgy van ! balfelől.) így aztán van félszeg-gymnasium, mely a 
formális képzés czélját a kellő fokon el nem érheti és ez által az egyetemi 
oktatás sikerét meghiúsítja, és van félszeg reáliskolánk, a melynek közvetlen 
hasznossága alsóbb fokra van szállítva. (Igaz ! Úgy van ! balfelől.) Ezen okoknál 
fogva azt vélem én, hogy az első orvosolni való a középiskola terén van. Nem 
értem éppen a törvény revisioját, mert arra a törvényre jobb oktatási rendszert 
is lehet alapítani, hanem értem a ministeri intézkedések revisioját. A közoktatás- 
ügyi bizottság jelentése éppen a gymnasiumi kérdésben nyújt legkevesebb tájé
kozást. ügy látszik, hogy részint világosan, részint homályosan kifejezve azt 
akarja mondani, hogy várjuk meg, míg a német valami okosat gondol ki ezen 
a téren, és azt majd utána csináljuk. De azt hiszem, hogy az uj minister úr 
nemesebb ambitióval lépett hivatalába, mint hogy ott németből magyarra fordít- 
gasson, és saját magának is van e téren eszméje. Igaz ugyan, hogy a minister 
úr eddigi kezdeményezéseivel és eszméivel kedvezőtlen tapasztalatokat tett, a 
melyek jövőben sem lesznek sokkal kedvezőbbek, mert mi jó magyarok any- 
nyira félünk a rohanva haladástól, hogy minden lépés gyanús előttünk. Még a 
csigának sem hiszszük, hogy nem kezd-e el hirtelen rohanva haladni. Nálunk 
csak a tétlenség és az eszmeszegénység élvezheti a boldog lelkek nyugalmát. 
(Úgy van ! balfelől.) De a minister úr ne vágyjék erre. Bármely eszme és bár
mely részletes programm, melyet inaugurálni fog még ha hibás lesz is. még 
mindig jobb lesz, mint a mostani teljes rendszertelenség. (Igaz! Úgy van! 
balfelől.)

Ssathmáry György (máj. 20): A mi különösen a középiskolákat illeti — nagy 
általánosságban szólok — itt újabb alkotásoknak, értve ez alatt újabb intézetek 
létesítését, szüksége alig forog fenn. A ministeri jelentésnek teljesen igaza van 
abban, hogy 179 középiskola 40—42 ezer tanulóval a mi általános territoriális 
viszonyainknak és kulturális szükségleteinknek tökéletesen megfelel. A gondos
kodásnak, az actiónak itt a középiskolák körében legfölebb a már meglevő 
intézetek minden tekintetben jó karban tartására (Igaz! Úgy van! jobbfelől) 
minél magasabb színvonalon tartására kell. hogy irányuljon, a hol még csonka
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középiskolák vanna.k, azok kiegészítése, a hol a felszerelés még fogyatékos, 
annak tökéletesítése, a jó ellenőrzés, a jó administratio az. a mi itt ebben a 
művelődési körben szükséges. (Helyeslés jobbfelől.)

VII. A középiskolák territo riá lis  elhelyezése.
Kiss Albert (máj. 20): A mi középiskoláink és különösen az államkormány 

rendelkezése alatt levő 49 és az államkormány vezetése alatt álló 71. tehát összesen 
120 középiskola territoriális szempontból oly módon helyeztetett el, mely a 
magyar nemzeti genius fejlődésének egyenesen hátrányára van. Ezen állításomat, 
melyet a t. államtitkár úr megczáfolni igyekezett, ma is fenntartom és 
röviden bizonyítani fogom. (Halljuk!) Ezen középiskoláknak különösen a gymna- 
siumokat tekintve. 4/5-öd része vagy a határszélen fekvő vagy az idegen nem
zetiségektől lakott városokban és vidékeken van elhelyezve. A mit az igen 
t. államtitkár úr a múltban kétségbevonni méltóztatott, ime a t. közoktatási 
minister úr már rövid széttekintés után észrevette, mert programmbeszédjében 
hangsúlyozta,, hogy «középiskoláink territoriális elhelyezése szerencsésnek nem 
mondható». Én tovább megyek ennél, t. ház: én azoknak elhelyezését a magyar 
nemzeti genius ellen elkövetett hibás lépésnek tartom. Hogy ugyanis mily nagy 
hatással bir egyes vidék fejlődésére az. ha azon vidéken jól felszerelt közép
iskola van, azt legjobban bizonyítja magának a közoktatásügyi ministeriumnak 
jelentése, melynek második kötetében a 37-ik lapon olvasható kimutatás szerint 
az állam vezetése alatti intézetekben 1000 tanuló közt 578, tehát felénél több, 
helybeli születésű volt. Még jobban bizonyítja állításomat az ugyanazon lapon 
olvasható azon statistikai adat, hogy középiskolával biró helyeken százezer 
lélekre jutott 783 középiskolai tanuló, míg az ilyen iskolával nem biró helyeken 
csak 203. Már most, ha középiskoláinkat idegen nemzetiségektől lakott városok
ban és vidékeken helyezzük el és ha azokban az iskolákban az arány a hely
beli tanulók és a távol vidék lakói közül vállalkozó tanulók létszámát illetve 
ez, hogy minden 100 ezer lélek után az azon vidéken lévőkből a tanulók lét
száma csaknem 600, míg a más vidékbeli tanulók létszáma csak 203. akkor 
ebből nem tudok más következtetést kivonni, mint hogy magunk vetettük meg 
következetesen alapját azon szomorú helyzetnek, melybe jutottunk, melyet 
középiskoláink létszámának részletes kimutatása igazol, hogy a középiskolai 
oktatás terén elkövetett ezen territoriális elhelyezési hibák következtében — meg
engedem más hibákból is — a magyar fajú tanulók száma hanyatlik, míg más 
nemzetiségüeké emelkedik. (Úgy van, a szélsőbaloldalon). Ez azon statistikailag iga
zolt tény, melyet oly hibának tartok, hogy azt mennél előbb helyre hozni felfogásom 
szerint saját nemzetiségünk iránt tartozó kötelességünk. (Helyeslés a szélsőbal
oldalon). A mélyen t. minister úr programmbeszédjében megemlékezett továbbá 
azon nagyobb látogatottságról, mely a gymnasiumi alsóbb osztályokban tagad
hatatlanul tapasztalható és rámutatott, hogy a felső osztályokban még mindig 
nagy számban vannak olyanak. kik a felsőbb tudományos képzésre nem alkal
masak. Ezen a bajon oly módon vél segíteni, bogy nagyobb számmal részint 
szakiskolák, részint polgári iskolák állíttassanak. Én azt tapasztaltam, hogy a 
bajon szakiskolák felállításával némileg lehet ugyan segíteni, de a polgári iskolák 
szervezetének különböző, már annyiféle módon megpróbált újabb és újabb vál
toztatása által a bajon segíteni nem fogunk. Azok a polgári iskolák Német
országból ide átültetett olyan intézetek, melyek meggyőződésem szerint a magyar 
földön meghonosodni nem bírnak. S én, mikor a nagy magyar alföldön a négy 
és hat osztályú gymnasiumok egymásután záratnak be és változtatják meg jelle
güket ; ezt nem azért tartom károsnak, hogy egy nem teljes mértékben felszerelt 
algymnasiummal kevesebb van, ha nem épen azért, mert ezek csaknem mind 
polgári iskolákká alakíttatnak át. Ugyanis, azon gymnasiumokat. város és fele
kezet együtt tartván fenn, minthogy a város, .ha 5000-nél több lakosa van, 
törvény szerint polgári iskola felállítására köteleztetett, ezen kötelesség alul 
akként szabadul, hogy a gymnasiumokat polgári iskolákká alakítja át. Midőn 
ily módon alföldi és magyar jellegű gymnasiumaink elhullanak, akkor a határ-
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széleken és más nemzetiségek közt azon gymnasiumok száma az állam által 
mindinkább növeltetik. Ezt oly administrationális hibának tartom, melyet még 
a gyászos emlékű helytartótanácsoktól örököltünk, mely hiba ma is él és ural
kodik, pedig azon nemzeti genius kívánalmának bizonynyal ellenére van. (Úgy 
van a szélsőbaloldalon).

Ssathmdry György (máj. 26).Kiss Albert képviselő úr sajnálkozva emlékezett 
meg arról, hogy itt-ott egyes csonka középiskolák átalakíttatnak polgári iskolákká, s 
hozzátette, hogy nem annyira sajnos, hogy a csonka és gyengén felszerelt középiskolák 
száma fogy, hanem hogy azokat polgáriskolákká alakítják át. Kérem, hogy se az 
egyiket, se a másikat ne sajnálja. Az alföld köröskörül van bástyázva közép
iskolákkal van Nagykőrösön. Kecskeméten, Szegeden, Szabadkán, Zomborban, 
Temesvárott, Nagyváradon, Debreczen és Szolnokon. Van jogakadémia Debre- 
czenben és Kecskeméten. E tekintetben tehát aggodalomra nincsen ok. A maga
sabb mivelődési intézetekben a magyar faj 70—90%-kai van képviselve; alap
talan tehát a t. képviselő úr azon aggodalma, hogy a magyar tanulók létszáma 
a középiskolákban fogy, mert absolut számban nem fogy. Abban sem értek vele 
egyet, hogy a polgári iskolák nem tudnak gyökeret verni a magyar talajban. 
Tudjuk, 150 polgári iskolában van 16—17,000 tanuló, egy iskolára tehát átlag 
110 esik. Nem lehet tehát igazságosnak mondani, hogy a polgári iskolák nem 
prosperálnak. A tanrendszerhez férhet némi szó, de hogy ez iskolák nagy 
rendeltetéssel bírnak, hogy nálunk művelt munkára képzett polgári osztály 
teremtésére szükség van, senki sem tagadhatja. Épen az alföld társadalmának 
túlnyomó része és jellege sokkal inkább indokolja a polgári iskolák szaporítását, 
mint a csonka középiskolák fentartását. Az alföld nagy részének nagy közsé
geiben megvallhatjuk őszintén, mert úgy van, ha nem is örvendetes, hiányzik 
a kultúrái szükségletek érzéke. (Egy hang szélsőbalfelől; Haladnak már !) Vannak 
15—20 ezer lakossal biró nagy községek, pl. Orosháza, Ó-Becse, Török-Szt-Miklós, 
a hol nincs sem középiskola, sem polgári iskola, pedig ilyennek felállítására 
törvény kötelezi őket. Ezekre tehát oly irányban kellene hatni, hogy állítsanak 
polgári iskolákat, középiskolákban már bővelkedünk, azokra nincs szükség. 
(Helyeslés jobbfelől).

VIII. A ta n k ö n y v e k .

A tankönyveket Benedek Elek hozta szóba s Berzeviczy Albert 
folytatta s be is fejezte ezt a vitát. Benedek fejtegetéseinek súlypontja 
különben a népiskolai oktatás kérdésében rejlik. Még azok közt a könyvek 
között is, melyeket Benedek mint középiskolaiakat említett, az egyik 
tudtunkkal csak névleg az. Később szó volt egy osztrák ' (Gindely) tan
könyvről is, mely rólunk hamis dolgokat tanít, Tlialv említette; ránk itt 
nem tartozik.

Benedek Elek (máj. 21.): Ebben az országban t. ház, az is méltó panasz 
tárgya, hogy a tankönyveknek nagy része minden kritikán alul áll. A mikor 
tavaly a gyermekirodalomról beszéltem, az államtitkár úr azt válaszolta nekem: 
a minister intézkedett arról, hogy a közoktatási tanács a legszigorúbb bírálat 
tárgyává tegye az olvasó és általában a tankönyveket. Ezt a minister úr tényleg 
meg is tette. Én tavalytól kezdve különös tanulmányom tárgyává tettem az 
olvasó- s általában a tankönyveket és megvallom sok felesleges munkát végez
tem, mert közben karácsony felé megjelent a minister úrtól az approbált tan
könyveknek két sorjegyzéke s valóban konstatálhatom, hogy a közoktatási tanács 
a könyveknek egy egész tömegét dobálta ki, a melyeket én is kidobtam volna, 
de benn hagyta egy tömegét azoknak a könyveknek, melyek az én szerény 
nézetem szerint nem állják meg a kritikát. Magában a közoktatásügyi bizottság 
kebelében merültek fel panaszok a közoktatásügyi tanács ellen, hogy hiányos a 
szervezete, kevés a díjazása és ez és egyéb okok következtében nem teljesítheti
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kellőképen feladatait. A közoktatásügyi bizottság tagjai közül többen alárendelt 
kérdésnek tekintik a tankönyveket; én azonban nem osztozhatom ezek vélemé
nyében. Ha a tankönyv jó, akkor a tanító bármilyen gyönge legyen, a tanítás
nak lehet eredménye. Ha a tankönyv rossz, akkor még a jó tanító mellett is 
kétes a tanítás eredménye ; legalább is a rossz tankönyv zavarba hozhatja a jó 
tanítót is. A szülék és tanítók részéről évek óta hangzanak fel panaszok, hogy 
a tankönyvek örökösen változnak és hogy ezek miatt a szülék ok nélkül költ
ségbe keverednek ; viszont a tanítók panaszkodnak, hogy a közoktatásügyi ta
nácsban mindenféle pajtáskodás, személyeskedés dominál, különösen, hogy nagy 
nevű emberektől fogadnak el rossz tankönyveket és ismeretlen ember előállhat 
a legjobb tankönyvvel, nem fogadják el, s különösen, hogy két kiadó czég do
minál, hogy azoknak minden sikerül, másnak nem, vagy alig. És a mi nem 
érdektelen, az az a visszaélés, a melyre fel akarom hívni a t. minister úr 
figyelmét, hogy t. i. itt kiadnak könyveket évről-évre ugyanazokat, csak az év
szám változik : 1887. 1888, 1889. a nélkül, hogy 10 esztendő alatt egy szót is 
változtatnának benne s a mi a legbotrányosabb, az állam nevében is követnek 
el ily visszaéléseket. Itt van a többek közt a Gáspár-féle olvasókönyv, erre rá 
van nyomtatva, hogy 1888. Ezt a könyvet legkevesebb. 10 év óta nem javítot
ták. Ez a könyv úgy kiállítás, külső csíny, mint a betűknek tisztasága, vala
mint közleményeinek megválogatása dolgában teljesen elavult, a modern igé
nyeknek meg nem felel, az irodalmi és magyar nyelvű nevelést nem istápolja. 
De a min rajta kaptam, hogy ezt a könyvet évről-évre tényleg úgy adják ki. 
hogy csak az évszámot változtatják a czímlapján 10—15 év óta, — ez Buda
pestnek a leírása. Ez a könyv 1888-ról van datálva és azt állítja Budapestről, 
hogy lakossága 310,000. a Dunát két hid köti össze, végigmegy a Dunasoron 
és nem talál ott mást, mint a tőzsdeépület és a Hungária-szálloda épületét, nem 
veszi észre Széchenyi István, Deák Ferencz, Eötvös József br. és Petőfi Sándor 
szobrait, azután neki megy a sugár-útnak, a hol a befejezéséhez közelálló operát 
találja, ő neki csak a pesti pályaudvar, az osztrák állam vaspálya-udvar létezik, 
mely egész Európában ritkítja párját, holott ma. nagyon jól tudjuk, hogy itt 
van a központi személy pályaudvar is, mely felülmúlja az osztrák áílamvasut 
pályaudvarát. Nem akarom a t. házat az egyes népiskolai tankönyveknek felso
rolásával untatni (Halljuk ! Halljuk!), hanem rátérek a középiskolai tankönyvek 
egynémelyikére. Maga a közoktatásügyi bizottság is igen nagy fontosságot he
lyezett arra, hogy a középiskolákban nem annyira száraz irodalomtörténeti, 
illetőleg életrajzi adatokat adjunk a gyermekeknek, illetőleg ifjaknak, mint inkább 
classikus irodalmi olvasmányokat. Ezzel körülbelül constatálta az irodalmi neve
lésnek hiányát, és hogy valóban mily szolgálatot tesznek e tekintetben nálunk 
az irodalomtörténeti olvasókönyvek, azt azonnal illustrálni fogom két irodalom- 
történeti olvasókönyvből. (Halljuk ! Halljuk !) Ott van példának okáért a Boross 
Gábor-féle irodalomtörténeti kézikönyv, a mely ez évben már a 6-dik kiadást 
érte, s a közoktatásügyi tanács approbálta. a nélkül, hogy egy sor javítást tett 
volna rajta, de azért mindig új és javított kiadás. Arra nézve, hogy ez miként 
bánik el egyátalában Íróinkkal, és mikép mutatja be ifjúságunknak az irodalom 
valóságos képét, hogy abból ifjúságunk lelke nemesedjék, s irodalmi műveltséget 
merítsen, felhozok egy pár példát. Foglalkozván elbeszélőinkkel, természetesen 
a maga érdeme szerint kellő helyet ad Jókai Mórnak ; de én azt kérdem, hogy 
mi köze van pl. annak az irodalomtörténeti kézikönyvnek ahhoz, hogy Jókai 
Mór a Tisza-kormány híve, s hogy legújabban — ez jellemző — (Halljuk ! Hall
juk !) a képviselőházban készített felirati javaslatával tűnt ki. Szüksége van-e 
Jókai Mórnak arra, hogy felirati javaslatokkal tűnjék ki ? Ez irodalomtörténeti 
kézikönyv még névszerint sem sorolja föl legjelesebb elbeszélőinket, ellenben 
egy úrnak, a ki véletlenül egyetemi tanár (Egy hang balfelől: Pulszky. Élénk 
derültség !) véletlenül a közoktatásügyi tanács tagja, s ki véletlenül akadémikus, 
és a ki maga legkevesebbet ád az elbeszélő irodalomban elért sikereire, ennek 
külön helyet szentel, s minden egyes munkáját külön méltatja, míg legjelesebb 
elbeszélő íróink csak névszerint vagy még névszerint sincsenek megemlítve, (Egy 
hang balfelől : Mert nem mamelukok ! Egy más hang: Gyulai Pál!) Nem, majd
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arra is rákerül a sor. (Általános derültség. Haltjuk ! Halljuk !) Az élő poéták 
közül általában véve. (Halljuk ! Halljuk !) minden, de különösen e felhozott iro
dalomtörténeti kézikönyvben, a melyet bemutatok, három élő poéta szerepel: 
Gyulai Pál, Szász Károly és Lévay József. (Tetszés.) Több poéta e hazában 
rá nézve nem létezik. (Elénk derültség.) Ezek külön-külön fel vannak dicsérve, 
egekig magasztalva s munkáikból 4—5 kisebb-nagyobb költemény közzé téve ; 
de poétáktól, kiket a köztudat a haza legjelesebbjeinek tart, vagy névszerint 
sem vesz tudomást, vagy ha igen, tőlük egy árva szót sem közöl. Mert neki 
csak akkor ember a poéta, ha irodalmi qualificatiója mellett sikerült a társada
lomban valamely előkelő helyet kivívnia. (Felkiáltások balfelől: És a szabad
elvű pártban!) Ugyanezeket ismételhetném a Kerékgyártó-féle olvasókönyvről. 
Ennek szintén csak három élő nagysága van: Gyulai Pál, Szász Károly és 
Lévay József. (Derültség a bal- és szélsőbalon.) Minthogy e könyv eredetileg 
Miskolczon jelent meg, benne van egy miskolczi nagyság is, kinek nevét nem 
ismerjük. (Felkiáltások balfelől: Vadnai Károly !) Bocsánat, nem Vadnai, mert 
az ő nevét általánosan ismerik ; sőt ő úgy látszik, jó viszonyban sincsen a tan
könyv-szerzővel, mert egy kis vidéki nagyságot bevett, őt meg nem. És e tan
könyv is approbálva van.

Berzeviczy Albert államtitkár (máj. 22.): Először is meg kell jegyeznem, hogy 
a Gáspár-féle olvasókönyv, melyet a képviselő ur kifogásolva említett fel, ép most 
revisió alatt van (Derültség a szélsőbaloldalon) és nem a kormányon múlt, hogy 
a revisió előbb meg nem történt. A kormány, t. ház, a mely annak idején ezt 
a könyvet kiadatta, s kiadatott sok más népiskolai tankönyvet is, tette ezt azért, 
mert abban az időben, midőn a nemzeti népnevelés megindult, csak sokkal 
rosszabb és selejtesebb tankönyvvel rendelkeztünk A kormány tehát kénytelen 
volt ezen ügyet kezébe venni. Akkoriban ez a tankönyv hézagot pótolt, s ma sem 
oly rossz. Méltóztassék elhinni, hogy az újabban kiadott olvasókönyvek leg
többje ezen Gáspár-féle olvasókönyv nyomdokain halad. A t. képviselő úr e 
könyvnek kiállítását is kifogásolta; itt van a könyv kezemben, s azt hiszem, 
mondhatom, hogy annak kiállítása egészen tisztességes, egy népiskolai tankönyv 
czéljához képest, és semmi szükség sincs arra, hogy a népiskolai tanulóknak 
luxuriósusabb kiállítású tankönyvet adjunk a kezükbe. (Úgy van ! jobbfelől.) Ha 
t. képviselőház azóta, mióta ezen első tankönyvek megjelentek, ma már oly tan
könyvek is adattak ki, a melyek mellett, még az akkori legjobbak is elavultak
nak látszanak, az is egyik tanujele azon állítólagos hanyatlásnak s stagnatiónak, 
melyet a t. képviselő úr tanügyünk körül konstatálhatni vélt. (Tetszés és derült
ség jobbfelől.) Azt is mondotta továbbá a t. képviselő úr, hogy a közoktatási 
tanács igen sok kivetni való tankönyvet helytelenül approbált, s felemlítette azt 
is. hogy a közoktatási tanács, sőt a kormány részéről is a tankönyvek appro- 
batiója tekintetében két kiadó-czég privilégiumot, úgyszólván monopóliumot élvez. 
Nem tudom, hogy a t. képviselő úr mely kiadó-czégcket értette, de itt van a 
kezemben egy kimutatás, a melyben fel van tüntetve, hogy a fővárosi kiadó- 
czégek által kiadott tankönyvek közül, hány százalék részesült approbatióban. 
A Franklin-társulatnak engedélyeztetett 52%., az Eggenberger-czégnek 71%, a 
Lampel-féle kiadványokból 47%, a Singer és Wolfner-czégnek engedélyeztetett 
83%, a Dobrowszky és Franke-czégnek 67%, a Méhner-czégnek 89%, s a 
Lauffer-czégnek 53%. A mint ebből látni méltóztatik, az eltérések nem oly 
nagyok, hogy rá lehetne mutatni arra, hogy ez, vagy ama czég az állam vagy 
a közoktatási tanács részéről privilégiumot élvez. Á felsorolt számok az illető 
czégek által kiadott tankönyvek számához vannak arányítva. A ministeriumtól. 
azt hiszem, senki sem kívánhatja, hogy évenkint egypár százra menő újabb 
tankönyvet maga bíráljon el. approbáljon vagy reprobáljon, (Úgy van! jobbfelől) 
a ministeriumnak más fontos administrativ teendői vannak. Ezért a tankönyvnek 
bírálatát nálunk a közoktatási tanács végzi és az ő véleménye alapján fogad
tatnak el vagy utasíttatnak vissza a tankönyvnek. A közoktatási tanácsban pedig 
az ország első tanügyi tekintélyei ülnek. Megengedem t. ház, hogy azok is téved
hetnek, de annyi bizonyos, hogy sem a közoktatásügyi tanácsot, sem a kormányt
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a tankönyvek approbatiója körül sem kedvezés, sem animositás, sem magán
érdek nem vezérli. (Helyeslés és tetszés jobbfelől) A t. képviselő úr panaszko
dott a miatt is, hogy egyes tankönyveket, melyek szerinte kitiltandók lettek 
volna, a közoktatásügyi tanács mégis approbált. Meg kell azonban jegyeznem, 
hogy a tényleg nem approbált tankönyvek miatt is nagy feljajdulás volt a kiadó- 
czégek körében. S egyáltalában nálunk sokan abból a téves felfogásból indulnak 
ki, hogy a tankönyvek approbatiója körül a kormány főfeladata a kiadó-czégek 
üzleti érdekeinek szemmel tartása volna, mert nálunk a tankönyvek írása és 
kiadása egy csaknem túlságosan is virágzó üzletet képez. A mit t. képviselő ur 
a Boross-féle tankönyvet illetőleg specialiter felemlített, arra nézve meg kell 
jegyeznem, hogy az a középiskolák számára egyáltalán nem engedélyeztetett, 
hanem csupán a polgári s leányiskolák számára. Egyáltalában nem szabad szem 
elől téveszteni t. ház azt, hogy a kormány tankönyveket csakis a saját rendel
kezése és vezetése alatt álló intézetek számára approbál, a többi, nevezetesen 
a felekezeti intézeteknél használt nagy számú tankönyvek felett pedig csakis 
államrendészeti szempontból gyakorolja a felügyeletet, s ennélfogva nem lehet 
a magyarországi bármely iskolájában használatban lévő minden rossz tankönyv 
miatt a kormányt tenni felelőssé. (Helyeslés jobbfelől.)

I
IX. A  tú lte rh e lé s .

A rhetorika e hálás tárgya az idén örvendetesen szűk térre szorít
kozott. Az alábbiak jóformán kimerítik az erre vonatkozólag felhozottakat. 
Firczák a mily röviden formulázza, oly józanul fogja fel a dolog velejét,

Nagy István (máj. 21.) Saját tapasztalásomon alapuló, komoly meggyőződésem
nek adok kifejezést, midőn azt állítom, hogy a tulterheltetésről szóló gyakori panaszok 
nem alaptalanok. Tény az, hogy középiskolai tanításunk jelenlegi tanítási rend
szere mellett, az értelmi tehetségek fejlesztése egyenesen a testi nevelés rovására 
történik. (Helyes halfelől.) Egy fejlődésben lévő, e mellett jó tehetségű, ernye- 
detlen szorgalmú ifjúnak, ki teendőit lelkiismeretes pontossággal óhajtja végezni, 
naponta legalább 10—12 órát kell az iskolai tanórákkal együtt szellemi munkára 
fordítania. A feszült figyelem, az agy folytonos izgatása lassankint eltompítja a 
felfogási képességet és az értelem a reá rakott teher alatt leroskad és elbutúl. 
Midőn egy kifejlett férfiú agyveleje életrendi veszélyek nélkül komoly munkát 
naponkénti 9 órán túl nem folytathat, hogyan kívánhatjuk akkor egy gyermek
től. hogy iskolai teendőinek pontos elvégzésére naponkénti 10—12 órát szentel
jen ? A nevelés főtitka t. ház a testi és lelki tehetségek összhangzatos művelésé
ben áll. Ezen összhangzat azonban a mi tanrendszerünkben teljesen hiányzik. 
Naponkénti 10—12 órai szellemi munkával szemben, mindössze is heti 2 órai 
testgyakorlat áll az ifjú rendelkezésére. Az izomrendszernek, az életszerveknek 
fejlesztésével a mi iskoláink nagyon keveset törődnek. (Igaz ! ügy van ! halfelől.) 
A főczél a tananyag halmaza; az egészség, az életerő, azok egyátalán szóba 
sem jönnek. Pedig annak a szellemi túlterheltetésnek veszélyes következményeit 
nemcsak a tanulók physicuma, de azok intelligentiája is meg fogja sínyleni; a 
túlizgatottság, a beteges idegesség nyomai — a rohamosan szaporodó agy- 
bántalmak, mind a hibás közoktatás túlzott követelményeivel — a higiénikus 
szempontoknak figyelmen kívül hagyására vezetendők vissza. Ha tehát a t. 
minister úr kijelenti, miként ezen tarthatatlan, viszás állapotokon segíteni 
óhajt, úgy ezen kijelentését csak őszinte örömmel vehetem tudomásul és meg 
lehet a t. minister úr győződve, miszerint ezen Ígéretének beváltása által mara
dandó érdemet és elismerést fog magának mindazoknál szerezni, kik tanuló 
ifjúságunk vitális érdekeivel komolyan szoktak foglalkozni. (Úgy van ! halfelől.)

Kiss Albert (máj. 21.) Addig is, mig az egységes iskolák kora eljövend, azon 
túlterheltetésen, mely ellen annyi panasz hangzott fel itt e házban is, a melyre 
ma Nagy István t. képviselőtársam is rámutatott, okvetlenül segíteni kell. A
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mélyen t. minister úr ezt a tanmódszer változtatása által véli elérhetőnek. Ha 
a tanmódszer változtatása alatt azt méltóztatott érteni, hogy a rokon tárgyak 
lehetőleg egy kézbe csoportosíttassanak, akkor tisztelettel jegyzem meg. hogy a 
felekezeti gymnasiumok egy részében már megkiséreltetett ez ott, hol az óra
felosztás nem kicsinyelhető nehézségei ezt lehetővé tették. Ezen az úton lehet 
is elérni némi eredményt. De az eredmény nem oly nagy, hogy az által a túl- 
terheltetés megszüntethető legyen. Ha pedig a t. minister úr a német nyelv 
tanítása ügyében kiadott rendeletét fenntartja és szigorúan végre akarja hajtatni, 
akkor az eredmény, merem állítani, alaposan semmivé lesz téve, úgy, hogy a 
túlterheltetés legkisebb fokú megszűnéséről a magyar tannyelvű gymnasiumok- 
ban beszélni nem lehet.

Fircsük Gyula (máj. 22.) A mi a túlterheltséget illeti, csak részben mondható 
ezen vád indokoltnak. Nem szabad felednünk azt, hogy a mióta a gőzerő és a 
villamosság az ember szolgálatában van, ez bizonyos szempontból hatalommá 
vált. Azóta a föld átalakult, a világ megváltozott. Látjuk azt. hogy most min
denütt ideges sietség és kapkodás uralkodik. Nem mondom, hogy e lázas sietség 
helyes és czélszerű, de annyi igaz, hogy a mi a tanügyet illeti, hajdan a tanuló 
egy pár könyv mellett szorgalmasan tanulva minden évben egy-egy osztályt 
elvégzett. Most több a tananyag és a szülők is gondoskodnak arról, hogy a 
nem kötelező tantárgy is sok legyen ; hogy a gyermekek mindenféle szükséges 
és kevésbbé szükséges és felesleges dolgokkal terheltessenek. Innen van azután, 
hogy ha körültekintünk, látunk sok feleslegest és selejtest. Rohanni akarnak a 
gőz erejével. Vannak emberek, kik mindent a gőzerő sebességével óhajtanak 
elérni. Ámde meg kell ezekkel értetni, hogy az ember nem képes mindent ezen 
sebességgel elnyerni, mert az ember életének nincsenek oly sima vágányai, 
mint a vasutaknak. Az ember életének útjai akadályokkal teltek, a melyeken 
csak fontolva és az igaz tudás vezérlete mellett lehet czélhoz jutni. Az állását és 
feladatát jól értő tanító vagy tanár, a tanítás terén, bizonyára meg fogja tudni 
óvni magát azon hibától, hogy a túlterhelés vádja alá essék, főképen ha az 
alsóbb osztályokban a szakrendszer helyett az osztálytanítás rendeltetik el, 
mert ekkor reményiem, hogy a túlterheltetés iránti panaszok meg fognak szűnni. 
(Helyeslés jobbfelől.)

X. Az egységes középiskola.

E nagy kérdést programmbeszédjében maga a közokt. miniszter vetette 
föl. Mindazonáltal nem keltett nagyobb vitát; némileg bővebben csak 
két szónok szólt a tárgyhoz.

Kiss Albert (máj. 21.): Az egységes középiskoláknak részemről mindenkor 
barátja voltam és soha sem tudtam megbarátkozni azon gondolattal, hogy nekünk, 
kik mióta én ezen háznak egyik igénytelen tagja vagyok, mindenkor pénzügyi 
bajokkal küzdöttünk, miért kell középoktatásunk terén épen a legköltségesebb 
rendszert is oly határozottan forszírozni. Én tehát, az egységes középiskolák felé 
való törekvést helyeslem, azonban ismétlem, hogy azokat rohamosan létesíteni 
nem lehet, mert a fejlődésnek hosszú időn át és fokozatosan kell megtörténni. 
Hogy milyen legyen azok szervezete, miután erről a közoktatásügyi minister úr 
nem méltóztatott nyilatkozni, nagyon természetes, hogy annak vitatásába nem 
bocsátkozom.

Nagy István (máj. 25.) Örömmel tapasztaltam, hogy a t. minister úrnak e 
nagyérdekii tanügyi kérdés megoldásának időpontjára vonatkozó nézetei eltérnek 
azon állásponttól, melyet a maga jelentésében a közoktatásügyi bizottság e kér
déssel szemben elfoglalt; mert míg az említett tiszt, bizottság jelentésének az 
egységes középiskolára vonatkozó részében amaz általam nem osztott nézetnek 
hódol, miszerint nem tartja még az időt elérkezettnek arra, hogy ily messze-
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menő, radicalis reformot, mint a minő az egységes középiskola létesítése, már 
most hozzon javaslatba, addig a t. minister úr a nélkül, hogy eme fontos kérdés 
általa tervbe vett megoldásának időpontját csak érintené is, nézetem szerint 
igen helyesen csak a következőket mondja : «Az egységes középiskolának jövőben 
való megteremtése kell, hogy kitűzött czélunk legyen.» Én tehát a t. minister 
úrnak most idézett szavaiból legalább is annyit vélek következtethetni, hogy az 
említett, fontos kérdés megoldását nem tartja ad graecas calendas elbalasztha- 
tónak, hanem e kérdéssel mielőbb behatólag óhajt foglalkozni, mit ha megtesz 
a t. minister úr, méltóztassék elhinni, hogy ebbeli üdvös ténykedéséért joggal 
tarthat igényt a tanügy minden igaz barátjának hálárája és elismerésére.

XI. A  g ö rö g  n y e lv ,

A görög nyelvre vonatkozólag a vita vége felé Fenyvessy Ferencz 
fontos indítványt tett, azt ugyanis, hogy a görög nyelvet töröljük el gymna- 
siumainkból, de oly motiválással, melynek fölszínes volta sehogy sem felel meg 
a tárgy fontosságának. Különben az indítvány a vitát nem élesztette.

Fenyvessy Ferencz (máj .25.) A miért felszólaltam t. ház. az, hogy egy határo
zati javaslatot nyújtsak be, a mely a középtanodák tantervére vonatkozik. (Halljuk ! 
Halljuk!) Mindig panaszkodnak a t. házban és méltán, hogy mennyire túl van 
terhelve az ifjúság. E panaszok t. ház, talán nem is annyira a tananyagok számában, 
mint inkább azon körülményben rejlenek, hogy a tanárok szakmájokat túlságosan 
bőven adják elő. Annyi bizonyos, hogy van a mi tantervűnkben egy tantárgy, a 
melynek kötelező voltát ebben az országban senkisem fogja nekem bebizonyítani. 
(Halljuk! Halljuk!) Értem t. ház a görög nyelvet. Ennek tanítása nem egyéb 
mint hálátlan és fölösleges utánzat, azért, mert a külföldön is köteles tantárgy 
a görög nyelv, s mert azt hiszszük, hogy nem állanánk tudományos niveaun, 
ha 'azt elhagynók. Ha csakugyan van túlterhelés — pedig van — ne taníttassuk 
a görög nyelvet, melynek hasznát senkisem látja, taníttassunk helyette akármit. 
Fordítsuk azt az időt a test kiképzésére, katonai ismeretek vagy képzőművészeti 
ismeretek előadására vagy bármi másra, csak töröljük el a görög nyelvet a köte
lező tantárgyak sorából. Érre vonatkozik határozati javaslatom, melynek elfoga
dását kérem, a háztól: (olvassa) A ház utasítja a közoktatási minister urat. hogy 
a ház közoktatási bizottságának és más szakférfiaknak meghallgatása után tegye 
tanulmányozása tárgyává a görög nyelvnek, mint kötelező tárgynak a gymna- 
siumban való megszüntetését. (Élénk helyeslés balfelől).

Csaky Albin gróf, vallás- és közoktatásügyi minister (máj. 25.) : Fenyvessy 
Ferencz t. képviselő úr határozati javaslatot terjesztettbe, melynek értelmében a köz- 
oktatásügyi minister a közoktatási tanács és szakférfiak meghallgatása után vegye fon
tolóra, vájjon nem lehetne-e a görög nyelvet a középiskolákban a rendes tantárgyak 
sorából törölni. Méltóztatik emlékezni arra, hogy a vita kezdetén tartott felszólalásom
ban, az egységes középiskoláról szólva, azt mondottam, hogy az egységes középiskola 
létesítését tartom az elérendő czélnak. (Helyeslés.) Hozzátehetem most, a mit más 
helyütt már mondtam volt, hogy az egységes középiskola utáni törekvésünk 
első áldozatául bizonyosan a görög nyelv fog esni. (Élénk helyeslés). Nem tagad
hatom t. ház, hogy vannak különféle körülmények, a melyek bővebb megfon
tolást kívánnak. Meg kell fontolni, vájjon a görög nyelvnek a rendes tantárgyak 
sorából való kitörlése nem fog-e bizonyos tekintetben kellemetlen befolyással 
lenni azon viszonyra, mely a hazai középiskolák és a külföldi egyetemek közt 
fennáll. (Helyeslés). Meg kell gondolni, nem kell-e kivételes intézkedést tenni az 
átmenet könnyebbítése czéljából, t. i. hogy bizonyos specialis esetekben a görög 
nyelv tanulása alól fel lehessen menteni. Azután kérdés még az is, vájjon nem 
fog-e szüksége mutatkozni annak, hogy itt-ott egyes helyeken, egyes középisko
lákban a görög nyelvet még megtartsuk. Mindezek a kérdések olyanok, melye
ket paedagogiai szempontból meg kell vitatni, meg kell állapítani. Azért e percz-
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ben határozottan nem mondhatom meg, hogy a dolog érdemét illetőleg, a görög 
nyelvnek végleges törlését elfogadhatom-e vagy nem. De készségesen járulok a 
határozati javaslat elfogadásához, (Helyeslés) mert az módot nyújt nekem arra, 
a mit különben is megtettem volna, hogy megállapítsam, vájjon megjött-e már 
az ideje annak, hogy a görög nyelv a rendes tantárgyak sorából töröltessék 
(Helyeslés).

Keppel Ferencz már 23-án szóba hozta a Görög nyelvet egyéb gondola
tokkal kapcsolatban. A .középiskolai oktatás czélja nézetem szerint nem az : 
mentői többet tanítani, hanem hogy ott megvettessék az alap, hogy a tanuló 
megérteni, megemészteni képes legyen, a mit tanul. Kell azon kívül, hogy a fiú
nak ideje maradjon úgy a testi kiképzésére, valamint oly egyéb tanulmányokra 
is, melyek nem képezik az iskola kötelező tananyagát, de a melyek egy maga
sabb műveltség kellékei, mint p. zene, rajz, idegen nyelvek. Mert noha minálunk 
a kötelező német nyelv tudása egy mindennapi gyakorlati szükség, de ha egy 
magasabb európai műveltség kellékeiről van szó, akkor a némettel legalább 
is egyenrangú a franczia. A régi classicus nyelvek közül a latin a mi viszonyaink 
között még annyira szükséges, hogy annak nem tudása az ignorantia bélyegét 
sütné az illetőre. Nem úgy áll az a göröggel. Vannak tekintetek, a melyek annak 
teljes kiküszöbölését nem engedik meg, de lejebb lehet szállítani az abbóli 
követelményeket s beérni azzal, hogy az alap vettessék meg, nem pedig hogy 
az ó classicusok megértése már a középiskola feladatát képezze. Ha ezen körül
mény lejebb szállíttatik és talán fele időre reducáltatik, mindjárt több idő marad 
más szükségesebb tantárgyra. Nem tartanám még időszerűnek a középiskolai 
törvénynek — illetőleg a tanrendszernek megváltoztatását; de módjában áll a 
minister urnák a meglevő kereten belül a czélnak megfelelőleg módosítani azt. 
Nézetem szerint csak igy, azaz az egész tanrendszer combinativ számbavételével, 
és nem egyedül helyesebb tanrendszer alkalmazásával, a mi hosszabb időt és 
kiválóbb tanerőket igényel, lehet a bajokon segíteni. Különben meg vagyok győ
ződve, hogy a minister úr meg fogja találni a helyes módokat, az ő nyilatkozata 
után én őt feladatának magaslatán, — és kormányzatunk ezen fontosságát az 
ő kezébe letéve egész megnyugvással látom.

*
A vitában legnagyobb tért foglalt el ama két tanügyi mozzanat, mely 

az utolsó hetekben számos okokból politikai jelentőséget nyert: az 
ismeretes német nyelvi rendelet s a hibásan Kudolfinumnak elkeresztelt, 
Budán felállítandó nevelő-intézet. A kettőköz fűződő vitát térszüke miatt 
csak jövő számunkban közölhetjük.

A képviselöház közoktatásügyi bizottságának jelentéséből a
közokt. tanácsra s a középiskolákra vonatkozó részét szó szerint közöl
jük a következőkben.

I.
A közoktatás állapotáról szóló XVII-ik ministeri jelentés fonalát 

követve, a bizottság első sorban az országos közoktatási tanács szer
vezetét s ebből folyó működését szorgos bírálat és megvitatás tárgyává 
tette. Ezen intézmény .közoktatási organismusunkbair igen jelentékeny és 
fontos hivatású szervet képez, a mennyiben a szervezeti szabályzat 3. 
és 4. szakaszainak tizenegy pontozatában megállapított igen széles körű 
és sokoldalú, különben helyesen contemplált ténykedése a felsőbb tan
intézetek kivételével összes többi különböző fokozatú és kategóriájú



670

iskoláink oktatásának tudományos, didaktikai, methodikai és paedago- 
giai stb. momentumaira az egész vonalon hat ki, azaz volna hivatva 
kihatni. Ámde a bizottság nem zárkózhatott el annak fölismerésétől, 
hogy a közoktatási tanács túlnyomóan mai szervezetének a tapasztalás 
által kimutatott fogyatkozásai, de részben költségvetésének szűkös volta 
miatt is, legalább a mennyiben a tanácsnak a tárgyalás substratumát 
képező 1887. évi ténykedéséből ítélni lehet, nem töltötte s nem tölt
hette be nagyjelentőségű munkakörét úgy, mint ezt ama fontos czélok, 
melyek érdekében alkottatott, megkívánták volna. Sem a megszabott 
számú állandó, sem a váltakozó tagok közt egyes szakkörök nincsenek 
képviselve s a tisztán tudományos feladatok szemmel tartására hivatott 
elemekből álló hat tagú, u. n. „kis tanács“ egyúttal legfőbb foi'umot 
képez a túlnyomóan más természetű és gyakorlatias tapasztalatokat 
igénylő ügyekre is.

E szervezetből folyik, hogy a tankönyvbirálatok is, melyek a ta
nács tevékenységének talán legnagyobb részét vették igénybe, oly módon 
és kimutathatólag oly minimális idő ráfordításával eszközöltetnek, hogy 
ez eljárás sem közmegnyugvást nem szül, sem a végzett munka beható 
volta iránti kételyeket eloszlatni nem alkalmas. Pedig a tankönyv
irodalom ismeretes káros viszásságai e téren a leggondosabb rendező és 
epuráló munkát igénylik a tanügy igen lényeges czéljai érdekében.

Mindezeknél fogva a bizottság szükségesnek látván a közok
tatási tanács szervezetének életképesebb s a termékeny munkára al
kalmasabb átalakítását: megnyugvással vette a t. vallás- és közoktatás- 
ügyi minister úr azon nyilatkozatát, melylyel a többször nevezett tanács 
szervezetének reformját kilátásba helyezé.

A minister úr ez alkalommal nem jelölhette ugyan meg az idő
pontot, melyben e reformot életbe fogja léptethetni, de annak irányára 
nézve kijelenté, hogy a ministeri felelősség elvének csorbítása nélkül 
szándékozik megvalósítani.

II.
A középiskolák tekintetében, melyek viszonyairól a ministeri 

jelentés bő és alapos tájékoztatást nyújt, mindenekelőtt constatálni 
kívánja a bizottság a középiskolai törvény üdvös hatása alatt megindult 
örvendetes haladást s a viszonyok javulását —  a törvény keletkezése 
előtti állapotokhoz képest, noha ezektől aránylag igen rövid idő választ 
el. Nemcsak a számokban kifejezhető jelenségek mutatják a fokozatos 
haladást, minő pl. a középiskolai tanulók számának szaporodása 2000-rel, 
a képesített tanároké 146-tal, a könyvtárak kötetszámáé 290,000-rel, a 
párhuzamos osztályoké (46-ról 78-ra) 32-vel, a tanszereké 344,000 da
rabbal, a fentartási költségeké 1'2 millióval; mutatja nemcsak az, hogy 
a rövid 5 év alatt harmadfél milliónyi költséggel 22 középiskola a mo
dern igényeknek teljesen megfelelő új épületet kapott, s 17-nek épülete 
kibővíttetett, a mi valamennyi iskolafentartó tényezőnek az ügyért való 
nemes áldozatkészségére vall; de bizonyítják a kormány illetékes szak-
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közegeinek egybehangzó nyilatkozatai, hogy középiskoláink működése 
belterjesség tekintetében is javult ez idő alatt, s a nem magyar tan
nyelvű iskolákban az államnyelv tanítása szintén mind több eredményt 
mutat.

A bizottság teljesen egyetért a kormánynyal abban, hogy közép
iskoláink 179-re menő mai létszáma (2,900 tanárral és tanítóval és 
42,600 tanulóval), úgy népességi, mint culturalis, úgy társadalmi, mint 
általános területi tekintetekből egy jó időre legalább tökéletesen elegendő. 
Itt, a középiskolák körében, nem úgy, mint a népoktatás széles és 
nagy mezején, újabb alkotásoknak (értve alattok új tanintézetek léte
sítését). szüksége fenn nem forog s az actiónalc és gondoskodásnak csak 
a tanítási módszer és a fölszerelés javítására, a tanítás belterjességének 
fokozására, czélszerü administratióra és hatályos ellenőrzésre : szóval a 
meglevő tanintézetek fejlesztésére s működésűk tökéletesítésére kell irá
nyulnia. Ide tartozik az, hogy a hol még túltömöttség létezik, ezentúl 
is párhuzamos osztályok állíttassanak; a még mindig létező csonka 
középiskolák (bár ezek száma 1883 óta 7-tel csökkent) fokozatosan 
8 osztályúnkká fejlesztessenek, és mivel a nem magyar tannyelvű nép
iskolák és középiskoláink között a benső összefüggés igen laza, miért is 
az elemi iskolák által szolgáltatott anyag gyönge, úgy, hogy a közép
iskolák kezdőosztályaiban 1,000 tanuló közül átlag 302 bukik el, fő
kép vegyes népességű vidékeken előkészítő osztályok szereztessenek, a 
mire különben a kormány az állami intézeteknél egyes esetekben siker
rel terjesztette ki gondját, de kívánatos, hogy e példát ott, hol szük
sége mutatkozik, a többi iskolafentartó tényező is kövesse.

Kifogásolható azonban, hogy középiskoláink elhelyezése, jóllehet 
számuk az általános területi és népességi viszonyoknak megfelel, a re
lativ területi viszonyok szempontjából sok tekintetben nem szerencsés. 
Egyes vidékeken közel egymáshoz sok a középiskola, míg máshol nagyon 
is kevés. De reményű a bizottság, hogy a különböző iskolafentartó té
nyezők, az ügy érdeke által vezéreltetve, és bizonyos féltékenységnek 
el-eltünésével a középiskolák arányosabb területi megoszlására fognak 
hatni. Szintúgy óhajtandó az is, hogy középiskoláink két neme: a 
gymnasiumok (151) és a reáltanodák (28) száma közt ez utóbbiak ro
vására még mindig meglevő kedvezőtlen arány jobbra forduljon, s az a 
symptoma, hogy a középiskolai tanulók száma emelkedésének 75°/0-a a 
reáliskolai tanulókra esik, remélni engedi, hogy a jelzett irányban is 
előbb-utóbb beáll a kívánatos javulás.

ügy állami és nemzeti, mint culturai és társadalmi szempontból 
figyelemre méltó tény gyanánt jelezhető az, hogy a középiskolai okta
tás terén a magyar elem, (mely az összes tanuló ifjúságnak itt 70'9°/0-át 
teszi) ma is túlnyomó számerőben jelenik meg ; de ennél is fontosabb, 
hogy összes középiskoláink több, mint 68u/0-ának (123-nak) kizárólag 
magyar a tannyelve s csakis 11 olyan középiskola van, melyekben a 
magyar nyelv sem mint fő-, sem mint melléktannyelv nem szerepel, bár 
mint köteles tantárgy ezekben is taníttatik.
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A középiskolai oktatással kapcsolatos egyes vitás kérdések föl
merültek a bizottsági tárgyalások folyamán is : ilyen az egységes közép
iskola és ilyen a görög nyelv tanításának mellőzése. A bizottság azon
ban — ámbár ellenvélemények is nyilvánultak, — a középiskolai tör
vény alapjára helyezkedve, óvakodik már most legalább, akár egyik, 
akár másik irányban ily messze menő radicalis reformokat javaslatba 
hozni, s nem bocsátkozva itt azon ma is érvényes indokok ismétlésébe, 
melyek 1883-ban a középiskolai törvény megalkotásakor hetekig tartó 
vitákban fölhozattak, s melyek folytán a törvényhozás a középiskolai 
dualismus fentartása mellett a görög nyelv további oktatását is elren
delte, csak arra kivan utalni a bizottság, hogy e kérdések: a közép
iskolai oktatás rendezésének nemzetközi vitás kérdései, s az igazságügy- 
ministerrel szólva, „mi a müveit nemzetek közösségében élünk s fejlő
désünkben velők lépést kívánunk tartani“. Nem hagyható tehát merőben 
figyelmen kívül, hogy a civilisatio élén haladó nagy nemzetek sem ju 
tottak végmegállapodásra e kérdésekben, melyeket a magunk kezde
ményezésével csak hátrányunkra s kedvezőtlen megitéltetésünk risicójára 
dönthetnénk el oly irányban, mint némely oldalról kívánják. Az egy
séges középiskola kimondásával és a görög nyelv tanításának kiküszö
bölésével ma még önmagunk zárnók ki magunkat a nyugot-európai nem
zetek társasága s középiskolai oktatásunknak velők való solidaritásából. 
Egyébiránt a kormány a beérkezett szakvélemények és jelentések alap
ján constatálhatni véli. hogy a középiskolai törvény hatása alatt a 
classicus nyelvek tanításának eredményei is egyre javulnak. És külö
nösen mi a latin nyelvet illeti, helyesen jegyeztetett meg a kormány 
részéről, hogy nekünk magyaroknak az utolsóknak kell lennünk azok 
közt, kik a történeti múltúnk s jogi fejlődésünkkel kapcsolatos latin 
nyelvvel szakítnak, mert e nyelv nem is oly régen egész közéletünk 
nyelve volt és a latinos műveltség úgyszólva összeforrt nemzeti ge- 
niusunkkal.

A túlterhelésre vonatkozó panaszok felhangzottak a bizottság tár
gyalásai közben is. Arra nézve azonban, hogy a mennyiben szó lehet a 
túlterhelésről, ez nem a tananyagnak, hanem a szaktanítási rendszernek 
a kifolyása, alig van véleménykülönbség. Az tagadhatatlan, hogy alapos, 
sikeres és intensiv tanítás csak a szakrendszer mellett érhető e l : ezért 
kellett e pontban a középiskolai törvényt, melynek intentiója a közép
iskolai oktatás színvonalának emelése volt, a szakrendszerre fektetni s 
ezért hozatott be e rendszer a tanárképzésnél is. ügy de a legjobb 
rendszer is czélt téveszt, ha túlzásokba megy s ez történt ez esetben is. 
Ebből azonban nem ez következik, hogy magával a rendszerrel sza
kítsunk, hanem csak az, hogy óvjuk a túlzásoktól, az elfajulástól. Erre 
nézve a remediumot a tanítási módszer- és a tanárképzésben, meg a 
rokon tantárgyaknak lehetőleg egy kézben való csoportosításában kell 
keresni.

A mi középiskolai oktatásunk még egyéb speciális kérdéseit illeti, 
a magyar irodalmi oktatást illetőleg azt véli a bizottság, hogy miután a
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nemzeti irodalom nevelő és jellemképző hatása nem annyira az életrajzi 
adatok sokszor minutiosus, mint inkább a remek müvekben nyilvánuló 
nemzeti szellem ismertetésében áll, ez utóbbiakra fektetendő a nagyobb súly.

A középiskolai nyelvtanítás eredményeit discutiálva, a bizottság tár
gyalásai körébe vonta a t. vallás- és közoktatásügyi minister úr által a 
német nyelv sikeresebb tanítása czéljából kiadott ismeretes rendeletet is. 
Ennek bírálatánál a bizottság, mint kell is, kizárólag tanügyi szempon
tokból indult ki s első sorban is azon kérdést vetette fel, vájjon e ren
delet nem ment-e túl azon czélokon, melyeket ilyenekül a német nyelv 
tanítása tekintetében korábbi törvényes intézkedések, közmegnyugvást 
keltőleg és semmi irányban komoly sérelmet nem támasztva, kitűztek és 
megállapítottak ?

E tekintetben a gymnasiumi tanítás tervéhez még 1880. és 1887-ben 
kiadott utasítások a következő eligazodást nyújtják. Ezen utasítások álta
lános részében az mondatik, hogy „a német nyelvnek első sorban gya
korlati fontossága és hasma juttatott helyet gymnasiumainkban . . . .“ 
Ez élő nyelv tanításának egyik főfeladata a nyelvnek czélszerü begyakor
lása.1'' A részletes utasítások pedig ezenképen Írják körül a német nyelv 
tanításának czélját és módját:

„A német nyelv nagyobbrészt, habár nem kizárólagosan, gyakorlati 
fontosságánál fogva nyert helyet a gymnasiumi tantárgyak sorában. 
A czélszerü nyelvgyakorlás, a nyelvnek szóban és írásban mentöl ponto
sabb elsajátítása tehát a tanításnak egyik föczélja. Ezen szempontból 
ajánlatos a német nyelvnek már a tanítás folyamatban való szóbeli alkal
mazása. A tanterv értelmében ez annál könnyebben eszközölhető, mint
hogy a német nyelv tanítása csak a harmadik osztályban kezdődik, tehát 
a magyar nyelvnek behatóbb tárgyalása után és a tanuló ifjúság fejlettebb 
korában, midőn egy idegen nyelvnek szóbeli alkalmazásától a nyelvérzék 
eltompulását már kevésbbé félthetni. A mint tehát a tanulók nyelvisme
rete gyarapodik, az olvasmányok tartalmi tárgyalása, az elméleti ismere
tek egybefoglalása, kellő óvatossággal német nyelven is eszközölhető, sőt 
a legfelső két osztályban a tanítás már nagyobbrészt német nyelven folyjon. “ 

Végül a reáliskolai tantervre vonatkozólag 1884. és 1886. években 
kiadott utasításokban annak hangsúlyozása mellett, hogy a német nyelv 
gyakorlati és művelődési jelentősége a reáliskolában jóval nagyobb, mint 
a gymnasiumban, a következők mondatnak:

„A tanterv a német nyelvi oktatás czéljában kiemeli a nyelv tel
jes megértését, szóban és írásban helyes használatát, azaz: a német 
nyelvi oktatásnak első sorban gyakorlati jelentőségét. És csakugyan az 
oktatásnak főfeladata a német nyelvnek lehető legteljesebb elsajátítása, 
mely természetesen nem zárja ki, hanem csak második sorba helyezi a 
tanításnak formális, észképző erejét és a gazdag német irodalom szellem
művelő tartalmának ismertetését. De a modern nyelvek körében ez utóbbi 
két szempont is feltételezi az illető nyelvek teljes elsajátítását, melyet a 
gyakorlati élet igényei még különösebben követelnek.“

Ezekből világosan kiderül, hogy a középiskolai tantervet magyarázó
45Tanáregyesületi Közlöny. XXII.
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és gyakorlatilag alkalmazó korábbi keletű utasítások a német, mint élő 
nyelv tanításának feladatát és czélját nem mint az ó-classikai holt nyel
veknél tisztán és kizárólag a formai képzésben, az észképző erőben s a 
nyelv irodalmi kezelésében contemplálják, hanem igenis a gynmasiumban 
„egyik“ főczél, a reáliskolában meg „főczél“ és „főfeladat“ gyanánt van 
kitűzve (mely mellett a nyelvtanítás formális észképző ereje pláne másod
sorba helyeztetik) „a nyelvnek szóban és Írásban mentői pontosabb elsa
játítása“, illetőleg „a nyelv teljes gyakorlati elsajátítása“ .

Annak vitatásába, hogy helyesen contemplálják-e így az utasítások 
a német nyelv tanításának czélját, már e jelentésnek lehetőleg tömör 
volta tekintetéből sem bocsátkozik a bizottság, de kétségtelen, hogy így 
contemplálják. Már most, ha a kérdéses ministeri rendelet tartalmát az 
idézett utasítások ide vágó intentióival egybevetjük, félreismerhetlen, hogy 
a rendelet csak a már korábban kitűzött ama tanczélok biztosítását 
intendálja, melyek mögött a tanítási eredmények, a kormányhoz hivatalos 
jelentések szerint messze hátramaradtak. S ha e rendelet által elérhető 
lesz, hogy középiskolai német nyelvoktatásunkban oly gyakorlati ered
ményeket mutassunk föl, mint a németek a franczia nyelvben, meg lehe
tünk majd elégedve.

A didaktikai tekintetek mellett a bizottság nem hagyta figyelmen 
kívül az ifjúság testi, physicai nevelésének oly igen fontos érdekeit sem. 
Elismeréssel kell ugyan felemlíteni a tornatanítás, illetőleg a testgyakor
lás tekintetében észlelhető haladást, a mennyiben a tornacsarnokok száma 
szaporodott, s így több helyen lehetővé vált, a tornaórákat a leczkeórák 
közé ékelni be. — Azonban a következő adatok is, melyek szerint 
középiskoláink 179 létszáma mellett van 101 téli tornaterem, 143 nyári 
tornatér és 144 óraközi üdülőhely, mutatják, hogy e téren — mint a 
népoktatásnál, úgy itt is, — van még tenni való s nemcsak a helyisé
gek számának szaporítására van szükség, de a testgyakorlásra magára is 
a legkomolyabb gond fordítandó.

Végül a középiskolai közoktatásügygyei kapcsolatosan a t. minis
ter úrnak a bizottság kebelében tett két igen fontos nyilatkozatát kell 
bejelentenünk. Az egyik vonatkozik az autonom felekezeti és községi 
középiskolai tanárok nyugdíjügyére. E tekintetben kijelentette a minis
ter úr, hogy az aut. középiskolák tanárainak rég óhajtott közös nyugdíj- 
intézete érdekében a tárgyalásokat megindítja s a megejtett előzetes 
tanulmány alapján reméli, hogy a nyugdíjintézet, ha az iskolafentartók 
eddigi nyugdíjalapjaikkal kellőleg hozzájárulnak, ép oly előnyösen lesz léte
síthető, mint az állami tanároké.

A másik a budapesti II. kér. királyi kath. főgymnasium mellett 
felállítandó elsőrendű finevelö-intézetre vonatkozik. Erre nézve kinyilat
koztatta a t. minister úr, hogy rég érzett szükség Magyarországon egy 
elsőrendű finevelő intézet, olyan, mint pl. a Theresianum. Azon tény, 
hogy a hazán kívül, a bécsi Theresianumban s a kalksburgi (Austria) 
collegiumban száznál több előkelő családbeli magyar ifjú nyer nevelést, 
elég bizonyság e tekintetben. A budai gymnasium 1875-ben, a közokta
tásügy iránt való közérdeklődés akkori fellángolásában körülbelül 1 millió
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írton oly terjedelmes épületet nyert, s oly fényűzéssel épült, mely az 
egyszerű gymnasium igényeit túlhaladja. E nagyszerű épületet akarja a 
minister nagyobb mérvben értékesíteni. Az internatus czélja lesz azok
nak, kik felsőbb állásokra törekszenek, rendes tanulmányaik mellett e tekintet
ben az első előkészítést megadni, miért is ez intézetben a franczia s más idegen 
nyelvek gyakorlati elsajátíthatására nagy gondot fognak fordítani. Az internatus 
egyelőre 20—40 tanulóra lesz berendezve, s a minister ezúttal csak a 
magvát kívánja elvetni egy nagyobb nevelő-intézetnek, mely anyagi eszközeink 
gyarapodásával a nevelés legmagasabb igényeinek még nagyobb terjedelem
ben felelhet meg. Az épület a főváros közepén és mégis egészséges helyen, 
kertek közt fekszik, s hogy az internatusnak szintén legyenek kertjei, a 
minister — miután 0 Felsége az intézet felállítását elvben jóváhagyni 
méltóztatott — már is megvásárolt három szomszédos kertet, gondja lesz 
arra is, hogy ezen nevelőházban necsak fizetéses helyek legyenek, hanem 
ingyenesek i s : a főpapokhoz és főurakhoz kíván tehát fordulni alapítványi 
helyek létesítése ezéljából, mihez, miként az előjelek mutatják, a siker 
reménye is fűzhető.

A bizottság örömmel vette s hozza a t. háznak is tudomására a 
minister úr eme becses nyilatkozatait.

Az orsz. közoktatási tanács dr. Sztoczek József főrendiházi tag 
elnöklete alatt máj. 16-án tartotta évi nagygyűlését, melyen a tagok 
nagy számmal jelentek meg. A vallás- és közokt. ministerium részéről 
megjelentek : dr. Klamarik János és Leövey Sándor oszt. tanácsosok.

Az összes ülésnek első érdemleges tárgya volt dr. Ferenczy József
nek titkári jelentése, melyből közöljük a következőket:

„Örömmel emlékeztem meg múlt évi jelentésemben a népoktatási 
tagok kinevezéséről s a tanácsnak ez által történt kívánatos fejlesztéséről, 
de nem hallgathattam el, hogy közoktatási tanácsunknak más, lényegét, 
rendeltetését, feladatát érintő intézkedésre, valóságos reorganisatióra volna 
szüksége. És a m. t. tanács magáévá tette felszólalásomat. Felterjeszté- 
sileg is kifejezte állapotaink javítását ezélzó óhaját, de elnökségileg is 
kifejezést nyert a f. é. 13. sz. a. tett felterjesztésben a tanács szerve
zetének — főleg pénzügyi szempontból — szükségesnek mutatkozó meg
változtatása. Azóta a törvényhozás közoktatási bizottságában is, a sajtó
ban is élénk eszmecsere tárgyát képezte az orsz. közoktatási tanács szer
vezete s működése. Nem volna itt helyén critica tárgyává tenni a tör
tént felszólalásokat, de azt itt is megemlíthetem, sőt azt hiszem, köteles
ségem is megemlíteni, hogy nagyon sok kifogás a tanács működéséről 
megjelent vázlatos tájékoztatásnak egyes rosszul magyarázott adatai alap
ján lön hangoztatva. Megnyugvására szolgálhat azonban a tanács minden 
tagjának, hogy a közoktatásügyi kormány részéről történt felszólalások
ban kifejezést nyert a tanács működése iránt az elismerés, de a tanács 
részéről kifejezett azon óhajtás jogosultságának elismerése is, hogy a szer
vezet átalakítása, főleg a megváltozott munkakör következtében halasz
tást alig tűrhet“. E megváltozott munkakör részletezése után áttér a
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jelentés a tanács mult évi munkásságának jellemzésére, melyből közöljük 
a jelentés nyomán a következő adatokat : „Átvizsgáltuk az 1887. deczem- 
berben tartott javító érettségi vizsgálatok ügyiratait, valamint az 1887—88. 
tanév végén tartott rendes érettségi vizsgálatokéit. Ez ügyiratok fontos 
adalékokat szolgáltatnak annak megítélésére, mi Ként vitetnek kereszt ül 
az 1883. XXX. t. czikknek az érettségi vizsgálatra vonatkozó, valamint 
a törvény alapján létesült érettségi vizsgálati utasításoknak intézkedései. 
Ez év folyamában javaslatokat is tettünk a tanulmányi ügyekben észlelt 
egyes hiányok pótlása s a vizsgálati eljárásban tapasztalt viszásságok 
megszüntetése czéljából. Felterjesztést tettünk a nőtanítóképezdékbe fel
vételre jelentkező tanulók dolgozatairól, mely felterjesztésünk igen üdvös 
intézkedést vont maga után. Szabályzatot készítettünk a népoktatási 
könyvbirálati eljárásra nézve, mely már életbe is lépett. Javaslatot tet
tünk az elemi népiskolák III. osztályának földrajzi tanítása tárgyában, 
mely javaslat szintén rég kívánt intézkedést szült. Átvizsgáltuk az állam 
közvetlen vezetése és felügyelete alá tartozó középiskolák 1887— 88-ik 
tanévi zárjelentéseit, valamint a módszeres értekezleti jegyzőkönyveket, 
mely módszeres értekezletek módosulása a múlt évben szintén megvaló
sult. Beható tanácskozásokat tartottunk Budapest főváros községi elemi 
népiskoláinak tanterve felől s tüzetes és kimerítő előterjesztést tettünk 
a benne megkívánt változtatások irá n t. . . .  stb. stb. Legnagyobb munká
lata volt a tanácsnak, — mely még 1887-be nyúlik vissza —  a nép
oktatási tankönyvek revisiója. E munkálatban részt vett a tanácsnak 
majdnem minden tagja s kivülök még számos külön felkért szakférfiú. 
A revisionális bírálatra beérkezett a tömegesen beküldött népoktatási 
könyvek között 675 mü 973 kötetben, visszavonatott s mellőztetett 
156 kötet, maradt tehát átvizsgálásra 817 kötet. A revisionális müvek 
letárgyalására tartottunk összesen 31 ülést 201 egyénileg számított részt
vevőssel. Legtöbb részt vettek e munkálatban a népoktatási tanácstagok, 
de osztoztak benne a tanácstagok közül az egyetemi tanárok is. Ha a 
megbírált müvek számát elosztjuk az ülések számával, eredményül kapjuk, 
hogy egy-egy ülésre átlag 19 mü esett, sőt a kötetek száma egyetlen 
egy esetben sem rúg 26-nál többre, pedig hallottuk azt a kifogást, hogy 
egy-egy ülésen 60 kötetet tárgyalt le a tanács. A fenntebb elősorolt 
könyvbirálati adatok csupán a revisionális munkálatra, — mely csak az 
év első felére terjedt ki — vonatkoznak, nincsenek hozzászámítva a 
középiskolai könyvbirálatok s az egész év alatt egyenként érkezett nép
oktatási könyvek bírálatai. Csupán ilynemű bírálat több volt, mint 
bármely évben ezelőtt. Megbíráltatok ugyanis összesen 263 mü (1887-ben 
219), közöttük volt 113 középiskolai, 98 népoktatási intézeti, 7 szak
iskolai, (vagy könyvtárak számára szánt) és 45 nemzetiségi intézeti (nem 
magyar tannyelvű). Engedélyezésben részesült 200 kötet (72%), vissza- 
utasíttatott 63 (27'6 %). Ez utóbbi adatok arról tanúskodnak, hogy az 
uj, valamint az újabb kiadású tankönyvek hasonlíthatatlanul jobbak, mint 
a korábbiak voltak. Élénken feltünteti ezt az először bírált népoktatási 
könyvek bírálati eredményének kedvezőtlensége, a melyekből 50 % uta-
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síttatott vissza, míg az újabb művekből csak 28 °/0 . íme a közoktatási 
tanács működésének egy kézzelfogható hasznos eredménye! Üléseink 
száma a múlt évben szintén nagyon meghaladta az előbbi évekéit. 
Tartottunk összesen 55 ülést (1887-ben 36) és pedig 2 összes ülést, 
23 kis tanácsülést és 30 albizottságit. Esett tehát a tanévi nagy szünet 
idejét leszámítva minden hóra több mint 5 ülés (1887-ben 3).“ A jelentés 
tudomásul vétele után tárgyalta az összes ülés a reáliskoláií számára 
kidolgozott könyvviteltani tantervet, mert e tantárgyat a közoktatásügyi 
ministerium rendkívüli tárgyul a reáliskolákba szándékozik bevinni.

Változások a közoktatási tárcza költségvetésében. Csáky Albin 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter a képviselőháznak előterjesztést 
tett, hogy tárczája keretén belől, egyes költségvetési tételek változásokon 
mentek át. Az országos közoktatási tanács és tanárképző intézet 
gyakorló iskolája telkének megvételére és házának építésére a törvény- 
hozás által 1886-ban 220,500 frtnyi kölcsön felvétele engedélyeztetett 
és ezen kölcsön negyedik törlesztési részlete fejében 13,230 frt van 
felvéve. Miután azonban az e czélra megvásárolt telek egy része az 
újonnan megnyitott „Trefort-utcza“ számára felhasználtatott, tehát az 
egész telek — mint tervezve volt — nem vétethetett igénybe, az épület 
tartozékát képező tornacsarnok felépítésére hely nem maradt. Szükséges 
volt ennélfogva valamelyik szomszédos telek megszerzéséről gondoskodni 
s e czélra legmegfelelőbbnek látszott a már megvásárolt telek mellett 
fekvő, homlokzattal a Trefort-utczára néző 5396. számú telek megvétele. 
A szóban forgó telket, a ministertanács hozzájárulásával, 21,150 frt 
69 kr. költséggel, a közoktatási kincstár javára a minister megszerezte.

A „Beruházások" 12 czime alatt a brassói reáliskola bútoraira és 
tanszereire fölvett 1000 frt 3500 írtra felemeltetett. Ugyanis az e 
tétel alatt eredetileg fölvett 1000 frt főleg az ez idén megnyílt két uj 
osztály bútor- és tanszerszükségleteire volt szánva; miután azonban a 
szóban forgó tanintézet uj épülete az építkezés gyors foganatosítása 
folytán már is elkészült s a tanintézet beköltözése még e nyár folya
mában lehetséges lesz, miáltal a drága bérhelyiség is előbb lesz elhagy
ható : szükséges arról gondoskodni, hogy az uj épület belső felszerelésé
nek legsürgősebben szükséges alkatrészei (viz- és légszeszvezeték, némely 
bútor stb.) még e nyáron előállíttassanak, mely czélra a szóban forgó 
tételnek 2500 írttal való nagyobbitása elegendőnek látszik.

Tanulmányi kedvezmények egyéves önkéntes tanárjelöltek szá
mára. Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi minister a katonai szol
gálatot teljesítő tanárjelölteknek adandó tanulmányi kedvezményekről a 
képviselőház május. 20-iki ülésén törvényjavaslatot adott be. A javaslat 
az 1883: XXX. t.-cz. módosításáról, tekintettel a katonai szolgálatot 
teljesítő tanárjelöltekre, a következő intézkedéseket tartalmazza: A közép
iskolákról szóló 1883 : XXX. t.czikk 61. §-a 3-dik pontjának rendelkezése 
a katonai szolgálatot teljesítő tanárjelöltekre nézve annyiban módosíttatik,
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hogy oly tanárjelöltek, kik felsőbb iskolai tanulmányaik s gyakorlati évűk 
előtt, vagy azok félbeszakításával egyéves önkéntesi szolgálatot teljesítet
tek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra behívattak s egy félévnél 
hosszabb ideig szolgálatban tartattak, úgyszintén oly tanárjelöltek, kik 
igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évüket 
tanfolyamuk s gyakorlati évük befejezésének idejére halasztották, a mennyi
ben a törvény és tanárvizsgálati szabályzat egyéb rendelkezéseinek meg
feleltek, középiskolai tanári képesítést nyerhetnek akkor is, ha a gyakorlati 
tanításra, vagy egyetemi tanulmányokra szánt ötödik év helyett csak egy 
félévet mutatnak ki.

A minister a javaslatot következőleg indokolja: E törvényjavaslat a 
középiskolai tanárjelölteknek nyújtandó kedvezményről szól, melyet a szakvizs
gálat után gyakoi'latban, vagy egyetemen töltendő ötödik év felének elengedé
sében vélek megszabandónak, illetőleg megengedendőnek azt, hogy már egy 
félévi tanári gyakorlat, vagy újabb egyetemi tanulmányok után paedagogiai 
vizsgálatra bocsáttassanak s ezzel középiskolai tanári képesítésüket elnyerhessék. 
A tanárjelöltek nagyobb kedvezményben nem részesíthetők a szakvizsgálat előtt 
végzendő egyetemi tanulmányaikra, melyeknek a törvény által meghatározott 
általános kötelező tárgyakon kívül legalább két szaktárgyra kell kiterjeszkedniök, 
a négy esztendőben megszabott tanfolyamot a tanárképzés szempontjából okvet
lenül szükségesnek tartom s minimumnak tekintem, melynek leszállítását semmi 
körülmények között sem hozhatnám javaslatba. A gyakorlatban, vagy ismét 
egyetemen töltendő ötödik év sem engedhető el egészen, mert az ezt követő, 
részben gyakorlati jellegű paedagogiai vizsgálat sikeréhez elengedhetlen követel
mény, hogy a tanárjelölt a tanítás módszerével gyakorlatilag is megismerkedett 
legyen, vagy a mennyiben ezen követelménynek már szaktanulmányai közben 
tett volna részben eleget, kívánatos az említett vizsgálat másik philosophiai 
jellege szempontjából, hogy a jelöltek még esetleg hézagos philosophiai ismere
teiket gyarapítsák és az általuk képviselt szakok tudományos módszereit tanul
mányozzák.

A nem állami tanárok nyugdíj-ügye nem lépett ugyan új stádiumba, 
de ezúttal is meg kell emlékeznünk róla, mivel múltkori közleményünk 
(máj. fűz. 604. 1.) némi helyreigazításra, tulajdonkép pótlásra szorul. A 
vall. és közokt. minister nem csak az autonom hitfelekezeti, hanem a 
községi, általában az összes nem állami középiskolai tanárok számára 
tervez nyugdíjintézetet. Ez szolgáljon tájékozásul és megnyugtatásul köz
ségi collegáinknak, kik ez ügyben kérdést intéztek hozzánk.

A debreczeni reáliskola kiegészítése és államivá tétele. Csákygr. 
vall. és közokt. minister néhány héttel ezelőtt hosszasabban értekezett a 
debreczeni polgármesterrel, a ki behatóan informálta a reáliskola ügyéről. 
E tanácskozás következményének tekinthető, hogy néhány nappal azután 
rendeletet adott ki a minister, melyben eltiltja a nagy-kállai főreáliskola 
tornatermének építését. Most pedig Gräfl József szabolcsmegyei főispánhoz 
átiratot intézett, mely szerint a nagykállai főreáliskolát gyér látogatott
sága miatt meg akarja szüntetni és Debreczenbe áthelyezni. Nyíregyháza 
városa valószínűleg kísérletet tesz a nagykállai főreáliskolának oda át
helyezése végett.

Reáliskola Beregszászon. Csáky gr. vall. és közokt. minister nem
rég Beregmegye tanfelügyelőségéhez leiratot intézett, melyben értesíti,



I

hogy a jövő tanévtől kezdve Beregszászon egyelőre alreáliskolát állítani 
hajlandó, ha a város eddig tett ajánlatain kívül a költségvetésben szük
ségesnek mutatkozó 400 irtot is fedezi, és egyszersmind elrendelte, hogy 
a fölajánlott épület alapméretei és a polgári fiiskolai tanítószemélyzet 
oklevelei hozzá mielőbb terjesztessenek föl.

Az iskolák zsúfoltsága ellen. A vall. és közokt. minister fölhívta 
a fővárost, hogy jövőre a községi reáliskolák első osztályaiba 60 tanuló
nál többet föl ne vegyen.
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EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
10 . A  v á la s z t m á n y n a k  m á j u s  1 4 - é n  t a r t o t t  ü lé s e .

Elnök: Köpesdy S., jegyző: Brózik K.
Jelen voltak: Mayer Szerelemhegyi T., dr. Alexander B., Ber- 

müller F., Felsmann ■/.. dr. Jancsó B., dr. Károly Gy. ff., Molnár S., 
Mi'dler •/.. dr. Pozder К ., d r .  Riedl Fr., Sebestyén Gy., dr. Szemák I., 
Tiber A., Tornor F. és Vámossy M.

Az elnök bejelenti, hogy a múlt ülés óta Thierry Frigyes lovag 
tiszt, tag, a ki a fiumei nagygyűlés ügyeinek előmozdításával az egyesület 
érdekeit oly hathatósan előmozdította, időközben meghalt. A választmány 
a szomorú eset fölött fájdalmának a jegyzőkönyvben kifejezést ad és 
erről Fiume törvényhatóságát is értesíttetni kívánja.

Az elnök bejelenti továbbá, hogy a szünidei telepre vonatkozólag a 
felhívást az egyes iskoláknak megküldötte.

A főtitkár bemutatja az újraoltás dijának ügyében a ministerium- 
hoz beterjesztendő kérvényt, a melyet Csáka Károly szerkesztett. A 
választmány magáévá teszi és felterjesztésével az elnökséget bízza meg.

A főtitkár bemutatja a zsolnai kör indítványát, a mely szerint a 
többi körök is fel volnának hivandók a közoktatási tanács reformálásának 
kérdésére. A választmány utasítja a főtitkárt, hogy erre a körök figyel
mét hívja fel.

A főtitkár bemutatja Várkonyi Endre tagtársnak az elnökhöz intézett 
levelét, a melyben ajánlja, hogy a választmány az egyesület fönnállásának 
25 éves jubileuma alkalmából Írassa meg az egyesület történetét. A választ
mány a javaslatot elvben elfogadja, a részletes terv elkészítése végett 
Köpesdy, Felsmann, Alexander, Jancsó és a főtitkárból álló bizottságot 
küld ki.

A főtitkár bemutatja Makkal Domokos főisk. igazgató-tanár levelét, 
melyben az egyesületet a n.-enyedi Bethlen-főiskola tanári kara nevében 
az erdélyi ref. egyházkérület tanárainak ez évi június hó 3— 5-én Nagy-



Enyeden tartandó értekezletére meghívja. A választmány a meghívót 
örömmel fogadja és a képviselettel Téglás Gábor vál. tagot bízza meg.

A főtitkár szóba hozza az áll. középiskolák tizetésfelemelésének 
kérdését. Miután ahhoz többen hozzászólottak, a választmány a dolog 
előkészítése végett dr. Alexander, dr. Jancsó, Müller, Reif, Sebestyén, 
Yolf és a főtitkárból álló bizottságot küld ki és elrendeli, hogy a határozat- 
hozatal végett máj. 21-én rendkívüli ülés tartassák.

A pénztárnok bejelenti, hogy a múlt ülés óta két tagtárs: Bérczy 
Jenő és dr. Önmag Lajos elhúnytak. Szomorú tudomásul szolgál.

Ugyancsak a pénztárnok bejelenti, hogy máj. 3-án 149 postai meg
bízást 414 nyugtatványnyal szétküldött, postaköltség volt tehát 52 70 frt. 
A szétküldött nyugtatványok közül 217 drb beváltva, 192 drb pedig 
beváltatlanul érkezett vissza, 5 drb pedig elintézetlen. A tagok tehát 
igen sokat beváltatlanul küldtek vissza, ily módon az egyesület a 
jelen év költségeit a folyó jövedelmekből fedezni nem lesz képes és 
kénytelen lesz hozzányúlni a 10 év óta gyűjtögetett tartalékalaphoz. 
A választmány a jelentést tudomásul veszi és azzal a kérelemmel fordul 
a tagokhoz, szíveskedjenek hátralékaikat lehetőleg még június havában 
törleszteni, hogy a tartaléktőke érintetlenül maradhasson. A szerkesztőt 
pedig utasítja a választmány, hogy a kedvezőtlen pénztári helyzet miatt 
a nagygyűlés engedte 43 íven túl ne menjen és a Közlöny hátralevő két 
füzetét a szükség szerint kisebbre szabja.

A főtitkár bemutatja Vidovich Bonaventura levelét, a melyben a 
nagygyűlésen felolvasás tartására ajánlkozik. A választmány az ajánlatot 
elfogadja és az első napra tűzi ki.

Uj tagokul az egyesületbe léptek: Dömötör János gymn. tanár 
М.-Vásárhelyen, aj. Paal Gyula ; Csomóssy Sándor reálisk. tanár Eszter
gomban, aj. Yolf Gy. ; dr. Joó Imre főgymn. tanár N.-Kőrösön, aj. 
Dóczi I . ; Búza János főgymn. tanár, aj. Makiári Pap M .; László Dávid 
gymn. igazgató Erzsébetvároson, aj. dr. Jancsó B .; Dúlta Kristóf és 
Pál Bogdán gymn. tanárok Szamosujvárott, aj. Mártonfi L.

II. A budapesti szakosztályok.
A z  I. s z a k o s z t á l y  á p r i l i s  2 4  é n  t a r t o t t  ü lé s e .

Elnök: dr. Jancsó B . ; jegyző: Körösi H.
Jelen voltak: Köpesdy S.. dr. Németiig G., dr. Pruzsinszky 

Töreky G., Yolf Gy. és mint vendég Stern G.
Dr. Pruzsinszky János olvassa értekezését: „Hogy állunk a latin 

nyelvi tanítás dolgában ?“
A legsűrűbben hangoztatott vádak sorában áll a latin nyelvi tanítás 

sikertelensége. A vádban kétségkívül sok igaz van, csak az a kár, hogy leg
többször nem jelenik meg az illő formában és egész mereven odavetve sok
szor épen nem mondható méltányosnak. Gymnasiumaink tanításában főleg 
1880 óta nagy haladás mutatkozik. A kik örökké hánytorgatják a csekély 
eredményt, azok iparkodjanak tisztába jönni annak a munkának roppant nagy
ságával és nehézségével, melyet egy fölötte heterogen elemekből — nálunk
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rendszerint 40—00 elembíil -  álló osztálynak együttes vezetése okoz. Az 
optikai csalódásban leledző közfelfogás rendesen csak a 8 évi időtartamot 
látja nagynak, magát a nagy munkát pedig nem birja méltányolni, mert nem 
ismeri. Ezt nálunk kétszeresen kell hangsúlyozni, mert igen sok helyen tűr
hetetlen túltömöttséggel kell küzdeni. Az előadó ez általános megjegyzések 
előrebocsátásával épen nem akarja leplezni ama hiányokat és visszásságokat, 
melyek nálunk a latin nyelvi tanítás terén észlelhetők. Hogy ezeket nyíltan 
feltárja, osztályról-osztályra ismertette mindazt, a mi gymnasiumainkban a 
latin nyelv tanítása körül történik. Szerinte aránylag legkevesebb kifogást 
lehet tenni az első és második osztály tanítása ellen. A gymnasiumi tanulók 
— lelkiismeretes vezetés mellett — megtanulták ismerni és használni a latin 
grammatika alakjait és elég szép szókincsre tettek szert. így elég tisztességesen 
elkészülve belépnek a harmadik osztályba. Azt hinné az ember, hogy a gym
nasiumi tanuló, a ki immár túl van a latin nyelv elemein, most oly könnyű 
és átlátszó szöveggel írt olvasókönyvet kap a kezébe, a melyből egy év alatt 
vagy 100—150 lapot is könnyű szerrel el tud olvasni. A meglevő szókincset 
bővíteni és a grammatikai ismereteket ébren tartani csak is a sok olvasással 
lehet. De e helyett mit tapasztalunk? A legelterjedtebb olvasókönyvek 
szövege elejétől végig oly nehéz, hogy egy órában átlag 8—10 sornál többet 
alaposan elvégezni nem lehet. Ezt a csigamódra haladó silabizálást olvasásnak 
kereszteljük el, a mely mindennek inkább mondható, mint praktikus eljárás
nak. A jobb tanulók is kedvüket vesztik és nem egyszer csak kötelesség
érzetből végezik el az opus operatumot. Az a mondattani studium, ha még 
oly tökéletes is, így magában véve csak a levegőben függ és nem kárpótol
hat ama jókért, melyektől a tanulók az igazi szövegolvasmány hiánya miatt 
végképen elesnek, hátin nyelvi tanításunknak egyik sarkalatos hibája és 
gyengéje abban rejlik, hogy niycsen könnyű nyelven irt és érdekes tartalmú 
latin olvasókönyvünk a harmadik és negyedik osztály számára. Latin nyelv
tanáraink és kipróbált paedagogusaink uagyot lendítenének latin nyelvi 
tanításunkon, ha mentül előbb ilyen könyvet szerkesztenének. E könyvben 
a szótárnak párhuzamosan kellene haladnia az egyes olvasmányokkal; a betű
rendes szótárból való szókikeresést, mint időtrabló, fárasztó és lélekölő mun
kát, az alsó négy osztályból okvetetleniil ki kellene irtani. A közös tapasztalat 
azt mutatja, hogy egy kétes becsű mondattani ismeretszerzés leszámításával a 
harmadik és negyedik év rendesen csak megingatja és sorvasztja az első két 
év eredményeit. A stagnálás éveiben a már előbb szerzett szókincs alig bővül; 
a nehéz szövegen való lassú átgázolás kedvetlenséget szül és a száraz tar
talom piczi adagokban közvetítve épen nem kelt érdeklődést. Ebből származik 
a tanulóknak ama sokat emlegetett lethargiája, melynek nyomasztó hatása 
végig vonul a felső négy osztály mindegyikén. A felső négy osztályban 
tárgyalt latin auctoroknál a jelenlegi segédeszközök mellett, az olvasás szintén 
csak nagyon lassan haladhat előre. Az ókori auctorokban föllelhető sokoldalú 
nehézségek nem teszik lehetségessé, hogy pontos, alapos és lelkiismeretes 
tárgyalás mellett — a tanulóknak jelenlegi átlagos képzettségét is szem előtt 
tartva — többet végezzünk. E tekintetben az előadó kész örömest csatlakozik 
Télmányi Emil tanárnak azon indítványához, hogy „egységes alapon készült 
nyomtatott praeparatiókat“ adjunk a tanulók kezébe. E praeparatiókban az 
előadó szerint mindannak benne kellene lennie, a mit a tanár élőszóval akarna 
előzetesen mondani tanítványainak a szövegnek egyszerű megértése végett. 
Igazán összefüggő és valóban élvezhető olvasmányról csak akkor lehet szó, 
ha ilyen praeparatiók segítségével gyorsítjuk az előrehaladást a szöveg- 
olvasásban. Az előadó röviden megérintette a túlságos buzgalommal űzött 
..szövegemlézést“ és a nem ritkán kétes értékű magánolvasmányt. Egyiknek 
sem nagy barátja. De e helyett a legerélyesebb szószólója a magyarból latinra 
fordításnak, melynek elhanyagolása vezet leginkább a latin nyelvtanítás siker
telenségére. A latin nyelvnek Írásban való kezelését nem tekinti czélnak, ha
nem a megtanulandó idegen nyelvre való fordításnak oly súlyt tulajdonít, 
mint pl. az orthographia tanításánál a gyakorlati Írásnak. Észfejlesztés szem-



682

pontjából is az idegen nyelvre való fordítás a legclassikusabb eszköz, mert 
a legintensivebb combinatión alapszik és körültekintő gondolkodást követel; 
a tanár kezében pedig a legjobb próbakő annak kipuhatolására, hogy a tanulók 
elsajátították-e és tudják-e alkalmazni a grammatikai alakokat? Az ered
ménynek javulnia kell és tényleg javulni is fog, ha a feltárt hiányokon — 
az iskola és a latin nyelv tanítása érdekében is — mentül előbb segítünk.

A tárgyhoz szóltak Köpesdy Sándor és Volf György, kiknek észre
vételeire az előadó válaszolt. Végül az elnök köszönetét mondott a föl
olvasónak.

A z  I. s z a k o s z t á l y  m á j u s  8 - á n  t a r t o t t  ü lé s e .
Elnök: dr. Jancsó B., jegyző: Körösi H.
Jelen voltak : dr. Balassa J., Bartos F ., Beme L., Kalmár E., 

Perényi A., dr. Riedl Fr., Schill S., dr. Schnábl R.. dr. Simonyi Zs. és 
Volf Gy.

Dr. Balassa József olvassa értekezését: „A phonetika az iskolában“.
A felolvasó mindenek előtt kifejti, hogy a phonetika nem középiskolai 

tárgy, hanem egyetemre való tanulmány, melylyel alaposan meg kell ismer
kednie a modern nyelvek minden tanárának, hogy megkönnyítse általa a tanuló 
munkáját. Ha idegen nyelveket tanítunk, a fő czél az, hogy a tanuló 
tudjon azon a nyelven beszélni, s ennek első feltétele a helyes kiejtés, a mire 
iskoláinkban eddigelé nem sok súlyt fektetnek. Német és franczia nyelvtanaink 
hangtani részének rövid bírálata után áttér a felolvasó arra, hogyan kellene 
tanítani az élő nyelvek hangtanát az iskolában. Az első élő nyelv, melylyel 
foglalkozunk, a magyar; és ép az anyanyelvi tanításnak egyik fontos czélja 
az is, hogy az így szerzett nyelvtani ismeret erős alapul szolgáljon, melyie 
az idegen nyelvek tanítása alkalmával biztosan építhessünk. A hangtani tanítás 
alapját is, a 3-ik év elején, a rendszeres nyelvtan megkezdésekor kell meg
vetnünk. Ez a hangtani alapvetés áll a magyar nyelv hangjainak pontos elem
zéséből és helyes osztályozásából, melyet a hangok képzése módjának vázlatos 
ismertetése előz meg. Szólani kell még a szótagok alakulásáról s a hangsúlyról 
is. Az így megvetett alapra kell építenünk az idegen nyelvek hangtani taní
tását. Ez két részből áll: a helyes kiejtés és a helyes Írás tanításából. Hogy 
a kiejtett szót láthatóvá is tegyük a tanuló számára, gondoskodnunk kell 
bizonyos állandó jegyekről, melyek mindig egy és ugyanazt a hangot fejezzék 
ki s melyeknek összefűzésével a tanuló szeme elé állíthassuk az idegen szavak 
helyesen kiejtett alakját. Ezen kívül természetesen a szokásos helyesírást, is 
meg kell tanulnia. A phonetikus átírás segítsége azonban csak addig szükséges, 
a míg a tanuló meg nem szokta a helyes kiejtést, úgy hogy az írott betűk 
káros befolyásától már nem kell tartanunk. A megoldandó két kérdés a kö
vetkező : milyen hangokat használ beszéd közben az illető idegen nyelv ? és : 
hogy fejezi ki ezeket a hangokat az Írásban ? Ezután rövid vázlatát adja a 
felolvasó a német és franczia hangtan tanításának ezen elvek szerint. Dolgo
zatát így fejezi b e : „Azt hiszem, hogy e felolvasásomban jelzett módon 
tanítva az élő nyelvek hangtanát, a tanuló különös megterhelése nélkül oly 
czélt érünk el, a melyet eddig az iskolában sohasem lehetett elérni: a tanuló 
ugyanis helyes kiejtéssel fogja tanulni az idegen nyelvet. És ha a nyelvtan 
tanítása is oly módon történik, hogy nem grammatikát, hanem élő nyelvet 
tanítunk, hiszem, hogy 6 — 8 évi tanulás után képes lesz a középszerű tehet
ségű tanuló is beszélni az illető nyelven az iskolában előfordult tárgyakról és 
az élet mindennapi viszonyairól“.

Az értekezés élénk vitára adott alkalmat, melyben résztvett Bartos 
Fülöp, dr. Simonyi Zsigmond és Volf György.
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Bartos, mindenekelőtt köszönetét mond a felolvasónak, hogy ez érdemes 
themát fölvetette. Nálunk első fölszólalás ez, hogy idegen nyelveket phonetikus 
alapon tanítsunk. Azonban sajnálattal constatálja, hogy a felolvasó a német 
phonetikusok példáját követte és ugyanabba a túlságba esett. Azok kiindulnak 
abból, hogy valami módon segíteni kellene a rossz kiejtésen és e czélra a 
phonetika eredményeit akarják behozni. A németeknek nagyobb szükségük 
van erre, mint nekünk 5 mert ők nehezen tanulják meg a jó kiejtést. De azt 
hiszi, hogy ott is hiába magyarázgatják, hogy az orrhangnál milyen a beszéd
szervek állása, még sem tudják kihozni az orrhangot. Az eredmény ott is 
vajmi kevés. A helyes kiejtés elsajátítására a tanárnak mechanikus szert kell 
használni. Annak a liunak, ki nem tudja tanára után a szót helyesen kiejteni, 
hiába magyarázgatja a beszédszervek állását, sohsem tudja a szót jól kiejteni. 
A III. osztályos tanuló még nem tud bánni a beszédszervekkel. Odáig kell 
vinni ilyen mechanikus utánzással a tanulókat, hogy a nyelvük mintegy 
rájárjon a helyes kiejtésre. A phonetikus Írást még tévesebbnek tartja. A 
tanulónak nagyon meggyül vele a baja. Minek tanítsunk olyat, a mit később 
el kell vetnünk ? Teljesen fölöslegesnek, sőt károsnak tartja a phonetikus 
szöveget. Szerinte fődolog az analogia. A liu látta, hogy pl. a francziában 
„eau“-t ó-nak olvasunk ; 2—3 példán már megtanulja. О igy tanította és 
czélt ért.

Simonyi szükségesnek tartja, hogy a phouetikából elemi ismereteket 
adjunk a tanulóknak ; de fölöslegesnek véli a phonetikus Írást. Födolog eleinte 
a beszéd.

Volf szerint is zavarólag hat a tanulókra a phonetikus szöveg. Csak 
ott czélszerü állandó jeleket használni, a hol éppen föltétlenül szükséges, 
a hol az anyanyelvtől teljes eltérés van. Az csak egyes hangokra terjedjen 
ki és a rendes orthographiával írott szövegben az illető szó mögött rekeszben 
legyen kitéve, hogy a szavak rendes orthographiai physiognomiája el ne fer- 
diiljön. Legnagyobb szerencse, ha a tanuló puszta hallás utján képes meg
tanulni a jó kiejtést; de ha egyeseknek halló érzékük nincs jól kifejlődve, 
akkor segítségül szolgálhat a plionetiKa. Hiszen süket-némákat is phonetikusan, 
a beszédszervek különböző állásának megmutatásával tanítják beszélni, holott 
egy hangot sem hallanak. Elvetni tehát a phonetikus alapon való tanítást nem 
lehet; de csak elvétve kell használni kisegítésképen.

Balassa nem ismeri el, hogy túlságba esett volna. A phonetika tanítá
sából annyit kívánt, mint a mi viszonyainknál fogva kívánható. Föltétien 
szükségesnek tarja, hogy mielőtt idegen nyelvet tanítunk, a tanuló az anya
nyelv hangjait jól ismerje; ekkor könnyebben lehet utánzás utján is megtaní
tani a helyes kiejtést. A phonetikus alapon való tanítás alatt nem azt értette, 
hogy phonetikus aprólékoskodással tanítsunk, hanem hogy ennek segítségével 
vagyis az elemi ismeretek elsajátításával könnyebben tanuljanak meg a tanulók 
beszélni és a nyelvet megérteni. Jövő évben 15—-20 tanulót fog az angol 
nyelvre ily módon tanítani és tapasztalatairól majd bővebben ad számot.

Az elnök a szakosztály nevében köszönetét mond dr. Balassa József
nek mind érdekes előadásáért, mind pedig azért, hogy személyesen jött 
föl Székesfehérvárról a fölolvasást megtartani.

III. A k ö r ö k .
A trsztenai kör április 9-iki ülésében Hickl József tag olvasta föl 

értekezését: „Az anyagok állandósága és körútja a természetben“.
Ugyanazon anyagok a dolgok természetes folyamában más és más alakot 

ölthetnek és a legkülönfélébb czélokra szolgálhatnak. Ama nézetek szerint, 
melyekkel az emberek a természettudo'mányok mai fejlettsége előtt, a tér-



mészet folyását és ;iz anyagok változékonyságát megmagyarázni iparkodtak, 
minden létező bizonyos idő alatt az örök enyészet sötét homályába merül. 
Csak az újabbkori természettudományi kutatásoknak sikerült az anyagok ter
mészetes változásának lényegét, szükségességét és a tények belső összefüggését 
a kellő világításba helyezni. Miután a táplálkozás, a korhadás folyamatát 
tüzetesebben tanulmányozták, kiderült, hogy ez nem egyéb lassú égésnél. 
Kísérletileg kimutatták, a mint ezt először Lavoisier tette, hogy égés által az 
anyag, pl. a gyertya anyaga meg nem semmisül, hogy súlya e folyamatnál 
nem is kevesbedik, sőt a levegő oxygenjével egyesülvén, még gyarapodik is, 
hogy tehát égés által az anyag csak alakot változtat, a mennyiben a testek 
parányi részecskéi örökös körforgásban és tevékenységben lévén, egyik vegyü- 
létből ki-, a másikba belépnek. Azután ecseteli e fölolvasó az egyes anyagok 
csodálatos vándorlását. 1. Rajzolja a víz körfutását, melyet a csapadék külön
féle alakjában az egyenlítői tájaktól a sarkokig és vissza a tengerig elvégez ; 
kifejti, hogy a csapadékvíznek egy része a növényeken és állatokon át jut 
csak kiinduló helyére vissza, miután más anyagokkal vegyülve, ezekben 
különböző vegyületeket alkotott. — 2. Leírja a szén- és a szénsav fontos
ságát az összes növényvilág életére nézve; elősorolja a forrásokat, melyekből 
a levegő és a növényzet a szükséges szénsavmennyiséget meríti, u. m. a testek 
égését, a lassú égést (lélekzés, korhadás, rothadás, erjedés); előadja miképen 
került a szén nagy része mint tőzeg, barna és fekete kőszén a földbe és hogy 
mészhez kötve, mily óriási mennyiségű szénsav van fölhalmozva a hegységek
ben, számtalan tengeri állat, u. m. kagylók, csigák, korallok, rákok stb. héjá
ban és vázában, melyekhez a szükséges szénsavat a tenger vize szolgáltatta. 
— 3. Megismerteti a nitrogen körútját, melyet az más anyagok társaságában, 
a növényi és állati testen át, melyben a különféle szervek és izmok képzésé
nél szerepel, befut, — 4. Az ásványi anyagok elmállását és ezzei kapcsolat
ban azoknak más testté való átalakítását okozó tényezők ismertetése után 
megvilágítja ama körpályát is, melyben a szervetlen testek, a sók és egyéb 
ásványi anyagok keringenek és pedig a természet mind a három osztályán 
keresztül: a talajból a növénybe, innen az állatba és vissza. — 5. Végül az 
embernek is szentel néhány sort, mint a kinek teste az irás szavai szerint 
porból lett és porrá leszen és a mely test ugyanazon természeti törvényeknek 
hódol, mint a többi szerves és szervetlen testek.

A körnek május 11-én tartott évi gyűlésén Dortsák Gyula elnök 
fölolvasta a kör egész évi működéséről szóló jelentést, melyet a kör 
tagjai éljenzéssel fogadtak. *) — A kör volt tisztviselői újra egyhangúlag 
megválasztattak. — Vidéki választmányi tagnak a kör Dortsák Gyula 
elnököt ajánlja. Kotunovics Győző, a kor jegyzője.

A szepesi kör április hó 14-én Lőcsén Both Márton elnöklete 
alatt ülést tartott.

1. Dénes Ferencz felolvasta értekezését „A középiskolai tanulók 
szünidei telepeiről“.

Ösmerteti Alexander Bernát, Schuschny Henrik és Szűcs Lajos érteke
zéseinek tartalmát és javaslataikat. Maga is szükségesnek tartja ezen telepek 
létesítését, de nem tarthatja helyesnek a dánok eljárását, hogy a parasztházak 
vétessenek használatba a nyári telepek realizálására. Czélszerünek tartja ugyan, 
ha a nagyobb városokból a gyermekek a felvidéki papi és tanítói családok 
körében tölthetnék a szabad természetben a nagy szünidőt, a csereviszony 
is már századok óta dívik a Szepességen, de mindkét módszer nem elegendő 
s korántsem felel meg a czél fontosságának és leendő terjedelmének. A czélt

') Nagy sajnálatunkra hely szűke miatt nem közölhetjük. A szeri;.



leginkább közelíti meg nyári szünidei telepek magán vállalatok útján való 
létesítése hazánk egészséges tájain főleg a Szepességen.

A kör elvben helyesli a szünidei telepek létesítését, de addig is 
míg ily telepek felállíthatok lesznek, használandóknak tartja az egész
séges vidékek kisebb városainak azon iskolai épületeit, melyek inter- 
natussab convictussal, alumneummal vannak egybekötve. Ezen alkalmas 
helyek megnevezésével valamint a költség- előirányzat elkészítésével a 
vidéki körök bizandók meg és az épületek átengedésére felszólítandók az 
országos tanáregyesület útján a magyar tanügyi kormány és az illető 
fentartó hatóságok.

2. Danilovics János értekezik „A középiskolai tanárok lakbérének 
szabályozásáról“.

Kiemeli a panaszok okadatolt voltát, a lakbér rendezésére hangoztatott 
kívánalmak jogosultságát, s meggyőződésének ad kifejezést, hogy a szóban 
forgó lakbér szabályozásának kérdése, az országos tanárság által felkarolva és 
megvitatva, soha kedvezőbben el nem intéztetnék, mint épen most, a jelen 
tanügyi kormány alatt, ha minden jó akaratnak útját nem vágná a szomorú 
pénzhiány. Ennek tudatában, mivel fölöslegesnek tart minden discussiót, nem 
is akar határozott tervvel fellépni, csupán összehasonlításokat akar tenni, a 
melyekből a tanárok helyzete kitűnvén, deriválhatok lesznek a magyar tan
ügyi kormánynak a nemzeti közművelődés haladása érdekében teljesítendő 
kötelességei. Rövid tételekben okadatolván a lakbér szabályozásának szük
séges és sürgős voltát s megemlékezvén azon rendetlen viszonyokról, melyek
nek a felekezeti és községi középiskolai tanárok, a mi a fizetést és lakbért 
illeti, ki vannak téve, kiemeli a tanáregyesület azon kérelmezésének szük
séges voltát, hogy a magyar kormány minden hatáskörébe tartozó törvényes 
eszközzel hasson oda, hogy a felekezeti és községi iskolák fentartói a tanári 
állás méltóságának megfelelő fizetéssel lássák el tanáraikat. Ezek után előter
jeszti „a bérszabást az 1879. évi XXXVI. törvényczikk 30. |-ában rendszere
sített katonai szállásokról és mellékszükségletekről“ és részletes számadatokkal 
kimutatja azt a nagy különbséget, mely a tisztikar lakbérviszonyai és a tanárok 
illetékei között van. Végül a lakbér szabályozásánál a következő szempontok 
tekintetbe vételét indítványozza : 1. A lakbér szabályoztassék és pedig két 
szempontból a) a lakóhelyre nézve, V) a szolgálati évek alapján. — 2. A 
városok osztályokba sorozandók; e beosztásnál tekintettel kell lenni a népes
ségre, a lakbér és az élelmi szerek drágasági viszonyaira. — 3. A közép
iskolákkal biró városok legalább 4 osztályba sorozandók az első 200 frt, a 
második 250, a harmadik 300 és a negyedik 350 frt lakbérrel. Budapesten a 
lakbér 400 frt legyen. — 4. A lakbérilleték megállapításánál s nagyobbításá- 
nál tekintettel kell lenni a szolgálati évek számára is.

A kör magáévá teszi ezt az indítványt és köszönetét szavaz a 
felolvasónak.

3. Dr. Both Samu értekezik „A közoktatásügyi tanácsról“.
Ismerteti a közoktatásügyi tanács mostani szervezetét, kiemeli nagy 

érdemeit a középiskolai tantervek és utasítások körül. Az utóbbiaknál az 
elismerés azonban csak az általános részre vonatkozik; az egyes tárgyak 
részletes utasításai ellen már számos kifogás tehető. A közoktatásügyi tanács 
működését mint tankönyvbiráló testületét teljesen elitélte az előadó. A köz- 
oktatásügyi tanács ellen sok oldalról emelt vádakat, kevés kivétellel megokol- 
taknak találja s mind ezen bajok kiit.forrását a közoktatásügyi tanács mai 
czélszerűtlen szervezetében véli feltalálni. Véleményét a következőkben foglalja 
össze : a) A közokt. tanács mai szervezete nem felel meg és azért okvetet- 
lenül megváltoztatandó. 5) A közokt. tanács ezentúl is tanácsadó testület legyen.
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Tagjai a) állandók és ß) változók. — c) Állandó tagok: 1. A Budapestre át
helyezendő főigazgatók, 2. az érettségi vizsgálatokhoz mint biztosok kiküldött 
tanférliak, 3. kiváló szakférfiak. Változó tagok, ha felsőbb iskolák üg)'eiről 
van szó : az egyetem, műegyetem, és a vidéki főiskolák igazgatói és egyes 
kinevezett tanárai, ha a középiskolák ügyeiről van szó: a középiskolák 
igazgatói és egyes tanárai, ha a népiskolákról van szó : a kir. tanfelügyelők, 
egyes népnevelő intézetek igazgatói és esetleg tanférfiai. — d) A könyv- 
birálat a közoktatásügyi tanácstól elveendő és külön bizottságra bízandó.

A kör köszönetét szavaz az előadónak. Teljesen csatlakozik az 
a) alatti ponthoz, de mivel az előadás után kifejlődött élénk eszme
csere folyamában eltérő vélemények és tervek hangoztattak, a gyűlés az 
idő előrehaladottsága miatt nem hoz határozatot, hanem a közoktatási 
tanács kérdését a következő, Iglón megtartandó közgyűlésre tűzi ki.

4. Á kör a választmányi tagságra dr. Bóth Samu, Danilovics János 
és Ziman János tagokat ajánlja, s a körnek a nagygyűlésen való kép
viseletére Fischer Miklóst kéri fel. — Az elnök jelenti, hogy a kör 
tagjainak sorába belépett dr. Hajnóczi József kir. tanfelügyelő. Örvendetes 
tudomásul vétetik. — A kör egyhangúlag választja elnökül Eóth Márton 
és jegyzőül Fischer Miklós tagtársakat.

Fischer Miklós, a kör jegyzője.

A sümeghi kör április 27-én tartott gyűlésén Orbán Lajos körtag 
értekezett „az évvégi záróvizsgálatokról“.

Mindenek előtt fejtegette a középisk. rendtartásnak a záróvizsgálatokra 
vonatkozó részét és összefoglalta az egész irodalmat, a mely e kérdés körül a 
70-es évek óta mai napig a honi szaklapokban kifejlődött. Különösen kiemelen
dőnek vélte Alexander Éernát referátumát e tételről, a melyet annak idejében a 
középisk. tanáregyesület megbízásából készített; továbbá behatóan méltatta 
Spitkó Lajosnak az „Egyet. Közokt. Szemlében“ e kérdésről irt értekezését, 
a melynek elveit leginkább elfogadhatóknak tartja. Különben értekezésének 
főpontjai, a melyeket a kör helyesléssel fogadott, a következőkben foglalhatók 
össze : 1. Minthogy az évvégi záróvizsgálat nem csak a tanulóra, hanem még 
a tanárra nézve is fegyelmi tényező, a mennyiben mindketten ezáltal számot 
adnak kötelességeik teljesítéséről, a vizsgálatnak megtartását szükségesnek 
nyilvánítja; ebből folyólag pedig a vizsgálaton szerzett calculus befolyással 
is bírjon az egész osztályozásra. 2. A mi a vizsgálatok nyilvános jellegét 
illeti, az előadó is helyesli Spitkónak ama nézetét, hogy a nagy közönségnek 
nincsen helye azokon, mert az abstract dolgok, melyek a vizsgálat tárgyát 
teszik, édes keveset érdeklik a közönséget s inkább arra alkalmasak, hogy 
a tanultakról ferde vagy legalább egyes részeiben hamis fogalmat alkosson 
magának. Az előadó inkább hajlandó kitágítani az úgynevezett diszvizsgála- 
tokat s azokon olyan tantárgyakat bemutatni, melyek a nagy közönség felfo
gásához és érdeklődéséhez közelebb állanak. Ilyen a szavalás, ének, torna, 
önképző körök működése és hasonlók, ezek elegendők lennének a nagy kö
zönség érdeklődésének felkeltésére. 3. A vizsgálatok a rendes előadást ne 
zavarják, hanem a szorgalmi idő utolsó napjaiban menjenek végbe. Hogy 
mikor kezdődjenek, erre nézve az illető intézet népessége legyen döntő, azaz, 
hol több a tanuló, ott még június 15-ike előtt is kezdessék el a vizsgálat, de 
semmiképen június 1 -je előtt. Az illető szaktanár egy collegája társaságában ejtse 
meg a vizsgálatot a rendes előadó órákban s az addig tartson, míg valamennyi 
tanuló felelt. Természetes, hogy arra az időre, a melyben a vizsgálatok folynak, 
az órarend az opportunitás szempontjából bizonyos változás alá esik. A vizs
gálat terjedelme pedig egy-egy tanulóval az előadó tanár belátásától függjön.



4. Az érdemjegy a záróértekezleteken a tanári karnak minden tagjának hozzá
szóló jogával volna megállapítandó. Nem tartja azonban szükségesnek azt az 
értesítőben kitenni, mivel egyrészt az értesítőnek nincsen hivatalos jellege, 
másrészt pedig mivel ezáltal a rossz érdemjegy esetében inkább a szülők mint 
a rossz tanulók volnának sújtva.

Horvát Bezsö, a kör jegyzője.

A m.-szigeti kör rendes havi gyűlését május 7-én tartotta meg 
Marikovszky Menyhért elnöklete alatt. Az ülésen a tagok csaknem mind
nyájan jelen voltak, s a következő nevezetesebb ügyek kerültek tágyalás 
alá: 1. Az elnök jelenti, hogy az áprilisi felolvasó estély tiszta jövedelme 
30 frt 20 krt tesz, a mi örvendetes tudomásul vétetett. — 2. Vékony 
Antalnak az évzáró vizsgálatokról szóló, még az áprilisi ülésben fel
olvasott részletes szabályzati tervezete minden módosítás nélkül elfogad
tatott. — 3. Dobay Sándor szabad előadást tartott a fővárosi gymnasiumi 
növendékek nyári kitelepítése ügyében, bevezetésül részletesen elősorolván 
az e tárgyban felmerült irodalmi nézetnyilvánításokat. Aztán azt fejtegette, 
hogy a fővárosi gymnasiumi növendékek nyári kitelepítését épen oly 
szükségesnek és fontosnak tartja, mint az elemi osztályú növendékekét. 
Végül felemlítette, hogy Mármaros vármegye és annak székvárosa, levegő
jének, vizének kitűnő volta miatt igen alkalmas volna a kitelepítésre. 
Különben a kitelepítésnek háromféle módját is ajánlotta, nevezetesen a 
csererendszert, az egyénenkénti és a tömeges kitelepítést. Érdekes előadása 
felett hosszabb vita fejlődvén ki, mind a három rendszernek voltak pár
tolói. A tömeges kitelepítést jutányosán s czélszerüen lehetne eszközölni, 
a m.-szigeti 2 tápintézetben, valamint a kuzi vadászkastély melléképületei
ben és a Trebusán egészen üresen álló hatalmas kincstári épületekben, 
a hol 100—200 növendéket, természetesen kellő felügyelet alatt, kényel
mesen el lehetne helyezni s egy növendék ellátása 15— 20 forintnál 
nem kerülne többe havonként.

Vékony Antal, a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör május 14-én tartott ülésének első tárgya 
Spitkó Lajos körelnöknek „A német nyelv tanítása gymnasiumainkban“ 
ez. értekezése volt, melynek rövid tartalma a következő :

Gymnasiumi német nyelvi tantervűnk, illetőleg utasításaink gyakorlati 
és tudományos czélokat tűznek ki. Az inkább gyakorlati czélok: magyar 
szöveg helyes és szabatos fordítása (az érettségi vizsgálat követelménye miatt 
a felolvasó szerint a legeslegelső czél) és a nyelv szóbeli elsajátítása; az 
inkább tudományos czélok: az irodalmi művek megértése és az irodalom- 
elméleti tanítás szolgálata. Ha a gyakorlati czéloknál az az intentió, hogy a 
német nyelvet a Vili. osztály befejeztével minden tanuló folyékonyan beszélje, 
akkor ez psychologíai és külső physikai okoknál fogva elérhetetlen követel
mény ; azért pl. a poroszországi gymn. franczia nyelvi tanterv a franczia 
nyelvre fordított több óra daczára ily követelménynyel nem lép fel. De a 
gyakorlati czélok tantervűnk szerint általában is kevésbbé vagy alig elérhetők, 
mert tantervűnk jóllehet theoriában a gyakorlati czélt. hangsúlyozza, mégis 
egyoldalulag és jó formán teljesen a tudományos, főleg az irodalomtörténeti 
czélok szempontjából van szerkesztve. Az érettségi vizsgálat miatt legfontosabb 
czél, a szabatos fordítás biztos nyelvtani alap és megelőző sűrű írásbeli gya
korlás nélkül nem képzelhető. Már pedig a biztos nyelvtani alapot, ha szorosan
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tantervűnket követjük, nem lehet megadni. A fülolvasó szerint a grammatikai 
tanulmány a 111. és IV. osztályban még csak előkészítő természetű lehet, 
methodikus tantervek szerint analytikus módon (a gazdag gyakorlati szókincs 
megszerzése és a nyelvérzék fejlesztése e két osztályban a fődolog); syste- 
matikus csak az V. és VI osztályban lesz heti 1 — 1 órában, természetesen itt 
is folytonos szóbeli és Írásbeli gyakorlással kapcsolatban és nyelvtani ismétlés a 
VII. és VIII. osztályban is történik. Ebből azonban még nem következik, 
hogy a grammatika bármely fokon is önczél legyen. A felolvasó itt tanulság 
kedvéért a porosz gymn. franczia nyelvi tantervre utal. Az olvasmány kisze
melésében és elosztásában is tantervűnk, túlhajtván a concentratió elvét, a 
gyakorlati szempontot jóformán elejti. Az olvasmánynak a III. és IV. osztály
ban túlnyomóan a gyakorlati czél szempontjából kell megválogatva lenni, az
V. és VI. osztályban a gyakorlati és tudományos szempont egyaránt érvénye
süljön és csak a VII. és VIII. osztályban léphet az olvasmány tisztán az 
irodalom-elméleti czél szolgálatába. Alkalmas német tankönyvekkel azonban 
eddig nem rendelkezünk. Az olvasmánynyal kapcsolatban a felolvasó a helyes 
kiejtésnek és biztos helyesírásnak legczélszerübb módon való elsajátításáról 
is szól. Az elméleti phonetikának nem enged helyet az iskolában, még esetleg 
a franczia nyelvre nézve sem. Előadja továbbá, miképen lehet a szókincset 
czélszerűen gyarapítani és a szóbeli és Írásbeli gyakorlást helyesen intézni. 
Óraszaporítás a német nyelv javára kívánatos volna, mert e tárgy tanításához 
kötött követelmények igen nagyok ; de a szükséges órákat más tárgytól nem 
lehet elvenni, mert a követelmények ott is nagyok. Legfeljebb még a vallás
tantól lehetne a felsőbb osztályokban. A jelenleg taníttatni szokott sok theo- 
logiai szakelera eltávolítása után a vallástanra a felső osztályokban 1—1 óra 
is elegendő lehetne.

A kör a felolvasó nézetét magáévá teszi s minthogy a tárgy most 
úgyis napirenden van, az előadót kéri, hogy beható kritikával írt érte
kezését egész terjedelmében közölje s így mennél többeknek hozzá
férhetővé tegye.

• Második felolvasó Jurkovich Emil volt „Horatius IV. könyve,
2. ódájának tárgyalása a VIII. osztályban“ czímű, a „Lehrproben und 
Lehrgänge“ szellemében írt értekezésével. Az értekezés az óda tárgyalását 
úgy mutatja be, a mint azt az előadó a VIII. osztályban tényleg végezte. 
A tárgyhoz különösen a szakférfiak szóltak, és ezen dolgozat közlését is 
kívánatosnak tartják. Spitkó Lajos körelnök örömének ad kifejezést, hogy 
Jurkovich ép ily tárgyat választott és feladatát ily helyesen oldotta meg. 
Az ilynemű felolvasások mindenképen nagyon hasznosak és tanulságosak, 
és nagyon kívánatos, hogy hazai tanerőink ez irányban mentői többet 
dolgozzanak. Ajánlja ez alkalommal az ismert „Lehrproben und Lehrgänge“ 
czímü folyóiratot. Ha az ott közölt mintatanításokat nem fogjuk is a 
gyakorlatban szóról szóra követhetni, okulni azok olvasása által minden 
tekintetben fogunk. Faith Mátyás, a kor jegyzője.

V p] G Y E S E K.
Középiskolai tanárok congressusa. Az állami középiskolai tanárok fize

tésének rendezése ügyében M.-Szigeten egyesületünk közgyűlése alkalmával 
(júl. 6-án) tartandó congressusra sürgetve figyelmeztetjük az érdekelt kar
társakat és tanári testületeket. Amazok jelenjenek meg mentül számosabban,



emezek pedig küldjenek mindnyájan képviselőket és nyilatkozatot, mivel 
siker csakis általános részvétel mellett remélhető. Fölmerült az az indítvány 
is, hogy tartsanak ugyan abban az időben М.-Szigeten a felekezeti és községi 
középiskolai tanárok is congressust. Erre vonatkozólag a következő sorokat 
vettük : „Tekintetes Szerkesztő úr ! A Közoktatásügyi Szemle f. évi május 
hó 15-én kelt számában azon indítvány foglaltatik, hogy a községi és fele
kezeti középiskolai tanárok is vegyenek részt a М.-Szigeten megtartandó 
congressuson. Ebből kifolyólag kérjük a nagyrabecsiilt Collega urat, szíves
kedjék befolyását ügyünk érdekében érvényesíteni és a Közoktatásügyi Szemle 
szerkesztőségével együtt becses folyóirataikban fölhívást intézni a községi 
és felekezeti középiskolai tanárokhoz, hogy a szóban forgó congressuson meg
jelenni, vagy magukat Írásbeli nyilatkozat utján repraesentáltatni el ne inulasz- 
szák, annál is inkább, mivel most van az alkalom arra, hogy a múlt évi 
július hóban Budapesten megtartott congressus alkalmával létrejött memoran
dumban kifejtett eszmék némileg megvalósuljanak, mert ha az állami tanárok 
szívük egész melegével pártolni fogják a községi és felekezeti tanárokat, 
akkor anyagi helyzetük javítását a megvalósulás stádiumához egy lépéssel 
közelebb hozzák. Hogy a dolog financziális oldalára térjünk, csekély kis 
összeg az, melylyel az égető kérdést meg lehet oldani, mert körülbelül 500-an 
vagyunk mi községi és felekezeti középiskolai tanárok, kik segélyre szoru
lunk ; ha már most átlagos évi fizetésünket 800 forintra teszszük, akkor 400 
forint évi segélyt adva az említett évi fizetéshez, mindössze csak 200,000 frt 
lenne az, mit az állam segélykép adna és ezzel a sok tanügyi miseriának 
véget lehetne vetni. Mi épen úgy az állam számára neveljük az ifjúságot, 
mint igen tisztelt állami középiskolai kartársaink, tehát jogosultnak látjuk 
azt az óhajt, hogy az állam minket is segélyezzen némileg. Nagyrabecsiilt 
Szerkesztő úrnak őszinte tisztelői Kun-Félegyháza, 1889. évi május hó 24-én 
Holló László, Zólyomi Simon, Balcsay József, Trungel János, Kunz Béla.“ 
Itt megjegyezzük, hogy a felekezeti és községi tanárok tavalyi con- 
gressusa a határozataiból folyó teendőket Zimann János elnökre és Fischer 
Miklós jegyzőre bízta és így az indítványozott idei congressus formális 
összehívása úgy hiszszük szintén őket illeti. Ez összehivásnak gyorsan kellene 
történnie, hogy a congressus létre jöjjön és látogatott legyen. Állami, feleke
zeti és községi kartársainknak egyaránt figyelmükbe ajánljuk, hogy a con- 
gressusra készülök idejekorán (lehetőleg június közepéig) jelentkezzenek el
szállásolás végett egyesületünk főtitkáránál.

Kormányképviselők a felek, középiskolák érettségi vizsgálataihoz. A vall. 
és közok. minister az autonom felekezeti középiskolák f. évi rendes érettségi 
vizsgálataihoz az 1883. évi XXX. t.-cz. 23. §-ából kifolyólag a következő kor
mányképviselőket küldötte k i : Gönczy Pál államtitkárt, a budapesti ev. ref. 
főgymnasiumhoz ; Gömöry Oszkár ministeri tanácsost a budapesti ág. ev. fő- 
gymnasiumhoz ; Ballagi Aladár budapesti egyetemi tanárt a halasi és kecs
keméti ev. ref. főgymnasiumokhoz; Szabó Károly kolozsvári egyetemi tanárt 
a nagykőrösi és nagyenyedi ev. ref. főgymnasiumokhoz; Heinrich Gusztáv 
budapesti egyetemi tanárt a pozsonyi ág. ev. és a rimaszombati egyes, pro
testáns főgymnasiumokhoz; Zsilinszky Mihályt, a M. T. Akadémia tagját, az
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iglói és kézsmárki ág. ev. főgymnasiumokhoz ; Beöthy Zsolt budapesti egye
temi tanárt a rozsnyói ág. ev. és a mármarosszigeti ev. ref. főgymnasiumokhoz; 
Vécsey 'Tamás budapesti egyetemi tanárt a selmeczbányai és eperjesi ág. ev. 
főgymnasiumokhoz; Medveczky Frigyes budapesti egyetemi tanárt a soproni 
ág. ev. főgymnasiumokhoz; Békési Gyula debreczeni tankerületi kir. főigaz
gatót a debreczeni ev. ref., a szarvasi és nyíregyházai ág. ev. főgymnasiumok- 
hoz; Török József debreczeni főiskolai tanárt a hódmezővásárhelyi ev. ref. 
főgymnasiumokhoz ; Fröhlich Izidor budapesti egyetemi tanárt a miskolczi 
és sárospataki ev. ref. főgymnasiumokhoz; Szász Béla kolozsvári egyetemi 
tanárt a kolozsvári és szászvárosi ev. ref. főgymnasiumokhoz; Hegedűs 
István kolozsvári egyetemi tanárt a marosvásárhelyi és zilahi ev. ref. főgym
nasiumokhoz; Erődi Béla kolozsvári tankerületi királyi főigazgatót a kolozs
vári unitárius főgymnasiumhoz; Elischer József nagyszebeni tankerületi kir. 
főigazgatót a nagyszebeni, segesvári, beszterczei, brassói, medgyesi ág. ev. 
főgymnasiumokhoz és a nagyszebeni ág. ev. föreáliskolához ; Felméri Lajos 
kolozsvári egyetemi tanárt a székelyudvarhelyi ev. ref. főgymnasiumhoz; 
Veress Ignácz nagyszebeni áll. főgymnasiumi igazgatót a brassói román gür. 
kel. főgymnasiumhoz ; Ásbóth Oszkár budapesti egyetemi tanárt az újvidéki 
szerb. gör. kel. főgymnasiumhoz ; Csiky Kálmán műegyetemi tanárt a csurgói 
és pápai ev. ref. főgymnasiumokhoz.

Kinevezések. A király ö felsége Dortsák Gyulát, a tisztenai kath. gym
nasium igazgatói teendőinek ideiglenes ellátásával megbizott gymn. rendes 
tanárt ugyanezen gymnasium rendes igazgatójává nevezte ki. — A vall. és 
közokt. minister Paszlavszky József budapesti 11. kér. áll. főreálisk. rendes 
tanárt és dr. Verédy Károly fővárosi tanfelügyelőt az orsz. közoktatásügyi 
tanács váltakozó tagjaivá, továbbá Gunde Henrik újvidéki kir. főgymn. helyet
tes tanárt az újvidéki, Gallé Gábor eperjesi kir. főgymn. helyettes tanárt az 
eperjesi, Blanár Ödön beszterczebányai kir. főgymn. helyettes tanárt a besz- 
terczebányai, Miskolczi Arnold lőcsei kir. főgymn. helyettes tanárt a lőcsei, 
Horostsák Gyula ungvári kir. főgymn. helyettes tanárt az ungvári, Bozsenilc 
Béla beszterczebányai kir. főgymn. helyettes tanárt a lugosi főgymnasiumhoz 
rendes tanárokká nevezte ki.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister Ágotha Imre kassai áll. főreál
iskolai rendes rajztanárt, Krécsy Béla kecskeméti áll. főreáliskolai rendes tanárt, 
dr. Heiser György szatmári kir. főgymnasiumi róm. kath. rendes hittanárt 
és dr. Schnabl Róbert budapesti V. kér. kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt 
e minőségükben végleg megerősítette.

Ministeri elismerés és köszönet. A vall. és közokt. minister márcz. 7-én 
5918. sz. a. a következő leiratot intézte Soós Gábor ügyvédhez és volt ország
gyűlési képviselőhöz: „A tiszántúli ev. ref. püspök úr útján értesítést szerezvén 
arról, hogy Nagyságod a debreczeni ev. ref. főiskola számára 50,000 frt, a 
hajdúnánási ev. ref. gymnasium számára pedig 30,000 frt, majd pedig 20,000 
frt alapítványt tett, állásomból folyó kedves kötelességemnek tartom, hogy 
Nagyságodnak a magyar taniigy érdekében tanúsított ezen több rendbeli 
nagyszabású jótékonyságáért elismerésemet és köszönetemet nyilvánítsam.“
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Szegény tanulókat segélyező egyesület. Polgár György igazgató kezde
ményére a miskolczi kir. kath. gymnasiumnál segélyzőegyesiilet létesült, mely
nek czélja szegény sorsú és jó előmenetelő tanulókat tanszerekkel, ruhával, 
betegség esetében orvossággal és egyéb szükséges dolgokkal segíteni. Két év 
alatt a szétküldött fölhívások valamint a gyűjtések következtében, melyekben 
az egész tanári kar is részt vett, a jó tigy annyira előhaladt, hogy most 
mar van az egyesületnek 41 alapító, 111 rendes és 115 pártoló tagja, az alap
tőke pedig kitesz 2700 frtot. Az egyesület ápr. 28-án tartotta első közgyűlését. 
A választmány az egyesület pártfogójául Begovcsevich Búbért egri kanonokot 
kérte föl. A közgyűlés megválasztotta elnöknek Kaffka Ignácz törvényszéki 
bírót, pénztárnoknak Bajay Amand, titkárnak dr. Kovalik János tanárokat.

Névmagyarosítás. Zavertal Miksa tagtársunk beliigymin. engedélylyel 
a maga valamint gyermekei vezetéknevét Zala-ra változtatta.

Gyakorló gymnasiumok Poroszországban. A porosz közokt. minister a 
gymnasiumi tanárok gyakorlati kiképzése czéljából „Seminargymnasium“-okat 
akar fölállítani. A javaslat most dr. Frick Ottónál, a hallei árvaházi taninté
zetek igazgatójánál és a nálunk is becsült „Lehrproben und Lehrgänge“ szer
kesztőjénél van véleményadás végett.

llj mathematikai mű. Dr. Gerevich Emil tagtársunknak „A felfele menő 
láncztörtek analysise“ czimü művére hirdet előfizetést Singer Jakab besztercze- 
bányai könyvkiadó. Ára 1 frt 80 kr., mely összeg beküldése után a kiadó a 
könyvet bérmentve küldi meg a megrendelőknek

Válasz.*) T. Szerkesztő úr! Engedje meg, hogy Mauritz Rezső úrnak a 
Közlöny ápr. füzetében (559. 1.) tett megjegyzésére válaszoljak. Mauritz úr 
ott a vegyítő szabályra vonatkozólag azt állítja, hogy az általa idézett érte
kezésemben egy könyvről következtetek valamennyire. Igen téved. Én vala
mennyit figyelembe vettem, az övét is. De minthogy az ő eljárása a vegyítő 
szabályra vonatkozólag (Közönséges Számtan. Irta Mauritz Rezső. Hatodik 
kiadás. Budapest 1888. Eggenberger) megegyezik Kaulichéval (Lehrbuch der 
kaufmännischen Arithmetik von dr. Ernst Kaulich. Prag. 1876.) avval a különb
séggel, hogy a szabályt illetőleg igen nagy hibát tartalmaz (153. lap, utolsó 
bekezdés), az ő könyve helyett a Kaulichét kellett megvizsgálnom. Arra az 
eredményre jutottam, hogy a Kaulich eljárása is felszínes. Az az eljárás, hogy 
a mathematika tanításában úgy csoportosítsuk a példákat, a hogy Mauritz úr 
és Kaulich teszik, teljesen megegyezik azzal az eljárással, a midőn pl. a 
franczia nyelvet valaki ily mondatokban tanítja: „A hazafi sógorának egy 
tolikése van, de a barátnő anyja nem szereti a rossz gyermekeket.“ De fel
színes Kaulich eljárása azért is, mert megint csak határozatlan egyenlet meg
oldását követeli, ilyenét: x -)- у =  z u (Kaulich pag. 71., 72.) Elméletileg 
Kaulich ebből az egyenletből:

ax' +  by' +  ez' +  du' =  (x' +  у' +  z' - f  u') к,
Чв a hol felteszi, hogy a >  k, b >  к, к >  с, к >  d, 
átmegy erre:

x' (a—k) y' (b—k) =  z' (k—c) +  u' (k—d),

*) Múlt számunkból kiszorult. A szerk. 
46*
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/  • , x У zés innen x' =  - . y' =  , ■ z -■= , — , u' =a—k’ b—к к—с
substitutió alkalmazásával erre:

x +  у =  z +  u
(szavakkal: „a jobb fajták számolóinak összege egyenlő legyen a rosszabb 
fajták számlálóinak összegével“. Kaulich pag. 71.). Kaulichban bizony nem azt 
találom, a mit én követelek idézett értekezésemben. Miskolcz, 1889. április 7. 
Mély tisztelettel Hr. Hemeczky Mihály.*')

Az állandó tanmenetek közlése az évi értesítőkben. Hír szerint a reálisko
lák egy főreálisk. igazgató indítványára idei értesítőikben állandó tanmenetü
ket nyomatják ki. A gondolat igen helyes és a gymnasiumoknak is melegen 
ajánlható. A rokon intézetek állandó tanmeneteinek összehasonlítása fölötte 
tanulságosnak és hasznosnak Ígérkezik.

„Beszélyek és elbeszélések tizenkét nép irodalmából“ czíinfi két kötetes 
gyűjteményre hirdet előfizetést Horváth Antal tanár. A gyűjteménybe a 
következő népek vannak fölvéve: norvég, svéd, dán, holland, angol, franczia, 
spanyol, olasz, horvát, szerb, német és orosz. Mind e tizenkét nemzet irodalma 
egy-egy kiválóbb iró jelesebb, jellemzetesebb elbeszélő müvével van reprae- 
sentálva. Valamennyit maga a közrebocsátó ültette át az eredeti után nyel
vünkbe, ki a gyűjtemény tartalmáról így nyilatkozik : „Csak a nemes és jó 
van kitüntetve, a nélkül hogy az élet való háttere lepleztetnék ; így a serdülő 
ifjúság természetes idealismusa is kellő olvasmányt kap, a nélkül hogy az 
igazi emberi költött, valótlan keretben jelennék meg előtte.“ A gyűjtemény 
két kötete június közepe táján fog megjelenni. Előfizetés 2 frt 30 kr, s ez 
összeg a fordító czímére Demétére (Sárosmegye) küldendő.

Az évi értesítők megjelenése idején ismételjük állandó kérésünket, hogy 
a. t. igazgatóságok szíveskedjenek értesítőiket szerkesztőségünkhöz (Budapest,
VI. kor. Nagy János-utcza 24. sz.) megjelenéskor azonnal beküldeni. Három év 
óta mindig kifejeztük azt az óhajtásunkat, hogy az értesítők alapján össze
foglaló képet adnánk a befejezett iskolai évről és hogy a programm-értekezé- 
seket nemcsak jegyzékbe szedni, hanem méltatni is szeretnők; de sohasem 
valósíthattuk meg, mivel az értesítők mindig igen csekély számmal érkeztek 
be. Kérve kérjük a t. igazgatóságokat, tegyék legalább most lehetségessé.

Javítás.**) Ápr. füzetünk 518—519. lapján e mondatnak: „A mese tárgya 
valószínűleg Szaditól származik“ helyesen így kell lennie : „A mese tárgya 
classikus is (Babriusnál, Bergk : Anthologia lyrica I, 126 ; Phaedrusnál, appendix 
II, 24); elterjedése kelet felé valószínűleg Szaditól származik“ stb.

Beérkezett művek. Utolsó kimutatásunk óta (ápr. fűz. 559. 1.) a követ
kező könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez:

P a e d a g o g i a ,  i s k o l a ü g y .
A Herbart-iskola nevelési elveinek története, kritikája és alkalmazása. 

Irta Begéczy József. Első rész: Herbart és követői. Nagyszombatban, 1889. 
Kiadta és nyomta Horovitz Adolf. 8r. 110 1. Ára 1 frt.

*) Miután mind a két rész szóhoz jutott, a vitát folyóiratunkban befeje
zettnek nyilvánítjuk. A szerit.

**) Múlt füzetünkből kiszorult A szerk.
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Hangyakönyvecske vagy utasítás a tanítók észszerű nevelésére. Irta 
Salzmann G. Keresztéig. Fordította. Pethes János. Csurgó, 1889. Az „Iskolai 
Szemle'“ kiadása. K8r. 137. 1. Ára 50 kr.

Negyvenötödik jegyzék a középiskolák számára engedélyezett tanköny
vekről. Kiadatott a m. k. vallás- és közoktatásügyi minister 1889. évi 16,027. 
sz. a kelt rendeletével. Budapesten, 1889. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi 
könyvnyomdában. 2r. 14 1.

Paedagogiai Plutarch. Jelesebb paedagogusok, kiválóbb tanféríiak arcz- 
kép- és életraj zgyiijteménye, tekintettel a magyarokra. Szerkeszti Orbók: Mór. 
Budapest. 1890. Pozsony. Kiadja Heckenast G. utóda : Drodtleff Rudolf. 21—22. 
fiiz. (Ili. köt. 1—2. fűz.): Dr. Berzeviczy Albert, Herbart János Frigyes, 
Kovácsi Antal, dr. Németh Antal, Fonyó Pál, Simay István. Ára 40 kr.

A gyermekek munkája. Népszerű beszéd. Hr. Murray Győző. (Magyar 
és német szöveg.) Nagy-Becskerek, 1889. K8r. 31. 1.

M a g y a r  n y e l v  és i r o d a l o m .
Arany János hátrahagyott iratai és levelezése. Budapest. Kiadja Ráth 

Mór. 1888.27—30.füzet. Levelezés II. köt. 17—23. ív), prózai munkák (13—20. ív). 
Egy füzet 40 kr.

Deák Ferencz emlékezete. Levelek. 1—2. füzet. Budapest, 1888. Kiadja 
Ráth Mór. Egy füzet 40 kr.

Magyar Nyelvtörténeti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. 
A m. t. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és Simányi 
Zsigmond. I. köt. 6. fűz. Budapest, 1889. Kiadja Hornyánszky Viktor akadémiai 
könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.

Magyar nyelvtan. Polgári és felső népiskolák első osztályának számára. 
Irta Udvarhelyi Gyula. Budapest. Franklin-társulat. 1889. 8r. 81 1. Ára 50 kr. 
— Ugyan annak második része a második osztály számára. 79 1. Ára 40 kr.

Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der ungari
schen Sprache. Nach Dr. F. Ahn’s Lehrmethode bearbeitet von J. Dallos. I. 
Theil. Sechsundsechzigste umgearbeitete Auflage. Budapest, 1889. Rob. Lampel. 
8r. 158 1. Ára 14 kr.

Tanulók olvasótára. VII. Szemelvények Jókai Mór müveiből. XI. Magyar 
meseírókból (Pesti és Holtai). XII. Szemelvények magyar meseírókból (Póczeli 
és Fáy). Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása, ltír. 108, 74 és 94 1. Egy 
füzet 20 kr.

L a t i n  és g ö r ö g  nye l v .
Homeros lliása. Magyarázta és bevezetéssel ellátta Veress Ignácz. Első 

füzet. I—III. ének. Második kiadás. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása. 
8r. XXX11 és 112 1. Ára 90 kr.

Herodot. Hellénből fordította dr. Télfy Iván. IV. füzet. Budapest, Lampel 
Róbert könyvkiadása. 16r. 289—384. 1. Ára 40 kr.

.1/. Tullius Cicerónak első, második és tizennegyedik philippicája. Magya
rázta Jánosi Boldizsár. Budapest. Franklin-társulat. 1889. (Jeles irók iskolai 
tára XXXIII.) 8r. 171 1 Ára 50 kr.

M o d e r n  n y e l v e k .
Einleitung nebst fortlaufender Erläuterung zu Goethe's Hermann und 

Dorothea. Von Dr. Bobért Schnabl. Zweite verbesserte Auflage. Budapest, 
Verlag von Wilhelm Läufer. 1889. 8r. 82 1. Ára 30 kr.

Die Braut von Messina. Ein Trauerspiel mit Chören von Friedrich 
von Schiller. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Bauer Simon. 
Budapest. Franklin-társulat. 1889. (Jeles irók iskolai tára. XXXIV.) 8r. 164 1. 
Ára 50 kr. .

T ö r t é n e t ,  f ö 1 d r a j z.
Magyar Történeti Életrajzok. A magy. tud. Akadémia történelmi 

bizottságának segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti
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Szilágyi Sándor. V. évf. 2. fűz. Budapest, Méhner Vilmos kiadása. Az egész 
évfolyam (5 fűz.) ára a Magy. Tört. Társ. tagjainak 5 frt, nem tagoknak 8 frt.

Benvenuto Cellini önéletírása. Olaszból fordította Bianchi. Camerini, 
Goethe és mások kiadásai után, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Szana 
Tamás. Számos önálló és szöveg közé nyomott képpel. 1. füzet. Budapest, 
1889. Kiadja Káth Mór. Körülbelül 15 füzet lesz két kötetben; egy füzet 40 kr.

Csillagászati földrajz. Polgári és felsőbb leányiskolák használatára a 
ministeri tanterv alapján szerkesztette Szabó József. Budapest, 1889. Lampel 
Róbert kiadása 8r. 73 1. Ára 50 kr.

Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. 81. (Magyarország 
II. köt. 5.), 82. (Felső-Ausztria és Salzburg 19.) fűz. Budapest. Kiadja a magy. 
kir. államnyomda. Révai testvérek bizománya. Ára egy-egy füzetnek 30 kr.

Dr. Holub Emil afrikai utazásai. Fokvárostól a masakulumbék országába 
1883—1887. Jogosított kiadás. Körülbelül 180 eredeti fametszettel és 2 térkép
pel, 2—4 füzet Budapest, 1889. Kiadja Ráth Mór. Egy füzet 30 kr.

Magyarország megyéinek közigazgatási térképei. Hivatalos adatok alap
ján rajzolta Hátsek Ignácz. 111. kjadás. Budapest, Lampel Róbert kiadása. 
XLIX—L. Krassó-Szörény-megye. Ára 30 kr.

Az osztrák-magyar monarchia hegy- és vízrajzi térképe. Iskolai haszná
latra készítette Hátsek Ignácz. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása.

T e r m é s z e t r a j z .
Növénytan a polgári fiúiskolák, polgári leányiskolák és az elsőrendű 

felsőbb leányiskolák számára. Ezen iskolákra előirt tantervek nyomán irta 
Báthory Nándor. Budapest, Lampel R. könyvkiadása. 1889. Bécs és Prága, 
kiadja Tempsky F., 1889. VI és 191 1. Ára 1 frt.

M a t h e m a t i k  a, r a j z o l á s ,  é p í t é s .
Rajzoló geometria. írták Mendlik Ferencz és dr. Schmidt Ágoston. 

I ll— IV. rész. A gymnasiumok III. és IV. osztálya számára. Budapest, 1889, 
Lampel Róbert kiadása. 8r. 90 és 53 1. Ára 1 frt.

Építési tanácsadó. Irta Gonda Béla. Kiadja ifj. Nagel Ottó Budapesten. 
1—3. füzet. Az egész mü mintegy 25—30 füzet lesz. Egy füzet 30 kr.

Vég ye s e k.
Idősb Robinson Crusoe utazásai, élményei és csodálatos kalandjai. 

A robinsonadok történetével és a szerző Be Főé Bániéi életrajzával, dr. 
Lauckhard után fordította Malmost Károly. Új kiadás. Budapest. 1889. Kiadja 
Ráth Mór. (A magyar nemzet családi könyvtára LX1V. köt,). 8r. 272 1. Ára 90 kr.

Az utolsó mohikán. Irta Cooper Fenimore. Angolból fordította Gondol 
Dániel. Új kiadás. Budapest, 1890. Kiadja Ráth Mór. (A  magyar nemzet családi 
könyvtára. LXIII. köt.). 8r. 430 1. Ára 1 frt.

Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Irta Eötvös Károly Lajos. Budapest, 
1889. Kiadja Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. 9., 10. füzet (II. köt. 
1—6. iv). Egy-egy füzet 30 kr.

Apolló. Négyes férfikarok gyűjteménye partitúrákban és egyes hangok
ban. Szerkeszti és kiadja Goll János. III. évf. 3. sz. Előfizetés egész évre 2 
frt 50 kr. Kiadóhivatal Budapest VI. kér. Lázár-utcza 18. sz.

A budapesti katholikus kör czélja és társadalmi jelentősége. Tanulmány. 
Irta Kánter Károly. Budapest, 1889. Hunyadi Mátyás nyomda-intézet. 8r. 
VIII és 96 1. Ára 60 kr.

K ö n y v j e g y z é k e k .
Bobroivsky Ágost ódon munkák tárának 18,19. és 20. sz. jegyzéke. Újabb 

beszerzések az irodalom minden szakából.
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É R T E S Í T É S
a m .-s z ig e ti n a g y g y ű lé s s e l k a p c so la to s  k ir á n d u lá s o k ró l .

A m.-szigeti nagygyűléssel kapcsolatos kirándulások rendezésére 
kiküldött bizottság tervezetét a következőkben ismertetem meg a t. tag
társakkal :

1Első nap: Reggel kocsin kirándulás Szlatinára, megtekintése az 
ottani sóbányáknak teljes kivilágítás mellett. Szlatináról a t. tagtársak a 
keskeny vágányu vasúton átmennek a Grödl-féle gőzfürészhez; ennek 
megtekintése után a tagok egy része a keskeny vágányu vasúton átmegy 
Rónaszékre és megnézi az igen érdekes Apafy-bányát; a másik része 
pedig kocsin elmegy Bocskóra az ottani khémiai gyárnak megtekintése 
végett. Bóeskóról a társaság kocsin a regényes fekvésű Polyána fürdőhöz 
rándul ki. Este visszautazás Szigetre.

További kirándulások. (Ezekben a t. tagtársak tetszés szerint vehet
nek részt) a) kocsin a sugatagi sóbányákhoz; onnan a brébi fürdőbe; 
másnap hajnalban fölmenetel a Guttinra és d. u. vissza Szigetre vagy 
pedig továbbutazás Kapniknak N.-Bányára; innen vasúton Szatmárra és 
hazautazás. Ez a kirándulás két napig tart.

b) Kocsin a Visó völgyében Visóra; másnap a í ’ajna-Suliguli gyö
nyörű vidékének megtekintése után a társaság az új vizfogóig utazik 
és onnan vissza Visóra. Harmadik nap visszautazik Szigetre. Ez a 
kirándulás 3 napig tart.

c) Kocsin a Tisza völgyén fel Kőrösmezőre; másnap a Tisza for
rásához ; esetleg a galicziai határra és onnan vissza Kőrösmezőre; har
madik nap kocsin Rahóig, Rahótól tutajon vissza Szigetig. Ez a kirán
dulás 3 napig tart.

Újból felhívom a t. tagtársakat, a kik a nagygyűlésben részt akarnak 
venni és hazánk északkeleti vidékének szebbnél szebb részeit meg akar
ják látni, szíveskedjenek ebbeli szándékukat velem mielőbb tudatni, mivel 
különben az elszállásolásról a szigeti tagtársak idején nem gondoskodhatnak.

Kartársi tisztelettel B r ó z j k  K á r o ly i
e. főtitkár.

Megjelent és folyóiratunk kiadóhivatalában
Mayer József egy esü le ti p é n z tá rn o k  ú r  ú tjá n

(Budapest, II. kér. áll. főreáliskola)
k a p h a t ó :

T Á R G Y M U T A T Ó
a  B u d a p e s t i  T a n á re g y le t  K ö z lö n y e  e g y e tle n  és  a z  O rsz á g o s  K ö zé p 

is k o la i  T a n á re g y e s ü le t i  K ö z lö n y  I — X X . é v fo ly a m á h o z .
Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület választmánya megbízásából összeállította 

S z e re le m h e g y i  T ivadar  egyes, titkár.
Ára 1 f о r i n u
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P Á L Y Á Z A T .

A kisújszállási ev. reform. VI. osztályú gymnasiumban i-endes tanári állo
másra pályázat hirdettetik, melylyel a német,- nyelvnek, mint főtárgynak a III., 
IV., V., VI. osztályokban heti 14 órán való tanítása van összekötve. Ezen felül 
heti 24 óra számig köteles latin, magyar vagy más tantárgynak tanítására.

Javadalmasás 900 frt. Csak protestáns vallásnak pályázhatnak A kellően 
felszerelt kérvények, melyekhez életkor, vallás, tanulmányok, eddig végzett hivatalos
kodásról és hadkötelezettségről szóló okmányok csatolandók, as igazgatótanács 
elnökségéhez folyó évi június hó 10-ik napjáig küldendők be. A választás a 
pályázati határidő lejárta után 10 napon belül meg fog ejtetni.

Okleveles tanárok előnyben részesülnek.
Oklevéllel biró egyén egy évi sikeres működés után állandósíttatik, nem 

okleveles egyén pedig két év alatt oklevelet szerezni tartozik.
A megválasztott tanár a tiszántúli tanári nyugdíj-intézetbe is belépni 

tartozik.
Az állomás 1889. szeptember 1. napján elfoglalandó.
Kelt Kisújszálláson, 1889. április 2fl.

G ulyás Lajos,
ref. lelkész

gymn. ig. tanácselnök.

12. szám. 
főgymn. 1889.

P Á L Y Á Z A T .
A nagybecskereki fó'gymnasiumnál a jövő 1889/90. tanév elején betöltendő 

tornatanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik
Ezen állomással évi 200 frtnyi fizetés van egybekötve. Megjegyeztetik, 

hogy téli tornahelyiség hiánya miatt a tornatanítás télen át szünetel.
A pályázni kívánók a tornatanítói oklevéllel és egyéb bizonyítványokkal 

felszerelt szabályszerű pályázati kérvényeiket folyó évi június hó 15-«/N. Becs- 
kerek város polgármesteri hivatalához czímezve tartoznak benyújtani.

N.-Becskereken, 1889. évi április hó 30-án.
K rsztics János,

polgármester.

P Á L Y Á  Z AT.
A szászvárosi ev. ref. Kúntanoda- főgymnasiumnál a 800 frt évi fizetéssel 

javadalmazott rendkívüli rajztanári állomás betöltendő. Ha az államsegély rend- 
szeresíttetik, mire rövid időn kilátás van, ez állomás rendes tanári állomássá ala- 
kíttatik át 1000 frt évi fizetéssel.

Kik ez állomást elnyerni óhajtják, felszerelt folyamodásukat, a főgym- 
nasium igazgatóságához folyó június 20-ig annyival inkább küldjék be, mert később 
érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Tornából képesített folyamodónak előnye lesz, a tornatanításért külön, 
megfelelő tiszteletdíj adatik.

Szászvároson. 1889. május 3-án.
D ósa  D énes, 

ig. tanár.
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XXII. évfolyam. Ц. SZáffl. JlílíllS faÓ. 1888—89.

KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .

A költségvetési vita.

XII. A n é m e t n y e lv i r e n d e le t .

Benedek Elek (máj.21.)Lehetetlen itt megállanom, hogy át ne térjek lehetőleg 
röviden egy másik kérdésre: a kultusminister úr német nyelvi rendeletére. 
(Halljuk!) A kultusminister úr programmját tiszta szivemből üdvözlöm. Nem 
oly nagyszabású, hogy nagyobb szabású ne lehetne, de a jelen viszonyok közt 
a kultusminister ennél többet nem tehet. De a német nyelvi rendelet nem pénz 
kérdése és ba én a magam szerény véleményét e tárgyban elmondom, ezt 
nemcsak mint képviselő teszem, hanem egyúttal mint az irodalom egyik szerény 
napszámosa. Az a rendelet annak idején nagy lármát csapott az egész országban, 
sőt itt a házban összeköttetésbe is hozták a véderő-törvény 25. §-ával. Az a 
rendelet megjelenhetett volna 5 évvel a véderő-törvényjavaslat előtt, megjelen
hetett volna 5 évvel utána: én semmi körülmények közt szándékos összefüggést 
a kettő között nem keresek, nem is találok ; de ebből természetesen nem követ
kezik, hogy a ki kulturális állapotainkkal foglalkozik, tanulmányozván a dolgo
kat, két, talán látszólag egymástól messze eső dolog közt az összefüggést esetleg 
meg ne találja. Még tovább megyek ; azt is mondom, hogy ha már a képvi
selőház elfogadta a véderő-törvényjavaslatnak 25. §-át, valahogyan gondoskod
nunk kell arról, hogy az ifjúság lehetőleg tökéletessé legyen a német nyelvben 
már a mennyire azt a szükség megkívánja. Ebből természetesen nem következik 
az. hogy ez a rendelet nemzeti és didaktikai szempontból nem volna veszedelmes. 
A közoktatásügyi bizottság szintén foglalkozott e kérdéssel, de állást nem fog
lalt sem mellette, sem ellene. Egyszerűen konstatálja azt, hogy az igen t. minister úr 
tisztán az 1880-banés 1887-ben megjelent rendeletekés utasítások alapján járt el, 
ennek határain túl nem ment. Ebből azonban ismét nem következik t. ház, hogy 
az 1880-ban és 1887-ben kiadott és elfogadott utasításokat és ezzel együtt a 
német nyelvi rendeletet kritika tárgyává ne tehessük. (Igaz, balfelől). Az igen 
t. minister úr, mikor azt a rendeletet kiadta, bár mily nemes intentió vezérelte, 
egy körülményről mindenesetre megfeledkezett, és ez az, hogy ez idő szerint ez 
a rendelet végrehajthatatlan ; ebben az országban, és ezt jó forrásból tudom, 
nincsen 10 tanár, ki képes lenne, sikerrel lenne képes tanítani a német nyelvet, 
még kevésbbé pedig, hogy az illető osztályokban németül tartson előadást. És ha 
volnának is alkalmas tanáraink, azzal a sikerrel, azzal az eredménynyel. melyet 
a minister úr megkíván, nem taníthatna az iskolában semmiféle nyelvet. Az 
iskolának, én szerintem, nem az a feladata, hogy nyelvmestereket képezzen, 
hanem a feladata tisztán abban áll, hogy minden egyéb tantárgy érdekének 
megóvásával s különösen a nemzeti nyelvérzék megrontása nélkül a szükségesnek 
mutatkozó idegen nyelvnek egy oly irodalmi és praktikus alapját adja meg,
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melyre támaszkodván az ifjú, ha kilép az életbe s boldogulásához szükségesnek 
talál valamely idegen nyelvet, ezt minden különösebb erőfeszítés és nehézségek 
nélkül elsajátíthassa. Ez lehet az iskolának feladata, ezt akarhatja a minister 
úr, ennél többet nem akarhat és a mennyiben többet akar-, a nemzeti kultúra 
ellen cselekszik. Nemzeti kultúra ! Az igen t. minister úr, mikor először hozta 
szóba e házban, illetőleg nyilatkozott a német nyelvi rendeletről, kijelentette, 
hogy a magyar kultúra ma már oly szilárd talajon áll, hogy azt megingatni 
nem lehet. Engedje meg a t. ház, hogy ezzel szemben vessek fel egy vakmerő
nek látszó kérdést. (Halljuk! Halljuk!) Hol van az igazi magyar kultúra ? Ne 
tessék félreérteni. Én nem azt a véres szájú, zsírtól csepegő magyar kultúrát 
értem, a mely féltékenyen zárkózik el minden idegen elől, mely nem lát túl 
faluja határán, mely magyar szóra feküdvén, magyar szóra kelvén, azt hiszi, 
hogy az egész világ magyar, de értem azt a magyar kultúrát, a mely felszedve 
az idegenből a felszedni valót s azt saját charak terébe beleolvasztván, bir az 
eredetiségnek minden követelményeivel; azt a nemzeti kultúrát, melytől el nem 
vitatható a magyar nemzeti genius, mert az minden megnyilatkozásában magyar 
és magyar. Hol van ez az ideális magyar kultúra ? Mi jogosít fel bennünket az 
elbizakodottságra? (Igaz ! Úgy van, balfelől). Nézzünk a szemébe ennek a magyar 
kultúrának. Tény az, t. ház, hogy a magyar tudományosság még mai napig is 
német nyelvben vergőlődik. (Igaz ! Úgy van, balfelől.) Tény az, hogy tankönyveink 
nagy része, melyből ifjúságunk ismereteit meríti, német befolyás alatt és gyalá
zatos magyarsággal van megírva. (Igaz ! Úgy van, balfelől). Tény az, és való
ságos eseményszámba megy, ha időközönkint vagy ritkán megjelenik egy-egy 
magyar tudományos könyv, a melynek úgy nyelvében, mint gondolkozásában 
megnyilatkozni látjuk a magyar geniust, a minő például Herman Ottó könyve 
a halászatról. (Éljenzés a szélsőbaloldalon). Tény az, hogy a középiskolákból és 
reáliskolákból kikerülő ifjúság 90%-a nem tud, nem német, de magyar helyes
írást. (Igaz! Úgy van, balfelőí.) Tény az, hogy ebben az országban határtalanul 
nagyobb mértékben vannak elterjedve a német lapok és folyóiratok, mint a 
magyarok. (Felkiáltások balfelől: A kormány hivatalos lapja a «Lloyd*.) Károlyi 
Gábor gr-. : És a honvédelmi minister nem tud magyarul. (Zajos derültség). 
Benedek Elek. Tény az, és ezt nem szemrehányás de nyomorúságos állapotaink 
illustrálásaképen mondom el, ebben az országban lj2 millió gyermek nem jár 
iskolába, részint iskolahiánya, részint szegénység miatt. (Helyes balfelől.) Mert 
arra, hogy ennek az államnak minden épkezü gyermeke katona legyen, arra 
van törvényünk s azt végre is hajtjuk, hogy minden katona uniformisban járjon 
és kenyeret kapjon, arra is van törvényünk és pénzünk s meg is adjuk. Hogy 
ezen haza gyermekei iskolába járjanak, arra is van törvényünk, de hogy az 
végre is hajtsuk, arra sem erőnk, sem pénzünk. (Élénk helyeslés balfelől). Sorol
jak fel még további tényeket? (Halljuk! Halljuk!) De t. ház, ha a magyar 
tudományos és szépirodalmi nyelv évszázadok óta állana a tökéletesség ama magas 
fokán, a hová csak századok múltán juthat el a régi és népnyelv kincseinek 
összegyűjtése és alkalmas felhasználása által, és ha a magyar nyelv csak egyes- 
egyedül állana e hazában és nem volna körülözönölve az idegen nyelvek egész 
tengerétől, még akkor sem tudnám helyeselni egy idegen nyelvnek nagyobb 
mérvben való kultiválását. Ám a magyar nyelv bár túl ifjú korán, de még ma 
sincsen abban a megállapodott korban, melyben mi veszedelem sem fenyeget
hetné. (Tetszés.) A művelt közönségnek, az intelligens osztálynak nagy része még 
mindig szörnyű germanisatió rabja s nem veszi észre a nemzeti nyelven elkö
vetett sérelmeket. (Élénk helyeslés balfelől.) Kineveti, észreveszi az idegen nyelv
ben elkövetett hibákat, meg nem bocsátja, el nem felejti a «vidiant consuli»-kat, 
de érzéketlen marad a legszemenszedettebb, legfülsértőbb germanismusokkal 
szemben. (Elénk helyeslés balfelől.) S aztán nem szabad még egy körülményt 
figyelmen kívül hagyni (Halljuk ! Halljuk !) és ez az, hogy az angol, a franczia 
nyelv nemcsak otthon honos; ezeket a nyelveket nemcsak hazájuk határain 
belül kultiválják, de kultiválják az egész világon. Ám a magyar nyelvnek csak 
itt van helye, hazája, ezen a parányi földön s itt is az idegen nyelvek egész 
seregével kell megküzdenie. (Élénk helyeslés a bal- és a szélsőbaloldalon)



699

Bersevicsy Albert államtitkár (máj. 23.) At. képviselő úr azután, tovább menve, 
szólott a középiskolákról is és azt mondta, hogy azokban tiz tanár sincs, a ki 
németül sikerrel tudna tanítani, és ugyan ő mondotta, hogy a középiskolákból 
kikerülő tanulók közül 90 % sem tud magyarul helyesen Írni. T. ház ! Ha ez a 
két állítás alapos volna, — a mint hála Istennek nem alapos — akkor nézetem 
szerint a magyar kultúra az utóbbi évek alatt határozottan hanyatlott volna. 
Mert a régi időkben legalább egy nyelvet becsületesen tanítani tudtak, és egy 
nyelvet a középiskolákból kikerülők tényleg meg is tanultak. De a t. képviselő úr 
úgy járt, hogy két dolgot egyszerre akart bizonyítani és egyik állításával leron
totta a másikat. Mert ha áll az, hogy nálunk a német nyelvet már tanítani sem 
tudják, akkor lehetetlen, hogy mi mégis annyira benne volnánk a német kul
túrában, (Igaz ! ügy van ! helyeslés a jobboldalon. Ellenmondások, zaj a szélső
baloldalon.) és hogy bennünket a germanisatió veszélye annyira fenyegetne, 
mint a hogy a t. képviselő úr állította. (Élénk helyeslés a jobboldalon. Zaj a 
szélsőbaloldalon.)

ASssAlbert(máj.24,)Ezen rendeletet úgy a t. államtitkár úr, mint a közoktatási 
bizottság jelentése és maga a közoktatási minister úr is az országos törvényre, 
a tantervekre, _és a kiadott utasításokra való hivatkozással igyekeznek e ház
ban menteni. Én, t. ház, úgy vagyok meggyőződve, hogy ezen rendelet a tör
vénynyel homlokegyenest ellentétben áll, a tantervekkel semmi szín alatt meg 
nem egyeztethető, az utasítások által pedig meg nem védhető. Állításomat rövi
den bebizonyítani igyekszem. A szónok itt idézi az 1879. s 1883. tanterv illető 
részét, s folytatja : Mit kíván a fennálló tanterv ? Mit kíván a törvény ? Az nem 
kivan mást, mint hogy a felsőbb osztályokban a gymnasiumi tanulók a német 
nyelvben annyi jártassággal bírjanak, hogy helyes nyelvtani ismeret alapján a 
német irodalom műveit megértsék, továbbá, hogy egyes, de magának az okta
tásnak köréből vett tárgyakról szóló dolgozatokat magyar nyelvről németre és 
németről magyarra fordítani képesek legyenek. Ez mégis csak különbözik attól, 
midőn egy felsőbb gymnasiumi osztály tanulójától azt követelik, hogy azon tudo
mányos előadást, magyarázatot, melyet neki a tanár tartott, megértse, és hogy 
ő a tanár által feltett kérdésre rögtön, még pedig szabatos feleletet adni tudjon. 
Hogy e kettő között mily nagy a különbség, ha ezt részletesebben akarnám bizo
nyítani, csak a t. házat sérteném meg. (Helyeslés. Úgy van ! a szélsőbalol
dalon.) A szónok az utasítások illető részét idézi, melyektől megtagadja a döntő 
erőt, Berzeviczy államtitkár ellen fordul: És mikor ez így van, akkor a t. állam
titkár úr e házban ezen utasításokra hivatkozik s ezek alapján védelmezi az 
ezen utasítások alapján sem védhető ministeri rendeletet. S nem úgy járt el, 
mint a közoktatásügyi bizottság, a mely azon kényszerhelyzetben érezte magát, 
hogy ha már ez ominosus rendelet kibocsáttatott, és ha már csakugyan védel
meznie kell. azt legalább védelmezze oly korlátok közt, a milyenek közt az 
lehetséges. De mikor ezt megtette, akkor röviden azt mondja: «annak vitatá
sába, hogy helyesen contemplálják-e így az utasítások a német nyelv tanítá
sának czélját. már e jelentésnek lehetőleg tömör volta miatt sem bocsátkozik». 
Mintha mondaná: valeat., quantum valere potest. De én úgy vagyok meggyő
ződve, felsőbb körökben forgó egyes férfiak ajkáról a fáma azon hírt-terjesztette 
szét, hogy az a rendelet, a mely kiadatott, tulajdonképen a közoktatásügyi mi
nister úrnak oly öröksége, melyet tárczájának egyik rekeszében ott talált és 
melyet huzamosabb időn át történt sürgetések daczára, volt elődje ki nem 
bocsátott. Mi igaz van ebben ? nem tudom ! De a hír országosan el van terjedve 
és a szabadelvüpárt tagjai közül nem kevesek ebben keresnek a közoktatásügyi 
minister úr eljárásának némi mentségét, mert mentséget másban találni lehe
tetlen. Én tehát, midőn ez alkalommal felszólalok, ezt határozottan azért teszem, 
hogy a közoktatásügyi minister úrhoz egy kérési intézzek, még pedig két, 
tanügyi szempontból is fontos indokból. (Halljuk! Halljuk!) Kérésem az, hogy 
a t. minister úr, azon sajnos esetben, ha e rendeletet visszavonni nem akarná, 
minthogy azt még csak a tankerületi főigazgatókhoz küldte szét és ez ideig 
minden középiskola fentartó hatóságához még meg nem érkezett: ne sürgesse

47*



700

e rendelet végrehajtását. Ne sürgesse, nem azért a felelősségért, a melylyel e 
háznak tartozik, hiszen a ház többsége az államtitkár úrnak általam idézett 
indokolását is nagy és zajos helyesléssel fogadta. De ne sürgesse azon rende
letnek végrehajtását azon felelősség érzetében, a melylyel tartozik saját lelkiis
meretének, a magyar tanügynek és a magyar nemzeti azon geniusnak, mely 
előtt oly lélekemelő nyilatkozat után e házban csak múltkor térdet hajtott. 
(Elénk helyeslés a bal- és szélsőbaloldalon.) Sürgős kötelességem ezt kérni azon 
ministeri rendelet egy pontja miatt. Méltóztatik tudni, hogy az érettségi vizsgá
latok már vagy megkezdődtek vagy a napokban meg fognak kezdetni. Pedig 
ezen érettségi vizsgálatokra vonatkozólag a szóban forgó rendelet ekképen intéz
kedik : «mindazon tanulókat, kiknek német érettségi Írásbeli dolgozata a tan
tervben és utasításokban megszabott czélnak minden tekintetben meg nem felel
nek, a németből mindenkor szóbeli vizsgálatra is szorítsa és feleleteik szigorú 
elbiráltatására ügyeljen». Feltéve, de meg nem engedve, hogy a német nyelv 
ügyében kibocsátott rendelet úgy e tantervnek, mint a törvénynek teljesen meg
felelő volt, még azon esetben is annak az érettségi vizsgálatokon ilynemű szi
gorú végrehajtása csak öt év múlva volna igazságos, ugyanis a 3-dik osztályban 
kezdetik meg a német nyelv tanítása s így a német nyelvben oly jártasságot 
csak azoktól lehet majd megkívánni, kik e rendelet szerint végezték a gymna
sium hat felső osztályát. De e rendeletet azok ellen fordítani, kiknek egyetlen 
bünük, hogy magyarnak születtek, hogy magyar vidéken magyar emberek nevel
ték, hogy szegénységük miatt nem volt módjukban a német nyelvet elsajátítani: 
ez az a helyzet, a melyre reá mutatva a t. minister úr lelkiismeretére appel- 
lálok s lelkiismeretének felelősségi érzetébe vetett hit ad nekem reményt, hogy 
e kérelmemet meg fogja hallgatni. De a másik ok nem kevésbbé nyomós. Az 
1883 : XXX. t.-cz. 7. §-a a középiskolákat fentartó hatóságoknak a következő 
jogot adja meg : «a hitfelekezetek maguk határozzák meg az általuk fentartott 
nyilvános középiskolák tannyelvét». Már most azon tárgyalások után, me
lyek a napokban e házban folytak, s a közoktatásügyi minister úr azon 
kijelentése után, hogy tanügyünk terén átteszi az eddig külsőségekben 
nyilatkozott versenyt más térre, és a tanításnak inkább intensiv irányára 
fog figyelmet fordítani: azon nyilatkozatok és ezen kijelentés után méltóztassék 
nekem megmondani, vájjon a tanügynek javára szolgáland-e az, ha azon 
középiskolákat fentartó hatóságok ezen szabályrendelettel szemben állást fog
lalva kifejlődnék egy culturharcz, melyben a zászlót a nemzeti genius venné 
kezébe s a magyar nemzeti nyelv érdekében meginduló harcz lehetetlenné tenné 
az intensiv irányban meginduló azon versenyt, melyhez részemről én is egész 
készséggel hozzájárúlni hajlandó vagyok. Én ezt nem tartom a tanügy érdeké
ben helyesnek. Sokkal helyesebb szerintem azon törvénybe, tantervbe ütköző 
s oly kevés értékkel bíró utasítások által kellően nem indokolható rendeletet, 
ha már a tankerületi főigazgatókhoz kibocsáttatott, ott hagyni azok fiókjában, s 
várni és az idők folyamán meggyőződést szerezni, hogy végre lehet-e és taná
csos-e azt hajtani ? (Helyeslés a bal- és szélsó'baloldalon.) Mert én ma is 
azt merem állítani, hogy hiába méltóztatik a t. közoktatásügyi minister úr- 
egész hatalmának minden erejét megfeszíteni, azon rendelet úgy, a mint az ki- 
bocsáttatoti, középiskoláinkban, hacsak azok valódi rendeltetését széttiporni nem 
akarjuk, végrehajthatatlan. (Igaz ! ügy van! a bal- és szélsőbalon.)

Csáky Albin gr. vallás-és közoktatásügyi minister (máj. 24.) T. ház! Nem tudom, 
vájjon ezen speciális kérdéshez a t. képviselő urak közül még többen kívánnak-e 
hozzászólani, de én minden esetre azonnal kívánok válaszolni a t. képviselő 
úrnak azért, mivel hozzám egyenesen kérdést intézett, s azt tartom, hogy éppen 
ezen kérdésre adandó válaszom teljesen tisztázni fogja a helyzetet mindazokra 
nézve, kik azzal szemben itt, vagy ott állást kívánnak foglalni. (Halljuk ! Halljuk !) 
Minthogy a német nyelvről szóló rendelet még a véderőtörvényjavaslat felett, 
folytatott vita alkalmával több ízben — elismerem derekasan megcibáltatott az 
ellenzék részéről, Thaly Kálmán : Érdeme szerint! (Halljuk ! Halljuk !) Csáky 
Albin gr. vallás- és közoktatásügyi minister : s minthogy nekem akkor két ízben



701

volt szerencsém hozzá szólani és nézetemet ezen rendeletre vonatkozólag elő
adni ; megvallom, azon reményben voltam, hogy ez a kérdés ez alkalommal 
a közoktatási tárcza költségvetésének részletes tárgyalása alkalmával, szellőz
tetni már nem fog. (Zaj. Mozgás balfelől. Felkiáltások : Szóba jön az még más
kor is ! Halljuk 1 Halljuk! jobbfelől.) Elismerem t. ház, hogy csalatkoztam s 
egy illusióval kevesebbem van. (Halljuk! Halljuk ! jobbfelől.) De hát a t. kép
viselő úr is csalódott és így ő is vesztett egy illusiót, mert előre is biztosíthatom, 
hogy akkor elfoglalt álláspontomat el nem hagyhatom s attól ma sem térek el. 
(Zajos helyeslés jobbfelől. Mozgás és zaj a baloldalon.) Kaas Ivor b : A nemzet 
előtt a ministernek is meg kell hajolni, (ügy van! balfelől. Halljuk ! jobbfelől.) 
Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi minister: Ha megengedi a t. ház a 
szokott módon röviden meg is fogom mondani, hogy mért nem hagyhatom el 
álláspontomat, még pedig ugyanazon okoskodás nyomán, a melyen az előttem 
szólott igen t. képviselő úr maga is haladt. (Halljuk ! Halljuk !) A t. képviselő 
úr első sorban felemlítette, hogy a német nyelv tanítása érdekében kibocsátott 
rendeletem a túlterhelést még inkább fogja fokozni, hogy tehát már e szem
pontból sem volna szabad e rendelkezést fentartani. En e tekintetben hivatkoz- 
hatom azon jelentésekre, melyeket időközben a tankerületi főigazgatóktól kap
tam s mondhatom, hogy ezen általam kibocsájtott s annyira incrimi- 
nált rendelet végrehajtása és foganatosítása alig idéz elő valami változást 
a tantervben és alig emeli valamivel is a túlterhelést. (Helyeslés jobbfelől. 
Zajos ellenmondások balfelől.) Ismétlem, hogy a túlterhelést emelni nem 
fogja, változást pedig alig idéz elő. (Helyeslés jobbfelől.) A t. kép
viselő ur azt mondja, hogy az én rendeletem ellenkezik a törvénynyel, 
de a t. képviselő úr ezt nem bizonyította be, (Ellenmondások balfelől.) holott 
én határozottan hivatkoztam a törvényre, a melyben benn van, hogy a közép
iskolák rendes tantárgyai közé a német nyelv is felveendő. (Igaz ! ügy van 1 
jobbfelől. Felkiáltások a szélső baloldalon : De nem tannyelvül!) Két ízben fej
tettem már ki azt t. ház. hogy ezt a törvény csak úgy érthette, hogy a német 
nyelvet jól tanítsák és jól meg is tanulják (Úgy van ! jobbfelől.) és a kibocsá
tott rendeletnek sincs más czélja és feladata, mint az, hogy ezen két czél el
éressék. (Élénk helyeslés jobbfelől. Mozgás a baloldalon.) A t. képviselő ur 
ellentétet keresett azon rendeletek és utasítások között, melyek hivatalbeli elődöm 
által adattak ki és azok között, melyek általam ezen ügyben kibocsátattak. 
(Halljuk! Halljuk!) Figyelemmel hallgattam a t. képviselő ur előadását ős fejte
getését, de megvallom, hogy azok nyomán még inkább megerősödött bennem 
az a meggyőződés, hogy e két rendbeli utasítás között semmiféle különbség és 
eltérés nincs. (Ellenmondások balfelől.) Nincs különbség a lényegben és értelem
ben. hanem van a hangban, mert az én utasításom sokkal erélyesebb hangú és 
irányú, mint amazok, azon egyszerű oknál fogva, mivel az előbbi rendelkezések
nek kellő foganatjuk nem volt. (Élénk helyeslés a jobboldalon.) És hogy nincs 
különbség az általam és az előttem kibocsátott rendeletek között, hivatkozhatom 
arra, hogy annak bekezdésében utalás van nemcsak a hivatali elődöm által 
1884-ben, 1645. elnöki sz. a. kibocsátott körrendeletre, hanem hivatkozás van 
arra is, hogy «mely czélból a tantervek és utasítások azon követelményei stb.» 
most is teljesítendők. E szerint tehát rendeletem világos összefüggésben áll a 
másikkal. (Úgy van ! jobbfelől.) És végül a t. képviselő úr azt mondja, hogy 
hivatalbeli elődöm az ő rendelkezéseinek hatályát apasztotta, leszállította az 
által, hogy a helyi viszonyokhoz mérten kívánta azt alkalmaztatni, meghagyván 
az illető tantestületeknek, illetőleg főigazgatóknak, hogy csak annyiban alkal
mazzák az ő rendelkezéseit, a mennyiben azok a helyi viszonyok szerint alkal
mazhatók is. Már t. képviselő úr e tekintetben is az én rendelkezésem hivatal- 
beli elődöm rendelkezésével tökéletesen és teljesen megegyezik. Ha méltóztatott 
figyelemmel olvasni e ;en rendeletet, annak a végén ugyanazon passus foglaltatik, 
mint az előbbi rendelkezésekben is megbizatván az illető főigazgató, hogy miután 
a viszonyok különfélék az ország különféle helyein, természetesen a helyi viszo
nyokhoz kell alkalmazni ezen rendelkezést is, és egyúttal utasíttatván a főigaz
gató, hogy ezen a helyi viszonyokhoz tett változtatásról hozzám jelentést tegyen.
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(Helyeslés jobbfelől.) Azt a közlést, nem akarom mondani gyanúsítást, hogy ez 
egy örökség, a melyet hivatalbeli elődömtől vettem volna át oly formán, misze
rint ő nem érezte magát hivatottnak más helyről jött ilyen kívánságnak meg
felelni, én pedig erre kész lettem volna, kénytelen vagyok egyszerűen visszauta
sítani azon egyszerű kijelentéssel, hogy ennek absolute semmiféle alapja nincs. 
(Helyeslés jobb felől. Mozgás a bal- és szélsőbalon). Én a t. házban, a véderőtör
vényjavaslat tárgyalása alkalmával kijelentettem és megmagyaráztam, hogy mikép 
támadt bennem az elhatározás arra, hogy én ezt a rendeletet kibocsátottam. 
Megmondottam, hogy a főigazgatók jelentéseiből győződtem meg arról, hogy a 
német nyelv tanítása nem felel meg a kitűzött czélnak ; megmondottam, hogy 
ezen rendelkezésem a véderőről szóló akkori törvényjavaslattal semmiféle causalis 
nexusban, összeköttetésben nincs, és hogy az tisztán paedagogiai _ szempontból 
szükséges intézkedés volt. (Egy hang balról : Ez nagyon naiv ok.) Én tehát csak 
kötelességet teljesítettem akkor, mikor ezen rendeletet kibocsátottam és vétkes 
mulasztást követtem volna el, ha ki nem bocsátottam volna. (Úgy van 1 jobbfelől.) 
Kaas Ivor b. Vissza nem vonni, az a mulasztás 1 (Ellenmondások jobbfelől. 
Zaj a szélső baloldalon). Csdky Albin gr. vallás és közoktatási minister: A 
tankerületi főigazgatók utján adtam ki e rendeletet a vezetésem és rendelke
zésem alatti középiskolákhoz oly czélból, a mint előbb voltam szerencsés kijelen
teni, hogy ők jelentést tehessenek arról, hogy a helyi viszonyokhoz képest mi
képen lesz az foganatosítható! Volt szerencsém már rámutatni, hogy ezen jelen
tések szerint alig fog valami változás beállani. Hozzátehetem most, hogy az autonom 
középiskoláknak ezen rendeletet természetesen szintén meg fogom küldeni. (Nagy 
zaj szélső baloldalon. Helyeslés jobbról.) Mert ha egy irányban ennek szüksége 
fennáll, természetesen fennáll az a másik irányban is. (Helyeslés a jobboldalon.) 
De t. ház nagyon jól ismerem a törvényt és nagyon is tisztelem a külön törvé
nyek által biztosított jogokat, semhogy ne mozognék azon határokon belül, 
melyeket a törvények elém szabnak. (Helyeslés jobbfelől.) Én az illető rendele
tet, mint oly intézkedést, melyet a vezetésem és rendelkezésem alatti középiskolák
hoz teljes joggal kibocsátottam és azokban teljes joggal alkalmaztattam, meg 
fogom küldeni ezen autonom középiskoláknak is oly czélból, hogy azt saját 
hatáskörükben lehetőleg figyelembe vegyék. (Nagy mozgás szélső balról. Helyeslés 
jobbról.) Szederkényi Nándor: Ha törvény ez, mindenfelé kell alkalmazni. (He
lyeslés a szélső baloldalon. Zaj jobbfelől.) Csdky Albin gr. vallás- és közoktatási 
minister: Úgy látszik, a t. képviselő urak az 1883-ik évi középiskoláiból szóló 
törvényre nem emlékeznek, mert különben ezt nem követelnék. Uyron Gábor: 
Nincs benne, hogy a tannyelv legyen német! (Egy hang a jobboldalon: Benne 
van! Nagy zaj. Elnök csenget.) Csdky Albin gr. vallás-és közoktatási minister: 
T. ház ! Azokból, a miket előadni volt szerencsém, önként következik, hogy a 
t. képviselő úrnak azon kívánságát, miszerint a rendeletet visszavonjam, vagy 
félretegyem, vagy a fiókomban, vagy a főigazgató fiókjában hagyjam, természe
tesen nem teljesíthetem s erről szó sem lehet. (Zaj. Mozgás a szélső baloldalon. 
Helyeslés a jobboldalon.) Ihaly  Kálmán : Jusson a Thun sorsára! Kaas Ivor 
br. : Majd visszavonja az utódja ! (Nagy zaj és mozgás jobbfelől.) Csdky Albin 
gr. vallás- és közoktatási minister: A mi pedig a rendeletnek az érettségi 
vizsgánál való alkalmazását illeti, hát természetes, magától értetik, hogy kellő 
tapintattal és figyelemmel a körülményekre, kell eljárni. (Helyeslés a jobbolda
lon.) És én kijelenthetem, hogy a mint a felelősséget qua minister igen könnyen 
elviselem ez ügyben, úgy épen oly könnyen viselem el a felelősséget saját jó 
magyar lelkiismeretem előtt is, mint magyar ember. (Élénk helyeslés a jobb
oldalon. Mozgás balfelől.) Én azt tartom t. ház, hogy a hazát meleg érzéssel 
és szenvedélylyel kell szeretni, de szolgálni józan észszel kell. (Élénk helyeslés 
és tetszés a jobboldalon. Zaj. Mozgás a szélső baloldalon.)

Hock János (máj 24.) A német nyelvi rendelet tekintetében teljesen csatlakozom 
Kiss Albert felfogásához, (Helyeslés balfelől) a ki azt a nemzeti cultura tekin
tetében károsnak találta. De én nem csak e szempontot akarom kiemelni, 
hanem paedagogiai vonatkozásaiban is akarom e kérdés káros oldalát meg-
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világítani. (Halljuk ! Halljuk !) Én a közoktatásügyi bizottságban feltettem azt a 
kérdést, vájjon a közoktatásügyi minister úr mily czélt akar elérni és biztosítani 
e rendelettel? Vájjon azt kívánja-e, hogy az iskolákban a német nyelvi siker
telenséget nagyobb eredmények váltsák fel, vagy pedig magának a német nyelvi 
oktatásnak kiván-e teljesen gyakorlati irányt adni. A minister úr e kérdésre 
azt válaszolta, hogy a német nyelvet a középiskolákban lehetőleg gyakorlati 
alapon kívánja tanítani. E kijelentés ellenkezik magával a didactika szellemével; 
ellenkezik a középiskolák didactikus hivatásával. (Helyeslés balfelől.) A közép
iskoláknak czélja, t. ház, az idegen nyelvek által (Halljuk ! Halljuk !) formális 
képzést nyújtani magának a gyermeknek; a középiskolák czélja az, hogy a 
gyermekben a faji összetartozás, a nemzetiségi érzület öntudatos és intelligens 
typusát fejleszszék ki. A czél az, hogy a világirodalom műremekeit méltathas
sák, kritikailag tanulmányozhassák ; mert culturánkat csak tartalmasabbá teszszük 
azon nagy humanus eszmék contrahálásával. melyeket a világnemzetek cultu- 
rájában feltalálhatunk. De hogy ezen irány, vagyis az irodalmi műveltségnek 
széles alapon való megszerzése gyakorlati iránynyá váljék, és a nyelv köznapi 
elsajátítására törekedjék, ez a középiskolák feladatát nem képezheti. (Helyeslés 
balfelől.) T. ház ! A nyelv gyakorlati elsajátítása nem tudományos képzés, hanem 
ismeret. A középiskolák czélja pedig a tudomány alapvető tételeinek nyújtása. 
Újabban épen a Groupe de l’enseignement second, classique jan. 9. ülésén az élő 
nyelvek tanításának czélját vitatták meg. A discussió tárgyát képező kérdések 
között fel volt véve ez is «Mi az élő nyelvek tanításának czélja a reálban». Az 
értekezlet beható tanácskozmány után abban állapodott meg, hogy még a reál
irányú iskolákban is, a fó'czél az idegen szövegű művek folyékony olvasása. Ha tehát 
még a reálirányú iskolákban is oly kulturországban. mint Francziaország megelég
szenek az idegen szövegű müvek folyékony olvasásával, mért kell követelnünk nekünk 
az idegen beszéd folyékony elsajátítását, niidőn az idegen beszéd elsajátítása 
nálunk nemzetiségi veszélyekkel is jár ? (Élénk helyeslés balfelől.) A minister 
úr Kiss Albert t. képviselőtársam ellenvetésére azt mondta: nincsen különbség 
az előbb és utóbb kibocsátott rendeletek között. Mi ebből a következés ? Szerin
tem az, hogy ha az utóbbi rendeletnek paedagogiailag rossz az iránya, akkor az 
előbbi rendelet is rossz. Mert paedagogiai szempontból egyáltalában nem lehet 
menteni a német nyelvi rendeletet. Midőn Kiss Albert képviselőtársam fel
említette, hogy az autonom felekezetek önkormányzati joguk alapján tiltakozni 
fognak a német nyelvi rendelet szigorú keresztülvitele ellen; én csak sajnál
hatom, mint katholikus, hogy autonómiánk nincsen, és iskoláink önkormányzati 
joga alapján mi ép ugyanezen álláspontra nem állhatunk. (Élénk helyeslés a 
bal- és szélsőbaloldalon.) De felvetem azt a kérdést, hogy ha a külön
böző felekezeti iskolákban különböző mértékben fogják tanítani a német nyelvet: 
nem fog-e ez a középiskolai egyöntetűség rovására történni ? Tegyük fel, hogy 
az autonom felekezeti iskolákból egy növendék át akar lépni az állami fel
ügyelet alatti iskolákba, de mivel a német nyelvet egészen más módszerrel és 
követelményekkel tanítják az egyikben mint a másikban, nem lesznek-e 
Magyarországon mintegy két táborra osztva az autonom felekezeti iskolák és 
az államiak ? (Élénk helyeslés balfelől.)

Szederkényi Nándor (máj. 25.) Ha a rendelet törvényen alapszik, nem elég azt 
csak ott végrehajtani, hol a t. minister úr egyenes és közvetlen befolyást gya
korol a középiskolákra, hanem a nemzeti kultúra, a közoktatás egysége érde
kében mindenütt egyformán végre kell hajtani. (Úgy van ! a szélsőbaloldalon.) A 
t. minister úr azt mondta tegnap, a rendelet törvényen alapszik és ezen oldalról 
senki nem bizonyította, hogy törvényellenes. Hivatkozott az 1883. XXX. t.-cz.
3. §-ának azon tételére, hogy a német nyelv a középiskola rendes tantárgyai 
sorába vétetik fel. Ez így van. Rendes tantárgy e szakasz szerint a latin, a 
német és a görög nyelv is és irodalom is. Ha a t. minister úr ezen intézkedést 
elégnek tartja arra, hogy a közvetlen hatósága alatti államgymnasiumok részére 
elrendelje a német tannyelv behozatalát, akkor e szakasz értelmében arra is van 
joga, hogy behozza a latin és görög nyelvre a latin és görög tannyelv alkal-
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mazását. Igaz-e ez ? Erre kérek a t. minister úrtól választ. Mert ha igen. akkor 
ki vagyunk téve annak, hogy iskoláinkban latin, görög, német nyelven fognak 
tanítani és végre a t. minister úr a szerint, a mint a törvényt értelmezi, egy 
gymnasiumnak egész tannyelvét tetszés szerint fogja átalakítani. (Úgy van! 
szélsőbaloldalon). Azt gondolom t. ház, annak igazolása, hogy a minister úr 
rendelete törvényen nem alapszik, nem történhetik másképen, mint úgy, hogy 
mi megfordítjuk a kérdést: mutassa meg nekünk a t. minister úr a törvény
ben azon szakaszt, mely feljogosítja őt arra, hogy valamely gymnasiumban a 
tannyelvet ő határozhassa meg. Ha erre nem tud határozott választ adni. akkor 
jogos azon feltevésünk, hogy a t. minister úr rendelete egyenesen törvénybe 
ütközik. (Úgy van! a szélsőbalon.) Ez egygyel több ok arra. hogy én is és sokan, 
a kik eddig a kormány ingerentiáját különösen közoktatási kérdésekben tágítani 
óhajtottuk, egy illusióval szegényebbek vagyunk. (Úgy van! a szélsó'baloldalon.) 
Eloszlott az illusió s részemről nem késem kijelenteni, hogy a ki eddig a kor
mány ingerentiáját tágítani kívántam, most már megriadok a gondolatától annak, 
hogy csak egy hajszálnyit is engedjük tovább haladni e téren. (Úgy van ! a 
szélsőbaloldalon.) Ezt érte el a t. minister úr rendeletével, mert mondhatom, hogy 
e meggyőződés és érzelem, a melynek most kifejezést adtam, kezd már általánossá 
válni az ország lakosai közt.

Csdky Albin gr. (máj. 25.) A képviselő úr első sorban azt a kérdést intézte hoz
zám, vájjon, ha a német nyelv oktatása czéljából a német nyelvet mint tannyelvet 
kívánom használtatni, e felfogásom kiterjed-e a latin és görög nyelvre ? Mert ha 
igen, akkor ő azt következteti ebből, hogy az összes középiskolákba oly tan
nyelveket hozhatok be. a minő nekem tetszik. A t. képviselő úr azonban el
feledte azt a nagy különbséget, mely a német és a latin meg a görög nyelv 
közt van. A német nyelvet nemcsak az elme élesítése szempontjából tanítják, 
hanem gyakorlati szempontból is, (Úgy van ! jobbfelő!) azért, hogy az iskolából 
kikerülő ifjak a nyelvet a gyakorlati életben is használhassák. És éppen, mert 
meggyőződtünk, hogy ennyire csak úgy lehet e nyelvet elsajátítani, ha azt az 
illető tanár oktatás közben is használja, kellett a német nyelvnél e kivételt 
tenni. (Helyeslés jobbfelől) Ha a német nyelvnél csak annyit akarnánk elérni, 
mint a mennyi a görögnél czéloztatik, akkor bátran el lehetne azt törölni a 
középiskolai tantárgyak sorából, mert a görög nyelv tanítása gyakorlati ered
ményt épenséggel nem ér el. (Úgy van ! Úgy van!) Egyébiránt arra is felhívom 
a t. ház figyelmét, hogy ugyanez az intézkedés a franczia nyelvre nézve a 
reáliskolákban már régen megvan, minthogy a franczia nyelvet gyakorlati 
szempontból is tanítják s e szempontból csak a franczia nyelvnek oktatás köz
ben való használata által lehet czélt érni. (Helyelés jobbfelől.) A képviselő úr 
tovább megy és azt kérdi: ha e rendeletet applicálbatónak és applicálandónak 
tartom a vezetésem alatt álló középiskolákra, miért nem tartom applicálandónak 
az autonom középiskolákra ? Azért — a mit már tegnap volt szerencsém ki
fejteni, — mert igen jól ismerem a középiskolai törvényt, tudom, meddig terjed 
a kormány joga az autonom középiskolákkal szemben, és tudom, hogy ezekre 
a kormánynak a tanterv és tanmód megállapítása dolgában befolyása nincs. 
Tehát csak így járhatok el, mint tegnap jeleztem. Azon rendeletek alkalma
zását ugyanis, melyeket a didactikai szempontból okvetlenül szükségesnek tar
tottam kibocsátani a vezetésem alatti középiskolákra nézve, legfeljebb ajánlhatom 
az autonom középiskoláknak. Ha pedig a t. képviselő úr azt kívánja tudni, 
miért nem adtam ki eddig, bocsánatot kérek érre szóló válaszom szintén teg
napi felszólalásomban foglaltatik. Azért nem adtam ki előbb, mert a tankerületi 
főigazgatókat kellett meghallgatnom arra nézve, hogy mennyiben lesz ez a tény
leges viszonyokhoz mérten az egye^ középiskolákban keresztül vihető. Be 
kellett várnom a tankerületi főigazgatóknak e tárgybani jelentéseiket, ezek pedig 
még mindig nincsenek kezeimben együttesen. Majd ha meglesznek, a mi leg
közelebb megtörténik, akkor azután úgy, mint tegnap mondottam, kiküldőm 
a rendeletet az autonom középiskolai hatóságokhoz is. (Helyeslés jobbfelől.)
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XIII. A  n ev e lő  in té z e t.

A nevelő intézet ügye, miután a hírlapokban hir alakjában föl
merült volt, először a közalapokra felügyelő s azok kezelését ellenőrző 
bizottság május 4. ülésében jött szóba. A miniszter ott az intézet fel
állításának szükségét azzal igazolta, hogy a létező konviktusok 
részint nem elégségesek, részint nem állanak a modern nevelés szín
vonalán. A szükséges telkeket az intézet kertjéül a tanulmányi alap 
terhére vásárolta ugyan meg, a mi azonban az alapnak törlesztés utján 
vissza fog téríttetni. A felállítási és berendezési költségek nem nagy 
összegre fognak rúgni, mert a gymnasiumi épület a czélnak teljesen 
megfelelő elégséges helyiségekkel rendelkezik 40 benlakó ifjú, továbbá 
a tanárok, felügyelők és a szükséges cselédség számára. A költségeket 
akkép részletezte, hogy a telkek megvásárlása 27 ezer, az épületek 
átalakítása 10 ezer, a belső berendezés szintén 10 ezer s igy az intézet 
felállítása összesen 47 ezer forintba kerülne, az évi költség 24 ezer 
forintot tenne, minthogy pedig egy növendék 800 frt fizetés mellett 
fogna felvétetni, már ez magában véve 32 ezer forintnak felelvén meg, 
nemcsak az évi költségeket fedezné, hanem az évi törlesztésre is ele
gendő alap léteznék. Különben a miniszter reméli, hogy alapítványi 
helyek is fognak létesülni és hogy a tanulmányi alap minden tehertől 
mentesítve legyen, azt a tervet is szellőzteti, hogy ha az említett bevé
telek a szükséglet fedezésére elégségesek nem lennének, akkor a növen
dékek tartásdíjait és a tandíjakat is megfelelőleg felemelnék. Mindez intéz
kedéseit és terveit a miniszter tudomásul kérte vétetetni. Bartlia 
bizottsági tag azt az észrevételt tette, hogy a tanulmányi alapnak nem 
feladata convictusok felállítása, hanem a gymnasiumok segélyezése, különben 
is a miniszteri átirat által nem látja megóva a gymnasium s a mellette 
felállítandó finevelőintézet kath. jellegét. Schuster püspök is magáévá tette 
Bartha felszólalását s egyúttal kiemelte, hogy a közerkölcsök mostani 
hanyatlási időszakában súlyt kíván fektetni az intézetben az ifjak erkölcsi 
nevelésére, tehát, hogy a tanárok mellett lelki vezetésről is gondoskodva 
legyen; azon fölül pedig ingyenes és félingyenes helyek is legyenek az 
intézetben. Hanzély számvevőségi igazgató pedig kijelentette, hogy tart a 
veszélyektől, melyek az intézet felállítása által a tanulmányi alap vagyonát 
fenyegetik; a tanulmányi alapnak más a rendeltetése; azt javasolja, hogy 
a convictus a Mária Terézia által 1784-ben alapított budai nemesi 
convictus 6720 frtnyi vagyonából, a Széchenyi-féle alapból, a convictusi 
alapból kézi ösztöndíjakul évenkint kifizetett 16,100 írtból s más hasonló 
alapítványokból állíttassék fel. A bizottság azonban e nézetben nem 
osztozott, mert az alapítványok a kitűzött czélra fordítandók. Végre 
még Boncz ügyigazgató lépett fel azzal az indítványnyal, hogy a tervezett 
intézet felállítási költségei ne a tanulmányi alap készpénz-készleteiből 
vétessenek, hanem a regále megszűnése következtében feleslegesekké vált 
épületek eladási árából s csak ha ez nem lenne elégséges, akkor vétessék 
föl törlesztési kölcsön, mely nézetet a bizottság magáévá tevén, mi
után még Klamarik osztálytanácsos részletesen ismertette a felállítandó
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nevelő intézet tervét, az elnök határozatilag kijelentette, hogy a bizottság a 
miniszter átiratát annak hangsúlyozásával, hogy az intézet katholikus 
jellege megóvassék, hogy továbbá az ifjak valláserkölcsi nevelésére kiváló 
gond fordíttassék és hogy a felállítás költségei a fenntebbi értelemben 
fedeztessenek, tudomásul vette.

Nehány nappal később, mikor a közokt. költségvetést a szabadelvű 
párt értekezletén tárgyalták, a nevelő intézet ügye egyszerre politikai 
„affaire“-ré lett. Az értekezleten ugyanis, máj. 13-án, Hegedűs Sándor 
hevesen megtámadta a felállítandó intézetet, mind azért mert főranguak 
számára tervezik, mind azért mert a közalapítványi bizottságban az intézet 
katholikus jellegét hangsúlyozták. Kéri a ministert, hogy álljon el ettől 
a tervétől. Ellenzéki hírlapok közlése szerint a szabadelvű párt értekez
letén akkor igen heves jelenetek játszódtak le. „Indulatosan, elkeseredetten 
zajongtak a képviselők s a leghevesebb szavakban adtak kifejezést a 
visszatetszésnek, a mit Csáky legújabb eszméje keltett“ („JEgyetértés“). 
Csáky nyomban felelt Hegedűsnek, elismerte az intézet kath. jellegét, de 
nem, hogy csak előkelő családok gyermekeit vesznek majd föl benne. 
Másnap folytatták az értekezleten a tárgyalást. Három szónok beszélt 
az intézet ellen. Visi Imre mint katholikus ember Ítéli el a kizárólag 
kath. jelleggel felruházandó intézetet. A Parlamentarismus megsértésének 
tekinti, hogy a minister saját kezdeményezéséből, a törvényhozás meg
hallgatása nélkül tesz intézkedéseket. Indítványozza, hogy a pesti oldalon 
építendő gymnasiumot engedjék át cserébe a budai kath. gymnasiumnak, 
ennek épületében pedig állítsanak azután felekezeti jelleg nélküli állami 
nevelő intézetet. Hasonló szellemben beszélt Hegedűs Sándor és Sprinczer 
János. A nevelő intézet mellett szóltak Horváth Gyula, Gajáry Ödön, 
Berzeviczy Albert államtitkár és Miidós Gyula. A minister elnök is fel
szólalt, védelmezte a kormányt Sprinczer általános vádjai ellen, de a 
dolog érdeméről nem nyilatkozott. Az ülés végén beszélt a közokt. 
minister, ki a nevelő intézet felállításához tárczáját kötötte. A szabadelvű 
párt csak harmad nap végezhetett e kérdéssel, a midőn ugyanis a 
ministerelnök az értekezlet megnyitásánál azonnal nyilatkozatot olvasott 
fel, mely a különböző nézetek némi compromissumát jelentette s mely
nek tartalmát az országgyűlési tárgyalások folyamában Dániel Ernő 
terjesztette be a háznak határozati javaslat formájában. Alább megtalálják 
olvasóink a maga helyén. Az értekezlet nyomban belenyugodott a minister
elnök nyilatkozatába, s később a ház is elfogadta Dániel Ernő határozati 
javaslatát. Mindazonáltal a kérdés elég széles vitára adott alkalmat a 
házban, melyet a következőkben legalább kivonatosan ismertetünk. A vita 
jún. 24. kezdődött, a mely napon Hock beszéde zárta be a vitát. Jún. 
25-én volt a szavazás, mely Dániel E. határozati javaslatának elfogadását 
eredményezte.

Ssathmdry György: Midőn a t. minister úr proprio motu előhozta és 
nyilvánította azon elhatározását, hogy egy finevelő intézetet óhajt létesíteni, a 
bizottság szemei előtt az a tény lebegett, hogy — sajnos — igen nagyszámú, 
főként előkelő családbeli ifjak neveltetnek külföldön, nevezetesen Kalksburgban 
és esetleg kozmopolita légkörben. És ez a tény annyival sajnosabbnak tűnt fel
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a bizottság előtt, mert — mint a költségvetés feletti általános vita elején ki
emelni szerencsém volt — a magasabb tanintézetet körében is, majdnem ezer 
magyar ifjú az osztrák intézetekben tanúi. Bár mindig volt Magyarországból 
bizonyos mérvű kitolulás külföldi egyetemekre, mint volt a Protestantismus 
virágzása korszakában, de mégis a mint ma van, ennek az emigratiónak azon 
nagy mérve kissé sok a jóból. (Általános helyeslés.) De azon sajnos körülmény, 
hogy épen a társadalom előkelő osztályai aránylag igen számosán neveltetnek 
külföldi intézetekben abban a korban, mikor a lélek nagyon fogékony arra, hogy 
bizonyos érzelmeket, szellemet irányzatot befogadjon és esetleg meg is tartson, 
bármennyire sajnos volt és sajnos ma is, az ezen állapot ellen való zúgolódás 
nem segít a bajon. Ez ellen okvetlenül concurrens intézetet kell létesíteni idehaza 
s csak akkor lesz majd módunkban és jogunkban eredményesen felszólalni ezen 
külföldies irány ellen. (Helyeslés a jobboldalon.) Ezért a bizottság, midőn a 
minister úr kijelentette, hogy internatust óhajt létesíteni azon czélból, hogy a 
túlságosan külföldies nevelést ellensúlyozza, a bizottság ezt annyival inkább 
örömmel fogadta, mert a Magyarországon létező tizenegyféle iskola-fentartó 
tényező közül nem mutatkozott egyetlen egy sem, sem állami, sem felekezeti, 
sem társulati, sem magánegyén, sem senkh a ki ezen a bajon segíteni hajlandó 
lett volna, a ki, hogy Petőfivel szóljak : «Áldozatra nyitotta volna ki zsebét.» 
Hát t. ház, látva a minister urnák ezen intentióját, annyival inkább örömmel 
és helyeslőleg fogadta a bizottság e szándékot, mert tagadhatlan. hpgy ilyen 
viszonyok között a jelzett internatus felállítása in thesi nélkülözhetlen. És a mint 
a bizottságban szóba hozatván, nagy kitódulása a külföldi, — különösen az 
osztrák egyetemekre az ifjúság egy részének, szükségessé tette mint egyik fő 
indok a 3-ik egyetem felállítását a közelebbi vagy távolabbi jövőben, épen oly 
szükségesnek látszott a külföldi légkörben nevelkedő ifjúság hazahozatalára itt 
a hazában egy ilyen internatus felállítása. És midőn e szempont lebegett a 
bizottság előtt, természetes, egyikünknek sem jutott eszébe azok közül, a kik a 
bizottság tagjai vagyunk, arra gondolni, hogy vájjon milyen jellegű lesz az, 
ilyen vagy olyan felekezeti jellegű-e. A fődolog az volt előttünk, hogy végre- 
valahára a jelzett czélból egy internatus létesüljön ; és a jelentésben nincs is 
sem több, sem kevesebb mondva, mint az, hogy a bizottság örömmel vette és
hozza a t. háznak is tudomására a minister úr eme nyilatkozatát és ez intézet
szükségességét in thesi elismerik. De azt a vádat hallottam, hogy ez, intézet egy
oldalú és kizárólagos aristocraticus alapon fog szerveztetni. Ez nem áll a bizottság 
jelentésében ugyanis megvan mondva: «Hogy a ministernek gondja lesz arra 
is, hogy ezen nevelőházban ne csak fizetéses helyek legyenek, hanem ingyenesek 
is.» Ez minden esetre megóvja az intézetet a kizárólagos aristocratikus 
jellegüségtől.

Csáky Albin gr. vallás és közoktatásügyi minister: T. ház! Minthogy 
Szathmáry György képviselő úr felhozta annak a fmöveldének kérdését, a mely 
az utóbbi napokban, mondhatni, közbeszéd tárgya lett, azt gondolom correcte
járok el, midőn a tényállást a t. házzal röviden közlöm. (Halljuk ! Halljuk!)
Előre bocsátom, hogy ezen fmöveldének még semmiféle neve nincs, még sehogy 
sem kereszteltetett, tehát, hogy Rudolfinumnak volna nevezendő, a mely névvel 
összeköttetésbe hozatott, erről egyáltalában szó nem lehet. A mi magát a tény
állást illeti, a dolog egyszerűen az : Mikor az állami intézeteket a fővárosban 
sorba meglátogattam és igy a II. kér. főgymnasiumba is jutottam, feltűnt nekem 
az épület nagyszerűsége, luxuriosus volta, a mely abban leli magyarázatát, hogy 
azon épület a tanulmányi alapból emeltetett és 1 millió írtba került. Gyönyörű 
helyen áll, dominálja a fővárost, kertek közt van, tehát jó levegővel bír. Végig 
járva az egyes helyiségeket láttam, hogy az épületben nemcsak 8 osztály, hanem 
azonkívül 4 paralell osztály, összesen tehát 12 osztály van elhelyezve, hogy 
azonkívül a gyűjteményekről is kellőleg gondoskodva van, és hogy mindamellett 
a helyiségek még igen jelentékeny száma üresen rendelkezésre áll. Természet
szerűen felvillant tehát bennem az a gondolat, hogy ezen épületet fekvésénél 
fogva igen jól fel lehetne használni egy fmevelő intézet létesítésére. Konstatáltam,
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hogy a rendelkezésre álló helyiségek mintegy 40 bennlakó befogadására teljesen 
elégségesek. Gonstatáltam továbbá azt is. hogy ennek a finöveldének létesítése 
aránylag igen csekély költségbe fog kerülni és pedig azon egyszerű oknál fogva, 
mivel maga az épület, valamint a gymnasium tanári testületé megvan s a 
gyűjtemények is megvannak, tehát csak is a belső' berendezésre s a belső helyi
ségek némi átváltoztatására lesz szükség, valamint a mi egy finöveldénél nagyon 
fontos dolog, egy kertnek megszerzésére, a melyben az illetők szabadon mozog
hassanak. A mint mondám, ez a gymnasium a tanulmányi alapból épült s 
abból tartatik fenn ; természetes tehát, hogy az említett intézkedésekből előálló 
költségek fedezése is a tanulmányi alapot kell, hogy terhelje. (Helyeslés.) A 
tanulmányi alap, miként tegnap volt szerencsém felemlíteni — ámbár ez nem 
mondható valami nagy szerencsének — financialiter nem jól áll. Mindamellett 
elhatároztam, hogy ezen intézkedéseket megteszem, mert a befektetés oly ter
mészetű, hogy rövid idő alatt igen jól kifizeti magát és hogy a befektetésre 
fordítandó összegek rövid idő alatt teljesen törlesztve lesznek. Már most t. ház, 
miután megállapítottam a tervezetet, az internatusnak tényleges behelyezése iránt 
és annak jellegére vonatkozólag is megállapodásra kellett jutnom. (Halljuk! 
Halljuk!) Mivel, a mint mondám, az egész főgymnasium a tanulmányi alap 
tulajdona és mivel a tanulmányi alapból eddig létesített, fentartott, kibővített 
vagy kiegészített intézetek különbség nélkül mind katholikus jellegűek, igen 
természetes dolog, hogy ez a finövelde, mely csak kiegészítő részét teszi a 
gymnasiumnak, szintén katholikus jellegű kell, hogy legyen. (Helyeslés jobbfelől.) 
Hát már most miből áll ez a katholikus jelleg t. ház ? A tanári kar ez esetben 
világiakból, de katholikusokból áll; a katholikus hittanár a rendes tanárok között 
foglal helyet, az istentiszteletet meg az ünnepek katholikus ritus szerint fognak 
megtartatni; ezenfelül azonban a finöveldébe szintúgy, mint a gymnasiumba 
akármilyen felekezetű, arra qualificált egyén felvehető, a nem katholikusok úgy 
mint a gymnasiumban, külön hitoktatásban fognak részesülni, hitoktatásukról 
külön intézkedés fog történni. (Helyeslés jobbfelől.) A fölvétel feltételei — mint
hogy ezekről is sokszor hallottam különféle híreket, melyek a valóságnak nem 
felelnek meg, — csak abban vannak megállapítva, hogy évi 800 frt lesz a díj. 
tehát nem oly összeg, mely ez internátusba való bejuthatást csupán egy privi- 
legisált osztályhoz kötné. (Helyeslés jobbfelől.) Egy tekintetben igenis lehet talán 
azt aristokratikus irányúnak nevezni, t. i. abban a tekintetben, (Halljuk!) hogy 
csak igen tisztességes elemet kívánok oda felvenni, (Mozgás a bal- és szélsőbal
oldalon) mert azt gondolom, csak is úgy felelhet meg czéljának az intézet, ha 
a benne levők magatartás dolgában teljesen megfelelnek a tisztességnek. Tehát 
e tekintetben igen is aristocratikusnak lehet azt nevezni, másként — azt gondolom — 
nem. Már most t. ház, ha felvetjük a kérdést, hogy van-e szükségünk ilyen 
intézetre, részemről határozottan kénytelen vagyok kimondani, hogy igenis van ; 
van pedig kiváltképpen azért, mert az országban levő hasonló intézetek túl 
vannak tömve s igen sok, ott helyet kereső ifjú nem találhat elhelyezést és 
mivel — a mi fontos dolog — lehetőleg meg keli szüntetni a jövőre azt. hogy 
nagy része azoknak, kik ott nem találnak elhelyezést, a külföldre menjen. 
(Helyeslés jobbfelől.) Nem említem e tekintetben a Theresianumot, mert ez a 
paritas elvénél fogva bizonyos tekintetben magyar is, de utalok a többi tisztán 
nem magyar jellegű intézetekre, a hol az ilyenek elhelyezést szereznek. Ha 
sikerül ezeknek legalább egyrészét Magyarországon magyar szellemben tanítanunk 
és nevelnünk, ez — azt gondolom — minden esetre nagy előny, (ügy van ! jobb
felől.) Ez az, t. ház, a mit ennél a kérdésnél a tényállásra nézve előadni kívántam. 
(Helyeslés jobbfelől.) Ha a t. képviselő uraknak, bármely irányban még aggo
dalmaik volnának, minden esetre lesz alkalmam a vita folyamában ezekre is reflek
tálni. (Élénk helyeslés jobbfelől.)

Dániel Ernő: Midőn erre a tárgyra rátérek, érzem, hogy ez iránt csak 
bizonyos nehézséggel és óvatossággal lehet nyilatkozni; mert a mint értesültünk, 
ezt az intézetet a t. minister úr a tanulmányi alapból szándékolja felállítani, tehát 
oly alapból, melynek jogi természete eldöntve még egyáltalán nincs, (Úgy van !
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Ugy van!) és a melynek kezelése a királynak mint legfőbb kegyúrnak van 
fentartva, ki azt megbízottja által egy erre kinevezett bizottság ellenőrzése mellett 
gyakorolja. így állván a dolog, az a kérdés, vájjon helyes-e a tanulmányi alap 
felhasználása erre a czélra, azt hiszem, a t. háznak tanácskozási köréhez nem 
is tartozik, (Igaz ! Ugy van !) ha csak az illető faktoroknak ama jogkörét, melynek 
megerősítéséhez a törvényhozás összes faktorai, habár csak hallgatólag is, hozzá
járultak, megsérteni nem akarjuk. (Helyeslés.) De t. ház, nézetem szerint, mégis 
kiterjedhet fejtegetésünk erre a tárgyra, habár csak ennek mellékes kérdéseire 
nézve is, és pedig, nézetem szerint foglalkozhatunk először azzal a kérdéssel, 
vájjon e íineveldének felállításával nem teremtünk-e oly praecedenst, mely a 
tanulmányi alap jogi természetének végleges eldöntése iránt bármily mértékben 
praejudiciumot képezhetne s másodszor megbírálhatjuk épen az államnak a 
közoktatás terén való főfelügyeleti jogánál fogva azt is, vájjon ezen intézetnek 
felállítása összhangban van-e általános közoktatási politikánknak amaz irányával, 
melyet a törvényhozás már évek előtt elfogadott és szentesített. A mi, t. ház, az 
első kérdést illeti, bátran merem állítani, hogy ezen íineveldének felállítása semmi
féle praejudiciumot a tanulmányi alap jogi természetének miképi eldöntésére nézve 
nem képez és nem képezhet azon törvényes axiómánál fogva, hogy «quidquid 
accessorium, sequitur principale suum». Tehát nem az accessorium jogi természe
tének eldöntése fogja elhatározni a principale jogi természetét, hanem megfor
dítva : a principale jogi természetének eldöntésével egyszersmind az accessorium 
jogi természete is el lesz döntve. (Helyeslés.) Egyszóval, hogy ez a íinevelde 
ugyanabban a sorsban fog részesülni, mint maga azon alap, a melyből felállíttatik. 
A mi pedig a második kérdést illeti, ama nyilatkozat után, melyet a t. minister 
úrtól e házban hallani szerencsések voltunk, egészen határozott Ítéletet formál
hatok magamnak. Kétséget nem szenved ugyan, hogy miután ép a tanulmányi 
alapból állíttatik fel az intézet, kapcsolatosan a II. kér. katholikus gymnasiummal, 
névleg a katholikus jellege ennek az intézetnek meg lesz és nem is lehet más. 
De miután azt hallottuk, hogy ezen intézetbe felekezetre való tekintet nélkül 
mindenki felvehető lesz, hogy a más felekezetű növendékek számára hitoktatóról 
is kellőképen lesz gondoskodva, bátran el merem mondani azt, hogy ez az intézet 
csak névleg lesz felekezeti intézet, lényegére nézve azonban oly állami jellegű 
intézet lesz, a melyben a legérzékenyebb felekezeti féltékenység is teljes meg
nyugvást találhat. Tekintve továbbá ama körülményt, hogy a felvétel bizonyos 
születési ranghoz kötve nincs, — hogy azon díj, mely a felvételért jár, túlmagas- 
nak egyáltalán nem mondható, sőt hogy bizonyos alapítványok teremtése által 
ingyenes helyek is létesíttetni fognak, minél fogva a legszegényebb sorsúak is 
számot tarthatnak majd arra, hogyha csak szellemi tehetségük meglesz, ezen 
intézetbe felvétethetnek, ez által úgy hiszem a demokratia legmesszebbre menő 
igényeinek is meg lesz felelve. Ha valami tekintetben lehetne észrevételt 
tenni ellene, úgy azt hiszem, ilyen azon körülmény, hogy ezen finöveldét oly 
szűk keretben szándékoznak felállítani, hogy az e téren nyilvánuló igényeknek 
megfelelhetni egyáltalán nem fog. Ezért okvetlenül szükségesnek tartanám azt, 
hogy a kormány e kérdéssel továbbra is foglalkozva, akkor, midőn annak 
lehetősége beáll, egy ilyen nagyobb keretű, az ország egyetemes igényeit kielégítő 
állami jellegű finövelde felállítására nézve a t. háznak előterjesztést tegyen. 
(Helyeslés jobbfelől.) Ezek után t. ház, bátor vagyok egy határozati javaslatot a 
t. ház elé terjeszteni kérvén, hogy azt elfogadni méltóztassék. (Helyeslés a jobb
oldalon.)

«Miután a ház a vallás- és közoktatásügyi ministernek nyilatkozatából 
arról értesült, hogy a budai II. kerületi kir. kath. főgymnasium mellett, annak 
jellegét osztó finövelde úgy szándékoltatik felállíttatni, hogy abba más fele- 
kezetüek is felvehetők lesznek, és az ilyenek hittani oktatásáról kellőleg 
gondoskodva lesz ; hogy az intézet tanárai, a hitoktatók kivételével világi 
férfiak lesznek ; és hogy az a tanulmányi alap jogi természete iránt függő
ben lévő kérdés miképen való megoldásának nem praejudicál: a ház a közokta
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tásügyi bizottság 335. számú jelentésének ide vágó részét tudomásul veszi. 
— Minthogy azonban ezáltal azon általános kívánságnak, bogy egy lehető
leg magas színvonalon álló, az ország egyetemes szükségét kielégítő ílnövelde 
alapíttassék, egyáltalán megfelelve nincs és nem lehet, elvárja a ház egyúttal 
a kormánytól, hogy mihelyt azt a pénzügyi helyzet megengedi, egy ilyen 
kizárólag állami jellegű intézet felállítását hozza javaslatba.» (Helyeslés jobb- 
felől. Felkiáltások szélsőbalfelől: Kik vannak aláírva ? ! Zaj jobboldalon.)

Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi minister: T. ház! (Halljuk! 
Halljuk!) Csak egész röviden akarom kijelenteni, hogy miután a beterjesztett 
határozati javaslatnak első része teljesen és tökéletesen megfelel az én fel
fogásomnak, teljesen és tökéletesen megegyezik azzal, a mit én tulajdonkép léte
síteni szándékozom, s miután annak második része oly intézkedésről szól, mely 
azt hiszem, csak a legnagyobb örömmel fogadtatik és fogadható, kétségkívül igen 
nagy előnyére lesz a nevelésügynek Magyarországon, ha egy nagy kiterjedésű 
állami jellegű ilyen finövelde is föl lesz majdan állítható, a magam részéről 
készségesen hozzájárulok a határozati javaslat elfogadásához. (Helyeslés a 
jobboldalon.)

Királyi Pál: T. ház ! (Halljuk ! Halljuk !) Felszólalásom tárgyát a közoktatás- 
ügyi bizottság jelentésének azon része képezi, mely a Rudolfinumra vonatkozik, 
valamint azon határozati javaslat, melyet ennek kapcsában Dániel Ernő 1. képviselő- 
társam benyújtott. (Halljuk ! Halljuk !) A határozati javaslatnak első része a tanul
mányi alapok jogi természetét nem érinti, hanem ez is mint a congressusi ter
vezet meghagyja a status quot, szerintem tehát a kérdés jogi oldalát nem érintette, 
nem praejudikálván tehát a kérdés jogi oldalának, ez szerintem nem is képezheti 
a további discussio tárgyát, habár úgy közművelődési, mint politikai szempont
ból nagyon szükséges e nagy fontosságú kérdéssel a háznak hova-hamarabb 
foglalkoznia. (Úgy van ! a baloldalon.) A határozati javaslat második része már 
concrét tárgyra vonatkozik, a tanulmányi alapok keletkezésük óta katholikus 
nevelőintézetek dotatiójára és fentartására szolgáltak és e czélokra fordíttatnak 
ma is az azokból befolyó jövedelmek. Midőn tehát a kultusügyek vezetésével 
megbízott minister úr azon jövedelmeket ezen intézetek bármelyikében a köz
oktatási rendszerünk szabályszerű keretében a nevelés igényeinek megfelelőbb 
arányban akarja felhasználni, ez által ezen alapok eredeti rendeltetésével ellen
kezésbe nem jő ; de a kultusminister úr a közoktatási bizottság jelentése szerint 
a nagy kényelemmel készült budai gymnasium jelenleg használatban lévő helyi
ségeit egy internatus berendezésével akarja értékesíteni, hogy abban előkelő 
családok gyermekei nevelést és oktatást nyerjenek. Ezzel oly kezdeményt jelez 
szerintem, a mely ellentétben áll közoktatási ügyünk rendszerével. (Úgy van ! 
a baloldalon.) Ellenzik ezt úgy gazdasági, mint politikai és nevelési érdekeink, 
mert a mig az országban közoktatási ügyeink és általában közművelődési érde
keink magának a minister! előterjesztésnek állítása szerint igen sok kielégítetlen 
szükségletet mutatnak fel, melyeknek fedezését fogyatékos pénzügyi viszonyaink 
nem engedik, akkor kiváltságos intézeteknek költséges berendezéseit gazdaságosan 
helyeselni nem lehet. (Úgy van ! balfelől.) Thály Kálmán : Nagy demokraták! 
Királyi Pál: De politikai okok sem ajánlják ezen intézet ilynemű 
berendezését, mert az állam erejét a társadalmi osztályokat összecsatoló kap
csoknak nem lazítása, hanem tömörítése neveli, és minden oly intézmény vagy 
változás, mely ennek ellenkezőjére vezetne, (Úgy van! a baloldalon.) a köl
csönös bizalom helyett elidegenkedést szül. — ilyen törekvések pedig a magyar 
törvényhozás intentióinak nem felelnek meg. (Helyeslés balfelől.) De ezen inter
natus czélszerüsége még szorosan vett nevelési értelemben is szakemberek előtt 
vitás kérdés, fontos érvelések szólnak az internatusokban tanulók u. n. kaszárnya 
nevelési módszere ellen. Nagyon sok és nagy gondot fordítanak ott az ész 
kiélesítésére, az értelmi kör kiszélesbítésére, de keveset a s z ív  és kedély benső- 
ségének fejlesztésére. Amazt megszerezteti a gyakorlott és avatott szorgalmas
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oktatás, de ennek valódi iskolája csak a családi élet szentélye. Az elmondottak 
alapján én Dániel Ernő képviselőtársam eló'terjesztett határozati javaslatának 
első részét tudomásul veszem, másik részét azonban elvtársaim nevében is nem 
fogadom el. (Helyeslés a bal- és szélsőbaloldalon.)

Hock János: Kijelentem először is, hogy minden internatusnak elvben 
ellensége vagyok, ellensége azért, mert az internatus belső fegyelme az iskolai 
túlterhelés veszélyeit csak növeli. Pedig hogy a túlterhelés a középiskolákban 
nem üres agyrém, hanem a modern iskoláztatás rettentő bűne, azt nemcsak a tan- 
férfiak, hanem a leghíresebb orvosok is beismerik, (ügy van ! balfelől.) A jelen 
középiskolai tantervben a hygienikus szempontokat kellő figyelembe nem vették. 
Az a veszély, mely a testi fejlődésre épen ezen nevelésnek hiánya szempontjából 
háramlik, az internatusokban még közvetlenebb, imminensebb mértékben lép 
fel. (Igaz ! Úgy van! balfelől.) Csodálatos az, t. ház, hogy a mi materialis irányú 
világunkban a legjobban hanyagolják el iskoláink magát a matériát, azaz a testi 
nevelést. Pedig az ember első és főkötelessége a physikai élet. A munka, akár legyen 
értelmi, akár testi, csak e kötelesség teljesíthetésének feltétele. A nevelésnek ki 
kell terjeszkedni, az értelmi czél mellett, a testi szervezet fejlesztésére és a 
physiologiai tehetségek mesterséges ápolására is, mert az értelemnek alapfeltétele 
csak az egészséges testben van. (Igaz ! ügy van ! balfelől) Az internatusok fő
hátránya épen abban rejlik, hogy a növendékeknél a kellő testi nevelés, a testi 
erők fejlesztése nincs összhangba hozva magával az értelmi erő fejlesztésével. Az 
a merev fegyelem, mely az internatusok házi rendjét jellemzi, az a kimért és 
gyakran túlzásig előirt munkaidő, melyet minden növendék Íróasztala mellett 
tanul s a szobában pontosan betartani köteles, aláássa gyakran a növendék 
testi épségének alapfeltételeit is. (Helyeslés balfelől.) A test fejlődése étvágyat, 
álmot kíván ; hogy azt az az ifjú megszerezhesse, testi mozgásra, izomgyakorlatra 
van szüksége. (Igaz ! Úgy van ! balfelől.) A szabad levegő, a játék, a test és 
izomcultus, az neveli a gyermekeket férfiúvá, pedig a hazának és a magyar tár
sadalomnak első sorban ép emberekre van szüksége, csak azután tudósokra és 
doktorokra. (Igaz ! Úgy van I balfelől.) Francziaországban t. ház, hol a közép
tanodák többnyire internatusok, egész vonalra kiterjedő harcz indult meg az 
internatus intézménye ellen. Olyan szakférfiak részéről mint Michel Bréal, 
Victor de Laprade vagy hogy elfogultnak ne mondjanak, mint Renan, vagy Jules 
Rochard a hires orvos, az internatusi rendszert teszi felelőssé Francziaország 
testi, erkölcsi s némileg szellemi sülyedéséért. Az a szigorú intézeti fegyelem, 
mely a gyermeket a legkisebb rendetlenségért a játéktól, a szabad mozgástól 
vonja el, valóságos merénylet a gyermekek egészsége ellen. (Elénk helyeslés a 
bal- és szélsőbalfelől.) De nemcsak a testi nevelés szempontjából tartom károsnak 
az internatust, hanem főképen paedagogiai, moralitási és társadalmi szempontok
ból. Paedagogiai szempontokból károsnak tartom azért, mert az internatusok csak 
tanítanak, de tulajdonképen soha nem nevelnek. Megengedem, hogy a tanítást 
teljes mértékben nyújthatják a növendéknek, de azt a nevelést, mely a gyer
mekben az önálló jellemet, az önérzetes karaktert engedi kifejlődni, azokat a 
gyöngédebb érzelmeket, melyek a gyermeket filantróp hajlamú férfiúvá teszik, — 
az internatus nem nyújtja, azt csak a családi élet közvetlen befolyása, csak a 
házi tűzhely erényeinek szemlélete nyújthatja a gyermeknek. (Igen ! Úgy van ! 
bal- és szélsőbalról.) Erkölcsi szempontból nem akarok bővebben foglalkozni 
ezzel a kérdéssel, csupán felemlítem, hogy az internatusok a serdülő félben levő 
gyermekeket közös lakosztályaiknál, különösen pedig közös hálóhelyiségeiknél 
fogva egy névtelen bűnre szokták csábítani, mely a gyermekeket a fejlődés 
korában testileg és lelkileg megrontja, és a melytől az internátusbán levő gyer
meket megóvni, még a legszigorúbb felügyelet mellett is lehetetlen. (Igaz ! ügy 
van! balfelől.) Az a szigorú felügyelet pedig, melylyel a gyermekeket lépten- 
nyomon kisérik, elfojtja a gyermekben az önállóságot, nem engedi kifejlődni a 
jellemszilárdságot. (Igaz ! Úgy van ! balfelől.) Az a nevelés t. ház, melyet az 
internatus az által nyújt, hogy mindent a külső rend érdekeinek vet alá, — 
még a gyermek specziális hajlamait is, az a nevelés többé már nem erkölcsi,
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hanem rendó'rpolitikai alapokon nyugszik. (Helyeslés balfelöl). De társadalmi 
szempontból is hátrányos t. ház az internatus. Mert a gyermeket kiszakítja a 
családból, száműzi a társadalomból, s ekként lerombolja benne a nemes érzel
meket, a család iránti ragaszkodást, sőt sokszor a családalapítás iránti vágyát 
és hajlamát Rövid vonásokban ezek azok a főérvek, t. ház, melyek engem álta
lában az internatus ellenségévé tesznek. (Élénk helyeslés balfelöl.) Innét kezdve 
a szónok az intézet mellett érvel, nemzeti szempontból, továbbá kifejti, hogy az 
intézetnek katholikus jellegűnek kell lennie. Végül kijelenti, hogy a jelenleg ter
vezett internatusnak demokratikus vagy liberalis szempontból nem ellensége.

Ugrón Gábor : Jelen esetben csak azon finevelő intézet kérdéséhez akarok 
hozzászólani, a mely szőnyegre került és actualis jellegű. Ezen kérdés felvetése, 
előkészítése és a parlament elé való hozatala, igen jellemző és sajátságos. 
(Halljuk ! Halljuk !) Midőn ez a kérdés felmerült, liberális aggodalmak támadtak 
az ellen, hogy katholikus jelleggel és a felsőbb osztályok kiképzése czéljából 
állíttassék fel egy intézet. Micsoda liberalismus az, mely megtámad egy intézetet 
azért, mert annak bármi nemű felekezeti jellege van ? Az én felfogásom szerint 
úgy a keresztény felekezetek, mint nem keresztény felekezetek civilisatiónkra 
egyaránt hatást gyakorolnak. Azok a kultúrának párhuzamosan előre törő oszlopai 
(Elénk helyeslés.) és én azt hiszem, hogy mivel párhuzamosan haladnak és 
nem keresztezik egymást, csak nemes versenymunkásságot fejtenek ki egy
mással szemben. (Általános élénk helyeslés.) Miért kell tehát féltékenykedni 
akkor, ha egy katholikus vagy protestáns intézet állíttatik fel ? Mily kicsinyes 
és a liberális szemnek mily alantas kitörlése azt mondani, hogy a liberalismus 
érdeke meg van mentve, mert nem papi emberek lesznek tanárokként alkal
mazva. (Igaz ! Úgy van ! balfelől.) Kétségtelen, hogy a papi elem közt megvan 
a vágy egy kasztot képezni, magam sem tagadom s nem látnék tisztán, ha ezt 
fel nem ismerném — de vájjon nem ezen kasztszerű törekvéseket mozdítjuk-e 
elő akkor, hogy ha őket vagy semmibe se vesszük, vagy pedig túlveszedelmes- 
nek tartjuk ? (Igaz ! Úgy van ! balfelől.) Szokjuk meg már egyszer azt, hogy a 
hivatásra nézve ember és pap közt különbséget ne ismerjünk. A törvényhozás 
termében mindenkinek, akár pap, akár nem, egyenlőnek kell lenni, mert mind
nyájan tudjuk, s nekem is az a meggyőződésem, hogy a papságnak igen fontos, 
mondhatnám nagy kötelességeket kell teljesíteni, de több joggal ezzel szemben 
nem bírnak, mint a mennyivel bir minden egyes ember, vagy az országnak 
bármely polgára; micsoda liberalismus az, hogy ha egy mathesis tanár — talán 
a legképzettebb és legkitűnőbb — pap ember talál lenni, annak ezen, a minister 
úr szerint katholikus, Dániel képviselőtársam által pedig névleg katholikusnak 
mondott intézetben hely nem adható azért, mert mi megszabjuk azt, hogy 
micsoda élethivatású emberek legyenek azok, kik ezen intézetben tanítsanak. 
(Tetszés és helyeslés a szélsőbaloldalon.) Nagy hiba és nagy bűn, hogy ha a 
társadalmat megosztó kérdések vettetnek fel Magyarországon ; itt, a hol a vallási 
türelmesség és a vallási küzdelmek után való vágy teljesen indokolatlan és a 
vallási türelmesség már oly régi, teljesen hibás volna, ha felekezeti szempontból akar
nék ezen tárgyat vitatni vagy bírálni. (Helyeslés.) Nekünk sokkal magasabb szem
pontra kell, hogy álljunk és helyezkedjünk. (Élénk helyeslés.) A Theresianumot, 
a kalksburgi intézetet kell, hogy ezen intézettel legyőzzük ! Mi az a «Theresianum»? 
Mária Terézia királyné azon czélból, hogy a birodalom egységét megállapítsa, 
hogy a magyar intelligentiát, különösen a nemes és főnemes osztályokat a bécsi 
udvar szolgálatára jobban megtanítsa és kiképezze, Becsben felállította ezen 
intézetet, hol az ifjak fényesen vannak kiszolgálva, a legkitűnőbb oktatásban 
részesülnek, hol tanulnak, de nem ez a czél, hanem az, hogy közelebb legyenek 
az udvarhoz, hogy azon ifjak, kiknek tanulniok kellene, menjenek és hordják az 
udvar uszályát; gondolatuk kettővel legyen elfoglalva: az ismeretekkel, melyeket meg 
kellene szerezniök, és ez udvar fényével, ragyogásával, mely az ő képzeletüket 
betölti. (Igaz ! ügy van ! a szélső baloldalon.) Bölcs királyné volt Mária Terézia! 
Jól tudta, hogyan kell az ifjak képzelmét, kedélyét megragadni, egy hatalmi 
rendszernek uralmába keríteni. És mi volt az eredmény ? A legkitűnőbb tanárok
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mellett, a legképzettebb ifjak mutattak-e fel az életben valami nagy sikert ? 
A nemzeti előhaladás, a nemzeti törekvés élén hol láttuk azon theresianistákat, 
kik a nemzeti lobogót előbbre viszik és emelik ? (Zajos helyeslés a szélsőbal
oldalon. Helyeslések a jobb- és a baldoldalon.) De ha azokat keressük, a kik a 
magyar nemzetnek hivatását fel nem ismerik, a kik a magyar nemzeti kultúrát 
kicsinyük, a kik egy élet sok reményének csalódását hordják szivökben, ha 
azon férfiakat keressük, a kik a járásbírósághoz és törvényszékhez kerülvén, 
egész vágyaik mindig az udvar felé vonzzák, ezeket, meg fogjuk találni a theresia- 
nisták kebelében. (Helyeslés a bal-és szélsőbalon.) Én a Theresianumot ismerem 
és mondhatom, hogy kitűnő tanárai azt az eredményt, melyet tőlük várhatnánk, 
nem tudják felmutatni. (Igaz! ügy van! a szélsőbaloldalon.) A kalksburgi 
intézettel akarunk versenyezni! Bocsánatot kérek, erre nézve igen röviden fejezem 
ki nézetemet. (Halljuk! Halljuk! a bal- és szélsőbaloldalon.) Előbb kell a 
szülőket, különösen az anyákat reformálni, hogy azok gondolkozása legyen elég 
emelkedett, elég józan arra, hogy a kalksburgi intézetbe ne adják gyermekeiket. 
(Helyeslés a bal- és szélsőbaloldalon.) A kérdés — mint mondám — önmagában 
kicsiny, de nagy elvet érint. Azt az elvet érinti, vájjon, nem akarom az alapok
nak jogi természetét érinteni, a katholikus egyháznak vagy az államnak az-e a 
hivatása, hogy a vagyonosabb osztályok gyermekei számára állítson fel institu- 
tiókat ? és ha az lehet hivatása, mikor következik be ezen hivatása teljesítésé
nek időpontja? (Halljuk! Halljuk!) Maga a természet fényesen mutatja meg, 
hogy csak kezdeténél, vagy hanyatlásában levő államnál következik az be, 
hogy a felső osztályok nevelését az alsóbb osztályok nevelése mellett külön 
állami protectióban részesítik. A természet maga mutatja meg, — hisz maga a 
nap, mikor a hajnallal felkel, vagy az alkonyattal leszáll, legelsőbben a magas
latokra süt és a midőn fenn van, akkor kezd lehatolni a mélységekbe. Igaz, 
hogy azokon a magaslatokon százados tölgyeket és fenyveket növelnek ; de ott 
lenn a völgyben, a délnap sugaraitól megtermékenyített völgyben a sokaság 
közepette, ott terem meg a mindennapi kenyér, ott terem meg az a munkás
ság, mely az államot fentartja. (Zajos helyeslés és tetszés a bal- és szélsőbal
oldalon.) Hát t. ház, erre az a válasza a közoktatásügyi bizottságnak, hogy 
ingyenes helyek is lesznek. (Halljuk.) Már semmitől úgy nem irtózom, mint 
ettől. A Theresianum példája mutalja, hogy ilyen nagy sokaságú úrfi közzé, 
főurak és nagyravágyó nemes urfiak társaságába betenni szegény embereket, 
mert nemesi származású szegény fiukat fognak oda felvenni — mi ennek a 
következése ? (Halljuk ! Halljuk !) Azoknak az előkelő és gazdagabb emberek
nek minden passiójukat, minden szokásaikat, minden vágyraikat átveszik és 
önmagukba szívják (Igaz ! Úgy van ! a bal- és szélsőbaloldalon) a nélkül, hogy 
a kellő erővel bírnának, hogy azokat később az életben kövessék is (Úgy van ! 
Úgy van ! a bal- és szélsőbaloldalon.) vagy egyszerű majmai lesznek a felső 
köröknek, vagy pedig gyűlölői és utálói, kikből a legveszedelmesebb demagógok 
képződnek. (Zajos helyeslés a bal- és szélsőbaloldalon.) Mi lesz ez az intézet 
t. báz ? Azt mondja a közoktatásügyi bizottság, hogy a felsőbb állásokra törek
vőknek lesz az intézete s ezért az idegen nyelveket, a francziát stb. külön 
tanárok által fogják taníttatni. Hát miként lehetséges, már a gyermekkorban 
levőknél, már a gymnasiumnál, a felsőbb állásra törekvőket kiválasztani ? 
(Elénk derültség és tetszés a bal- és szélsőbaloldalon.) Hiszen a demokratia és 
a liberalismus az. hogy a ki erejének izmosságánál fogva, képességeinek hatal
mánál fogva kiválik, az törjön magának utat és érvényesüljön a magas állásokon. 
(Zajos helyeslés a bal- és szélsőbalon.) Hol kell annál szerencsétlenebb eljárás, 
mint hogy ha összegyűjtenek 40 ifjat, a kikről azt mondják: titeket felsőbb 
állásokra fogunk kinevezni. (Zajos derültség és tetszés a bal- és szélsőbalon.) 
Hiszen azoknak vágyuk és törekvésük, hitük és képzelődésük mindig az lesz, 
hogy ők nem olyan gyermekek mint a többiek, hanem különbek. (Tetszés. Igaz I 
a bal- és szélsőbaloldalon.) Hiszen azok az igen tisztességes elemek közül lesz
nek kiválasztva és magasabb állások elérésére lesznek előkészítve. Megcsinálják 
önök a gyermekek között azt az aristokratiát, (Úgy van! Úgy van! a bal- és 
szélsőbaloldalon.) mely ott ülhet a gymnasium padjain vegyest a többi tanulók-
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kai, de azért akár van egyenruhában, akár nincs, — mert kitelik önöktől az 
az oktalanság, hogy egyenruhába fogják őket öltöztetni — (Derültség a bal- és 
szélsőbaloldalon) meglesz a szivükben, meglesz a gondolkozásukban, meglesz a 
képzeletükben az, a mit egymás közt elhatároznak, hogy mi vagyunk a meleg
ágy főispáni állásokra. (Elénk derültség és teszés a bal- és szélsőbaloldalon) 
mi vagyunk a melegágy a külügyi hivatalokra, és isten tudja még mire. 
(Élénk tetszés a bal- és szélsőbaloldalon.) A helyett, hogy a gyermekeket már 
az iskolában arra szoktatnák, hogy egyenlőség van az istenházában, a templom
ban, isten előtt, egyenlőség van a bíróságnál a törvény előtt, egyenlőség van 
az iskolában a tudomány előtt, hogy ők törekvéseik és képességeik szerint jut
hatnak előre, ott kiválasztott népei, ott kiválasztott családja az istennek nincsen, 
hanem vannak kiválasztott egyének. (Hosszas élénk helyeslés és tetszés a bal- 
és szélsőbaloldalon. Felkiáltások: Ez a szabadelvüség!) Miután a szónok 
hosszabban a magyar demokratia nagy feladatairól szólt, a többi közt azt, hogy 
lehetetlenné tegye a jövőben is a socialismus lábrakapását hazánkban, ekkép 
fejezi be szónoklatát: E munkát hátráltatná, e munkától vetne vissza bennünket 
az, ha a gazdagabbak és erősebbek számára külön finöveldét állítanánk és azért 
a benyújtott határozati javaslatot és a bizottság véleményét nem fogadom el, 
hanem magam és elvtársaim nevében egy határozati javaslatot van szerencsém 
benyújtani. (Hosszantartó zajos éljenzés a bal- és szélsőbaloldalon.)

«Határozati javaslat Tekintve, hogy a bécsi Theresianum czéljában, 
szellemében, kihatásában sem utánzandónak, sem szükségesnek nem bizonyul; 
tekintve, hogy a tanulmányi alap is, az állam is, anyagi erejének csekély
sége miatt kiképeztetésükben hathatósan támogatni a szükölködőket sem 
bírja; tekintve, hogy a gazdagok elkülönített nevelése a kasztszellemet 
fejleszti és kiélesíti; mondja ki a képviselőház. miszerint a közoktatásügyi 
bizottság 335. sz. jelentésének 3. fejezetében a felállítandó elsőrendű finevelő 
intézetre vonatkozó szakaszt tudomásul nem veszi. Beadja: Ugrón Gábor 
és több képviselő társa.» (Élénk éljenzés a szélsőbaloldalon.)

Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi minister: T. képviselőház! 
(Halljuk! Halljuk!) Megvallom, különös helyzetben érzem magamat Ugrón t. 
képviselő úrral szemben, mert a midőn figyelemmel végig hallgattam előadását, 
igen sok olyat találtam az ő nézetei közt, melyek teljesen megfelelnek az én 
nézeteimnek és nem igen tudom felfogni, mikép lehet az ő külön felfogását 
éppen azon intézet ellen felhasználni, mely felállíttatni szándékoltatik. (Mozgás 
a szélsőbaloldalon.) Szólott a t. képviselő úr ellentétről az aristokratismus és 
demokratismus közt. Megvallom, én ilyen ellentétet Magyarországon nem ismerek, 
és legkevébbé ismerek akkor, midőn egy nevelő intézet felállításáról van szó. 
(Helyeslés jobbfelől.) Hiszen épen a valódi demokratikus irány kívánja azt, hogy 
a nevelés általánosan jó legyen gazdagnak és szegénynek. (Helyeslés jobbfelől. 
Mozgás a szélső baloldalon Felkiáltások: Azért kell külön kaszt! Zaj.) Ha 
intézet alapíttatik, melybe felvehető magasabb rangú és alsóbb sorsú egyaránt, 
ha az intézetben nemcsak az részesülhet jobb nevelésben, a ki esetleg előkelőbb 
családból származik, hanem az is, a ki alsóbb sorsú, vagy szegényebb sorsú 
családból való, ez — azt gondolom — inkább felel meg a demokratikus irány
nak, mint bármi más. (Úgy van! jobbfelől. Ellenmondás a szélsőbaloldalon.) 
Nevelésről van szó, t. képviselőház. Concedalom, hogy az internatusok ellen 
általában véve lehet bizonyos kifogásokat tenni; lehet mondani, hogy azok 
bizonyos tekintetben nem felelnek meg az előttünk lebegő czélnak ; de méltóztas- 
sanak azt figyelembe venni, hogy ezen internatusokat a szülők tényleg fel
keresik, hogy a közvélemény azokat kívánja és szükségesnek tartja. (Úgy van ! 
jobbfelől. Zajos felkiáltások a szélsőbaloldalon: Föl kell világosítani!) Ha ez 
az irány nem volna meg, akkor természetesen nem is kellene gondoskodni ily 
intézet felállításáról. (Úgy van ! jobbfelől. Derültség balfelől.) De miután ez az 
irány tényleg megvan és ennek az a következése, hogy az ily intézetekben 
elhelyezést keresők, miután nálunk nem találják meg, azt másutt keresik, kérdem,
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nem czélszerűbb-e azoknak legalább egy részét itt megtartani és azon általam 
is helyeselt, elvek szerint nevelni, a melyeket a t. képviselő úr oly szépen 
kifejtett? (Élénk helyeslés jobbfelől.) Rendkívül meglepett engem a t. képviselő 
úr egy kijelentésével, ellentétbe állítván egymással a tisztességes elemet, a nem 
gazdag elemmel. Hisz azért, hogy én tegnap azt mondottam, hogy csak tisztes
séges elemet kívánok felvétetni. . . Polonyi Géza : Mi lesz a qualiíicatió ?! 
(Halljuk ! jobbfelől.) Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi minister: abból 
sehol, semmiféle körülmények közt sem lehet következtetni azt, hogy csak 
gazdagok fognak felvétetni, szegények pedig nem. Károlyi Gábor gr. Más 
iskolába sem vesznek fel tisztességtelen elemeket! (Zaj jobbfelől.) Csáky Albin 
gr. vallás- és közoktatásügyi minister: Az én demokratikus nézetem azt hozza 
magával (Nagy zaj és közbeszólások balfelől. Elnök csenget.) Elnök: Csendet 
kérek! Ne méltóztassanak haragudni! (Derültség.) Csáky Albin gr. vallás- és 
közoktatásügyi minister: Ismétlem, az én demokratikus nézetem azt hozza 
magával, hogy a tisztesség ezen foka nem egy osztályban, nem egy helyütt 
keresendő, hanem keresendő mindenütt, a hol feltalálható, és bárhol van, onnan 
veendő. (Helyeslés jobbfelől.) Károlyi Gábor gr.: Magyarországon csak 40 talál
ható ? ! (Halijuk! jobbfelől. Nagy zaj. Elnök csenget.) Csáky Albin gr. vallás- 
és közoktatásügyi minister : Méltóztattak közbevetni, hogy hisz a gymnasiumokba 
és más középtanodákba is csak tisztességes elemeket vesznek fel. Természetes, 
hogy ott is a tisztességes elemek veendők fel, hanem a fineveldében, a mely
ben a növendékek együttlakásra vannak utalva, a hol a nevelésnek nem csak 
bizonyos, hanem magasabb foka is alkalmazandó, természetesen még inkább 
kell arra nézni, hogy tisztességesek legyenek együtt és a lehető legtisztességesebb 
elemeket kell kiválasztani. (Helyeslés jobbfelől. Mozgás és derültség balfelől.) 
Ha az intézet úgy terveztetnék, hogy abba csak egy osztályból, csak egy felekezet- 
ből valókat lehet felvenni, ha a felvétel igen magas pénzbeli qualificatióhoz 
volna kötve, akkor érteném a kifogást, melyet ezen intézet felállítása ellen 
emelnek. De midőn oly intézet felállítása van tervben, a melybe bármely 
osztálybeli, bármely felekezetbeli, legyen gazdag vagy szegény, de tisztességes, 
jól qualificált, felvehető, ebben én semmiféle aristokratikus intézményt látni nem 
tudok, (ügy van ! jobbfelől.) Még csak egyet, t. ház. (Halljuk ! Halljuk ! jobb
felől.) A t. képviselő úr nevetségessé iparkodott tenni engem, mondván, hogy 
hiszen csak azért állítom fel ez intézetet, mert ez amúgy is kifizeti magát. 
Sajnálom, hogy a t. képviselő úr nem méltatta figyelemre azt. a mit tegnap e 
tekintetben mondtam. En azt mondtam, hogy ily finövelde felállításának szüksége 
tényleg megvan. Megmondtam, hogy miben áll ez a szükség; megmondtam, 
hogy ez felállítható annnak daczára, hogy a tanulmányi alap nem igen jól 
áll, mert ez az intézet ki is fogja magát fizetni. Ezt változatlanul íentartom ma 
is. mert ez megfelel a tényállásnak. Hozzá teszem, hogy egy nagvobbszabású 
állami intézet felállítása jobban megfelelne a követelményeknek, de minthogy 
ennek lehetősége nincs meg, azt kell legalább megcsinálni, a minek lehetősége 
megvan. (Elénk helyeslés. Úgy van jobbfelől.)

Asbót.h János: Nálunk, mihelyt valaki kilép a nyilvánosság fórumára, 
democratikus elvekkel dicsekedik vagy legalább democratikus szólamokat 
hallat még akkor is, midőn csontjainak velejéig saturálva van aristokratikus 
hajlamokkal, aristokratikus velleitásokkal nem csak, de elvekkel, sőt előítéletek
kel is. Én nem dicsekedhetem democratikus meggyőződéssel, s minthogy 
democrata nem voltam, nem vagyok és nem is szándékozom lenni, s 
minthogy a legkevésbbé óhajtok abba a kategóriába jutni, mely félig 
mágnás és félig democrata, ennélfogva nem érzek magamban sem hivatást, sem 
illetékességet azon kérdés elbírálására, vájjon helyes-e az eszme, a mely Ugrón 
Gábor t. barátom egész beszédének vezéreszméje volt, hogy t. i. a democratia 
incompatibilis a magasabb neveléssel. Ezt a kérdést tehát másoknak átengedve, 
nem kívánom pertractálni e szempontból a kérdést, hanem tisztán a gyakorlati 
élet, a nemzeti érdek tekintetéből kívánom consideralni. És e szempontból egy 
fa poltura értéket sem tulajdonítok a phrasisoknak akár democratikusok legyenek
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akár nem. (Helyeslés a jobboldalon.) Előzetesen azonban, méltóztassék a t. 
háznak megengedni, hogy csodálkozásomat fejezzem ki azon hálátlanságon, 
melylyel a t. mérsékelt ellenzék szónokai az internatusi intézmény ellen visel
tetnek. holott igen kitűnő vezéröket egy internatusnak, a kalksburgi jezsuita inté
zetnek köszönhetik. (Derültség a jobboldalon. Mozgás a baloldalon.) De mint az 
internatusi nevelés kitűnő példájára, nemcsak a mérsékelt ellenzék t. vezérére 
hivatkozom, hanem hivatkozom azon köztudomású tényre, hogy Anglia legnagyobb 
államférfiainak nagy része az etoni internatusból került ki, ámbár, csudálatos, 
majdnem hihetetlen dolog, de úgy van, hogy daczára ennek, annyira sikerült 
nevelésük, hogy legalább lódobogást a parlamentbe nem visznek be. (Derültség 
a jobb oldalon. Mozgás a bal- és a szélsőbaloldalon.) (Egy hang balról: Szamár 
beszéd.) Ha ebben a parlamentben azt mondják a szónoknak, hogy szamár 
beszéd, az legnagyobb bizonyítéka annak, hogy jó nevelő intézetre szükség van. 
(Úgy van! Élénk helyeslés a jobboldalon.) Szívesen concedálom Királyi Pál 
t. barátomnak, hogy nem lehet becsesebb nevelés mint az anyai nevelés, feltéve, 
hogy az anyában megvannak a szükséges qualitások a szellemi, a moralis, az 
egészségi qualitások, és feltéve, a mi fő dolog, hogy megvan az anya, mert 
előfordul az a csapás is, hogy a család elveszíti. De t. ház, vannak családok, 
olyan körülmények közt, pl. falun lakó családok, távol minden középiskolától, 
melyek nem tarthatnak 2—3 ezer forinton nevelőt, vannak katonatisztek, kik 
az ország határain kívül szolgálnak ; vannak magyar hazafiak alkalmazva a kül
földön a külügyi szolgálatban, s ha ezek tősgyökeres magyar nevelésben akarják 
részesíteni gyermekeiket, nem tarthatják azokat otthon a szülei háznál, hanem 
vissza kell, hogy küldjék hazájukba.

Fenyvessy Ferencz : Röviden kijelentem, hogy én azon határozati javas
latot semmi körülmények közt magamévá nem teszem. (Helyeslés balfelől.) Nem 
azért, mintha osztoznám azok véleményében, a kik egy állami internatus felállí
tásában a kasztszellem, az elfogultság, vagy a rideg elzárkózottság rémképét 
látják. Én tisztán practikus indokból, az állam rossz pénzügyi szempontjából 
nem szavazom azt meg. A magyar állam sokkal szegényebb, sem hogy ma még 
egy állami internatus felállítására gondolhatna. Sokkal inkább van szüksége a 
magyar államnak a népnevelés bajainak orvoslására gondolni.

Visi Imre : Azon felfogás ellen, hogy a felekezetek ellen ellenszenvről, 
gyűlölködésről, vagy egyik-másik ellen bizalmatlanságról volna szó, az ellen 
egész komolyan és határozottan tiltakozom. (Helyeslés jobbfelől.) Erről szó sincs, 
de igenis volt e kérdés kapcsán szó az állami nevelés szempontjáról és itt látom 
én e kérdés súlypontját és ez az, a minek folytán elfogadom igen t. Dániel 
Ernő képviselőtársam határozati javaslatát, különösen a második részét. (Élénk 
helyeslés jobbfelől.) Én azt állítom, hogy ha az állam meggyőződik arról, hogy 
nevelési és oktatási feladatait ki kell terjesztenie egy oly térre, a melyen eddig 
semmi, vagy csak igen csekély történt, ha azt látja, hogy az oktatás mellett 
egy lépést kell tennie előre a nevelés terén is, és meg kell czáfolnia azon 
gyűlöletes elvet, a melyet összes modern tanításunk ellen bizonyos oldalról 
hangoztatnak, hogy t. i. a modern kultúra tanítani tud, de nevelni nem tud, 
mert ez ellen tiltakozom, és azt hazug mondásnak és ráfogásnak tartom. (Ellen
mondás balfelől.) Fenyvessy Ferencz: Pedig Trefort maga mondta! Visi Imre: 
Akárki mondta, de a modern kultúrának nevelő hatását minden század kultú
rájával szemben meg tudom és meg akarom védelmezni és mondhatom, hogy 
modern civilisatiónk többet tett és alkotott, mint a mennyit a régiek rombolni 
tudtak. (Élénk helyeslés jobbfelől.) Ha az állam meggyőződik arról, hogy minő 
hiányok mutatkoznak a nevelés terén — mert hiányok mutatkoznak és pótolni 
is akarja azokat, — meg kell neki a módot reá találni, a melyen ezt leghelye
sebben teheti; mert ez az ő feladatai közé tartozik, a melyek elől kitérnie nem 
szabad. (Helyeslés jobb felől.) Azért, ha a cultusminiszter úr — habár kis 
mértékben is — rögtöni segítséget tartott szükségesnek és felhasználja a kezében 
levő eszközöket egy intézet létesítésére a II. kér. kir. főgymnasium keretében,
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akkor ezt is üdvözlöm, elfogadom és czélirányosnak tartom. (Helyeslés jobb- 
felől.) A főczélt és a dolognak nagyobb mértékben való elérését azonban csak 
úgy tartom lehetségesnek, ha ez megtétetik nagyobb mértékben az állam részéről 
egyebütt is. Nem tudom, hogy miért talált ez a kérdés most oly nagy ellen
kezésre, mikor nem először tárgyalják az internatusok kérdését itt a házban. A 
tavalyi költségvetés tárgyalása alkalmával szintén megszavazta a ház az állam 
költségén egy internatus felállítását, a dévai reáliskola mellett, a melylyel a 
nemzeti, társadalmi és nevelési czélokat akarta előmozdítani. Akkor nem volt szó 
szétválasztásról és elkülönzésre hajló törekvésről. Sőt a mint a helyszínen tájé
kozott ismerőseimtől és barátaimtól tudom, ezen internatus működése és annak 
fejlesztő hatása társadalmi és nevelési szempontból egyaránt kedvező. Ugyan
ezt a hatást véljük mi elérhetni, ha a most tervezett intézet megvalósul és életbe 
lép. (Helyeslés jobbfelől.) Én tehát pártolom ez eszmét s minthogy úgy látom, 
hogy nem társadalmi eltagoltságok fokozására, hanem a nemzeti erők egyesíté
sére s fokozott kifejlesztésére vezet, elfogadom a tételt s Dániel határozati 
javaslatát.

Komlóssy Ferencz : T. ház ! Én nem lehetek megelégedve a Dániel Ernő 
képviselő úr által benyújtott határozati javaslattal sem és pedig azért, mert 
határozati javaslatában nem látom semmi nemű garantiáját annak, hogy az a 
bizonyos fmevelő intézet katholikus lesz. E javaslat szerint jellege katholikus 
lehet, azt biztosíthatjuk, de a garantiát nem adhatjuk meg. hogy a jelleg mellett 
a szelleme is katholikus lesz. Nekem a jelleg nem elég. Nem elég pedig azért, 
mert ismerem azokat a gymnasiumokat, azok belszervezetét, melyek a tanulmányi 
alapból fentartott úgynevezett kir. katholikus gymnasiumok ; tudom, bogy azok
nak milyen a szelleme, bogy az egyeseket kivéve nem katholikus. hanem egészen 
az indifferentismus felé hajlik. Ily viszonyok között én nem tehetem magamévá 
Dániel Ernő t. képviselő úr határozati javaslatát.

Seathmáry György: Én is a democratia hívének vallom magamat és 
bármily szerény tagja legyek is a t. háznak, e tekintetben Ugrón Gábor t. kép
viselő társamnak sem engedem át az elsőséget. О democraticus szempontból 
támadta meg a budai internatust. Jól van, tegyük fel, hogy az nem jó ; de ha 
a t. ház ráállana az ő álláspontjára, mi történnék akkor ? Maradna status quo 
és mi ez ? Az, hogy a magyar ifjúság egy tekintélyes része külföldön, idegen 
légkörben nyeri nevelését. T. képviselőház ! Lehet-e nekünk közönyös az, hogy 
a társadalomnak épen azon rétegei, a melyek a társadalmi szerkezet, a történelmi 
fejlődés és hagyományoknál fogva hivatva lesznek majd a társadalomban, a 
közéletben, a politikában szerepet és pedig vezérszerepet vinni, ilyen szellemben 
és légkörben neveltessenek ? Kivánatos-e ez; nem kell-e ez ellen valamit tenni ? 
A t képviselő urak arról az oldalról tudták helyteleníteni a budai internatust. 
de a nevelés ezen irányára nézve nem volt egyetlen szavuk sem. (Tetszés 
jobbfelől.)

Dániel Ernő : Az ellenem felszólaltak egy része elfogadta a határozati 
javaslat első pontját s csak a második pont elfogadását tagadta meg, míg másik 
része, különösen Ugrón Gábor t. képviselő úr. az egész határozati javaslatot 
mereven visszautasította. Az első kategóriába tartozó szónokok tudomásul veszik 
azt, hogy ily internatus felállítása szándékoltatik, s kifogást csak az ellen tesznek, 
hogy később egy ilyen felekezet nélküli állami jellegű internatus felállítására 
hivatik fel a kormány. Királyi Pál igen t. képviselőtársam ellenzi azt gazdasági, 
politikai és népneveíésügyi szempontokból. A mi az elsőt illeti, ha határozati 
javaslatom úgy szólna, hogy a kormány hivassák fel arra. hogy ily internatusnak 
rögtön való felállítása iránt tegyen előterjesztést, úgy mindazon indokok, melyek 
gazdasági szempontból felhozattak, tökéletesen állnának és azokban magam is 
osztoznám. De épen határozati javaslatom azt mondja, hogy majd, mikor az 
állam pénzügyi helyzete annak felállítását megengedi, akkor tegyen ily előter
jesztést a kormány, és igy az ellene felhozott indok magától elesik. Második
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indok az, hogy politikai szempontok ellenzik az internatus felállítását, mert 
politikailag megkövetelhető, hogy a nemzet különböző rétegei együtt neveltessenek 
és igy a nemzeti élet faktorai inkább összekapcsoltassanak, semhogy széjjel 
választassanak. Erre nézve röviden csak azt vagyok bátor fölemlíteni, hogy az 
ily internatus felállításának egyáltalában nem az a következménye, hogy a társa
dalom rétegei egymástól szétválasztatnak, hanem mint első felszólalásomban is 
kiemeltem, abba tekintet nélkül a születési rangra és a társadalmi rétegekre, 
mindenki felvehető lesz. Ennélfogva ez az indok is magától elesik. A mi a 
nevelésügyi szempontot illeti, bátor vagyok a t. házat figyelmeztetni, a mint már 
első felszólalásom alkalmával kiemeltem, hogy theoretikus paedagogiai szem
pontokból, megengedem, lehetne kifogást emelni. Nem is az volt határozati 
javaslatomnak főczélja, hogy a kérdés ezen szempontból, hanem hogy a gyakor
lati igények szempontjából oldassék meg és e tekintetben a képviselő úr semmivel 
sem tüntette ki annak ellenkezőjét, a mit állítottam, nem bizonyította, bogy ily 
intézetünk van, midőn ennek hiányában az illetők kénytelenek külföldi inté
zetekben keresni neveltetésüket és ennélfogva neveltetésük nélkülözi azon magyar 
jelleget és zamatot, melyet okvetlenül jogunk van megkívánni Végre Ugrón ellen 
főleg a nemzeti szempontot hangoztatva polemizál.

Ugrón Gábor: Főkép a nemzeti szemponttal foglalkozik. Haza hozzunk-e 
azokat az ifjakat ? Ki parancsolhat rá a szülőre, és miért kell ezt az érvet elő
vonszolni, és 40 személyre berendezett tanintézetnél előtérbe tolni, és talán ez 
által népszerűséget szerezni akarni ? Teljesítse előbb a kormány a maga hiva
tását, a maga feladatát, az ő példája ki fog hatni az egész társadalomra. Ott 
van a Theresianum, melynek magyar alapítvánvos helyei Mária Teréiza idejében 
Váczott voltak felállítva. Ott van a Pázmaneum. mely szintén magyar intézet, 
és ott Bécsben idegen ország fővárosában képeztetnek ki a mi papjaink és gyer
mekeink. T. ház! Ha az ifjak hazahozatalánál is példával akarunk elől járni, 
akkor kérjük, hogy azon intézeteket, melyek már meg vannak, méltóztassanak 
haza hozni (Úgy van a szélső balon). Mig nálunk a népnevelés annyira el van 
hanyagolva, míg a középiskolai oktatás paedagogiája meg sincs alapítva; s a 
mig ennek részletei tekintetében felmerülő eltérések felett vitatkoznak, a nélkül, 
hogy a kérdést tisztáznák; mig a népiskolai tanítók nyomorral és kétségbeesés
sel küzdenek; a míg a középiskolai tanárok elegendő fizetéssel nem bírnak; 
a mig tudjuk s elismerjük, hogy egyetemi kultúránk csak az egyik intézeten van 
kifejlesztve, a másiknál pedig hiányos és hátramaradott; a mig tudjuk, hogy az 
akadémiai könyvtárak szaporítására a tanulmányi alapból csak 400 irtot áldo
zunk : addig sem a tanulmányi alapnak, sem az államnak pénze nem szolgálhat 
arra, hogy a vagyonosabbakat külön neveljük, s külön érdekeiket szolgáljuk, s 
azért nem fogadom el sem a közoktatásügyi bizottság jelentését, sem Dániel 
Ernő képviselőtársam által benyújtott határozati javaslatot. (Élénk helyeslés a 
Szélsőbalon.)

XIV. A v ita  a  fő re n d ih á z b a n .

A költségvetési vita a főrendiházban egy ülést, jún. 12. foglalt le. 
A szónokok közül Samassa érsek, Schlauch püspök, a hözokt. minister 
és Hunfahy Pál foglalkoztak tanügyi kérdésekkel. A két első csak 
általánosságban fejezte ki elégedetlenségét tanrendszerünkkel s ki-ki- 
tért a nevelő intézet kérdésére, melynek felállítását mindkettő helyesli. 
Aggodalmaikra felelt meg röviden a közokt. minister. A legtartalmasabb 
tanügyi beszédet, természetesen a képviselőházban elmondottakat sem 
véve ki, tartotta Hnnfalvy Pál, kivel nem járhatunk ugyan mindenütt 
egy úton, de a kit mindig tisztelettel meghallgatunk. Beszélt a tan
tervről, a nyelvek tanításáról s a görögről, melyet itjui hévvel védelmezett 
támadói ellen.
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Samassa József egri érsek helyesli a közokt. minister ama kijelentését, 
hogy a külső alkotások aeráját most a belső alkotások aerájának kell felváltani 
s inkább extensiv működés helyett az intensiv működésnek kell következnie. 
Az irányelvekről szólva kifejti, hogy a főirányelv nem lehet más mint az okta
tást a neveléssel összekötni s ezt a vallástól el nem szigetelni. A mai középisk. 
tanrendszert és tantervet nem tartja összhangban levőnek az élet józan követel
ményeivel. A nevelő intézetre vonatkozólag kijelenti, hogy a minister szabályszerüleg 
és jogilag nem kifogásolható módon járt el, de sajnálatának ad kifejezést amaz 
ostracismus felett, hogy a minister a hitoktatón kívül papi tanerőt az intézetben 
alkalmazni nem akar.

Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök felhívja a közfigyelmet ama szomorú 
jelenségekre, hogy a tanulmány terén felületességet, az erkölcsi téren nagy vissza
esést tapasztalunk, a miből kedvezőtlen következtetéseket kell vonnunk a fenn
álló tanrendszerre. Az agnosticismusnak nevezett világnézet ifjaink közé dobatik, 
ennek jellege pedig a vallási érzék elhalaványulása, a moral tekintélyének meg
vetése, s az idealismus eltűnése, a szívéletnek azon teljes elpusztulása, mely az 
«inconnaissable» nyomása alatt a Pessimismus karjaiba . vezet. Ezért örömmel 
üdvözli a felállítandó katholikus felsőbb nevelő intézetet, mely mintegy menedé
ket képezzen a terjedő corruptió ellenében. A tervezett intézet belügyének ren
dezése királyi főkegyúri jog. A kath. papoknak mint tanároknak kizárása az 
illetőkre nézve megszégyenítő, de sérelmes is, mi ellen óvást tesz.

Csáky Albin gr. vallás- és közokt. minister az utóbb említett vádat nem 
fogadhatja el, mert nem az mondatott ki, hogy az ezen tanári testületben bent 
levő papi tanárok onnan eltávolíttassanak, hanem hogy a jelenlegi helyzet vál
tozatlanul fentartatik. Ez nem foglal magában sértést a kath. papi tanárokra 
vonatkozólag, kiknek érdemeit a tanügy valamint a nemzeti cultura terén soha 
senki kétségbe nem vonta. A mi azt illeti, hogy az internatus ügye nem tartoz
nék az országgyűlés elé, megjegyzi, hogy a minister az ált. vallásügy és közokta
tásügy terén minden tettéért és mulasztásáért az országgyűlésnek is felelős.

Hunfalvy Pál a részletes vitában szólal fel. A közokt. tanácsról szólva 
kéri a ministert, hogy ha a tanácsot fentartani szándékozik, intézkedjék, hogy 
annak véleményei (tankönyv birálatai) ki is nyomassanak. A középiskolákról 
szólva megjegyzi, hogy nagyjrészükre alkalmazható az a mondás : nagyot szoktak 
markolni és keveset fogni. Részletekre is kiterjed, mondván : A középiskolákban 
tanítják a történelmet. Az utasítások azt tartják, hogy a történeti oktatás úgy 
teljesítheti feladatát, ha főleg az állami és társadalmi intézmények taglaló 
ismertetésével és azon szükségletek és indító okok megvilágosításával, melyek 
megalapításukra és átalakításukra vezettek, foglalkozik. Ez inkább egyetemi, mint 
gymnasiumi feladat. A gymnasiumok Y. osztályában tanítják a középkor törté
netét a római császárságtól Amerika felfedezéséig. Lehet-e azt a sok anyagot 
úgy adni elő, és pedig röviden egy 20—25 Ívnyi könyvben, hogy az a társadalmi 
és állami intézmények taglaló ismertetésével történjék és hogy azon indító okok 
isfejtegettessenek, melyek ez intézetek alakulására szolgáltak? (Hasonlókép nyilat
kozik a szónok a VI. és VIII. oszt. tört. tervéről.) Nézetem szerint elég a közép
iskolában tisztán a történeti tényeket a maguk históriai valóságában előadni, 
még pedig kellemes nyelven. A pragmatisálást ki kell onnan zárni, még akkor 
is, ha a tanárok képesek lennének rá. a mi nagy kérdés. A természetrajzból 
a IV. osztályban adják elő az ásványtant s végre a VI-ban az állattant. Én 
megfordítanám a dolgot és az állattannal kezdeném meg a tanítást, azután 
következtetném a növénytant és végre az ásványtant, még pedig csak úgy adat
nám elő a tárgyakat, hogy minden physiologiai és biológiai kutatásokat a gymna- 
siumból kizárnék. Átmegyek a nyelvekre. Itt is országszerte panaszkodnak, hogy 
igen sok nyelvet tanítunk. Lássuk, hányat tanítanak másutt? Az egész művelt 
Európában ugyanannyi nyelvet tanítanak a gymnasiumban, mint minálunk ; erre 
nézve tehát nincs különbség a mi és a nevezett külföldi gymnasiumok között-
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Másrészt azonban seholsem tekintik a gymnasiumi oktatást oly nyűgnek, oly 
bajnak mint nálunk ; mert sehol nem részesül a tulajdonképeni tudomány oly 
kevés elismerésben, mint épen nálunk. Nálunk a gymnasium rossz levegőben 
él. Nézzük tehát miképen tanítják a latint! A latint a négy alsó osztályban úgy 
tanítják, hogy a grammatikai tanítást befejezhessék. Az ötödikben már Livius 
van olvasmányul kitűzve. Erre nézve azonban az utasítás azt mondja, hogy «a 
tárgyi és tartalmi magyarázat mellett gond fordíttassék a stilus sajátságaira és 
az év végével mind a tárgyalt régiségekre vonatkozó ismeret mind az író legjellem
zőbb sajátságait feltüntető' észrevételek kellő módon csoportosítandók». Tehát az
5-ik osztályban, hol először kezdenek auctort olvasni, azt kívánják, hogy 
stílusának sajátságait emeljék ki. De ha én több Írónak stílusával nem vagyok 
ismerős, lehetetlen, hogy az egyiknek sajátságait föl tudjam ismerni. Ez nem 
gymnasiumba való dolog. Midőn én fiatal ember voltam, a latint nemcsak azért 
tanultuk, hogy tudjunk rajta beszélni, és ha azt akartuk, be is lehetett hatolnunk 
az auctorok szellemébe. De minthogy most a beszélésre súlyt nem fektetnek, 
természetes, hogy a tanítvány alig tanulja meg a nyelvet. A kik ma az érettsé
gin keresztül mennek, azok közül kevesen tudnak latinul, már pedig, a ki a 
nyelvet nem ismeri, mikép akarja a szellemet megérteni ? Ha Németországon, 
hol több időt fordítanak a latin nvelvtanításra, súlyt fektetnek a Sprechübungokra, 
miért nem teszik azt nálunk ? Átmegyek a görög nyelvre, fi5 éve — ha nem 
több — hogy ismerem azt az általános ellenszenvet a görög tanítás ellen. Honnan 
származik, nem kutatom. Azt' tudjuk, hogy a protestáns iskolákban sohasem szűnt 
meg egészen a görög nyelv tanítása. Ennek köszönjük, hogy a magyar irodalom
ban volt egy Kazinczy Ferencz, egy Kölcsey Ferencz, kikre tisztelettel tekint 
fel a mostani kor s fog feltekinteni a jövő kor is. Visszatekintvén a kérdés múlt
jára hazánkban, így folytatja : Most ismét van szó a görög nyelvről. 0 nagymél
tósága a minister úr a képviselőházban, avagy annak bizottságában azt mondta, 
hogy a görög nyelv tanítását formalismusnak tartja, s mert az egységes közép
iskola mellett van. tehát ha gymnasium és reáliskola egy lesz, akkor önként 
elmarad a görög. Ha ez megtörténnék, nagy öröm lesz Izraelben, nem értem a 
zsidókat, mert azok szívesen tanulják a görög nyelvet, hanem értem azon osztályt, 
a melyből a megyei és állami tisztviselők legeslegnagyobb része, valamint a kép
viselők is kerülnek. Ezen nagy és hatalmas osztály a maga tudományával bizo
nyosan helyesen betölti a hivatalokat, de egy hibája van. hogy azt gondolja és 
hirdeti, hogy az ő tudománya mindent kimerít, hogy az emberiségnek, a társa
dalomnak több más tudományra nincs szüksége. De ha elmarad a görög nyelv 
tanítása, mit fogunk vele nyerni, vagy inkább mit nyertünk, hogy 1848-ig a 
pesti egyetemen nem tanították a görög nyelvet, hogy soha itt Platóról, vagy 
Aristotelesről nem folytak előadások ? Vájjon azért egyetemünk a philosophiában, 
politikában aesthetikában talán jobban kitűnt, mint más egyetemek, a hol tanítják 
a görögöt ? Nem látom. Egészen 1848-ig sohasem volt szó Thukydidesről, vagy 
Homerosról. Vájjon azért producált-e egyetemünk histor-icusokat. mint Cantu, 
vagy Schlosser ? Látszik, hogy a görög nem tudás a magyar tudományt nem 
mozdította elő. De mit vesztenénk, ha beszüntetnők a görög nyelv tanítását ? 
Először megsemmisítjük azt a szép kezdetet, a mely mostoha körülmények között 
is meglett. Ennek az uj aerának köszönjük pedig Arany Jánost is, az egyedüli 
magyar költőt, kinek múzsája görög geniuson táplálkozott s a kinek költeményeit 
leginkább, olvastathatjuk a gymnasiumokban. E szép kezdetnek köszönhetjük, hogy 
az egyetemen van már tanár, a ki a római jog tanításában a görög forrásokat 
is idézheti, valamint már philologusaink és történetíróink is, kik előtt a görög 
nem zárt könyv. Úgy van már Kolozsvárott is. Azt, hogy Magyarországon a magyar 
tudományt örökös zsellérségre kárhoztatnék, mely kénytelen volna azon mor- 
zsálékból élni. mely a külföldi tudomány dús asztaliról lehull: azt, hogy nálunk 
sohasem támadna egyetemes história, sohasem önálló philosophia, kritika stb. 
De méltóságos főrendek, ennél még nagyobb baj is következnék be. Habár nem 
jól esik hallani, de kimondom az igazat; méltatlanná tennó'k a magyar fajtát a 
hegemóniára Szt. István koronája országaiban. A magyarok nem fognának szert 
tenni önálló tudományra, de mások fognának s így a magyarok alább sülyedné-



7 2 1

nek. mások pedig följebb emelkednének. És vájjon ezt kivánja-e a magyar genius, 
vagy ez-e az. a mit magyar geniusnak neveznek ? Ez méltóságos főrendek lehet 
tatár vagy kirgiz genius, de nem magyar genius. A magyar geniusnak európainak 
kell lenni. Nekünk európaiaknak kell lennünk, testestül-lelkestül; ha nem azok 
vagyunk, akkor jaj nekünk. Azonban én nem féltem a görög nyelvet 6' nagy
méltóságától, mert tudomásom szerint azt is kinyilatkoztatta, hogy mégis tekin
tettel kell lennünk arra, hogy mit csinál a szomszéd, és ez a tekintet vissza 
fogja tartani a hamar elhatározástól. Németországban is van vita, hogy vájjon 
nem kellene-e a két középiskolát egyesíteni és azt mondják: igen is. De hogyan, 
méltóságos főrendek ? Úgy, hogy hat évig legyen egyféle, azután következzék 
három évig gymnasium, három évig reáliskola. Hát ez egészen más. És itt — 
méltóztassék megengedni — eszembe jut egy régi magyar Írónak, a ki 300 
évvel ezelőtt irt Kolozsvárott, Heltaynak mondása, hogy a magyar szeret viasz
edényben somfatüznél főzni, azaz elégtelen eszközökkel elégtelen idő alatt akarja 
a főzést végrehajtani, tehát az étel fotelen marad. (Derültség.) De ő nagy
méltósága említette, hogy olyan intézetet is szándékozik felállítani, mint a 
Theresianum. Csakhogy abban tanítják ám a görögöt, még pedig sokkal 
nagyobb sikerrel, mint mi tudjuk tanítani. (Tetszés.) Tehát a mint már ismétel
tem is, nem féltem a görög tanítást ő nagyméltóságától. Mit szóljak a német 
tanításhoz? Hogy az ellen fel tudtak szólalni, az igazán tatár és kirgiz 
szellemre vall.

A nagyenyedi Bethlen-föiskola fölszentelő ünnepe és az er
délyi ref. középiskolák tanárainak közgyűlése. A nagyenyedi Bethlen- 
föiskola új épületének június 3-án tartott felszentelő ünnepe a közönséges 
iskolai ünnepeknél nagyobb jelentőséget nyert s nemcsak a közvetetlenül 
érdekelt városból és környékéről, hanem az erdélyi részek távolabbi 
lakosságából is sokan sereglettek össze, hogy itt a nemzeti eszmék eme 
díszes templomában a rokonérzelmüekkel együtt örvendezzenek. Az erdély- 
részi reformált hét középiskola tanárai az ünnep emelése czéljából ide 
helyezett közgyűlésükkel kiváló érdekeltséget kölcsönöztek a felszentelő 
ünnepnek, melyre a ref. lelkészi kar kitűnőségei is feltűnő nagy szám
ban sereglettek össze Szilágytól be Háromszékig. Az ünnep jelentőségét 
gr. Csáky Albin cultusminister úr Kárffy Titus ministeri tanácsos úr 
kiküldetésével szintén fokozta, s Kárffy ministeri tanácsos úr megjelenése 
és rokonszenves közreműködése az állami ellenőrizést még mindig bizo
nyos féltékenységgel fogadó felekezet egyházi és tanári testületéinél igen 
kedvező hatást eredményezett. E sorok Írója az országos tanáregyesület 
választmánya nevében és EUscJier József nagyszebeni kir. tankerületi főigaz
gató úr képviseletében jelenvén ott meg, hálásan emelem ki a küldőim 
iránt ismételve tapasztalt s egyszerű személyemet érdemen felül kitüntető 
figyelmet és szives fogadást.

A felavatott iskolaépület részben már az 1885/6. iskolai évben 
használatba volt véve; de egyes részleteivel s különösen a díszterem 
berendezésével csak most készültek el. Az épület 100 méter hosszúságú 
homlokzattal néz a eollegiumi tanárok lakta utczára. Második emeletén 
a nagy díszterem felett kettős kupola emelkedik ; külseje nemes egyszerű
séget mutat s belsejében is kerültek minden felesleges cziczomát. Annál 
több költséget és gondot fordítottak a díszteremre, mely egyúttal főiskolai 
imaterem is. Az összes költség 118,639 frt 64 kr, s ebből 7143 frt 
jut a bebútorozásra, 2044 frt 30 kr az aula díszítésére. Az új épület
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délről éjszakra helyezkedett el s kapcsolatban áll az 1828— 36 közt 
felemelt szintén kétemeletes nyugoti szárnynyal. Egészen külön áll az 
17 65-ből származó egyemeletes kis collegium s egy 1863-ban keletkezett 
egyemeletes kisebb ház. Az utóbbiban s a most felszentelt új épületben 
nyernek elhelyezést a tantermek és szertári helyiségek. A most felmerült 
építési költségből 87,249 frt 90 krt fedezett az u. n. „angol pénz“. 
A Rábóczy Ferenczhez szító NVEnyed városát s vele a collegiumot 
1704 virágvására apján Rabutin katonai parancsnok alvezére, báró Tiedge 
annyira elpusztította, hogy még a távol Angliában is részvéttel gondol
tak rá. Pariz Pápai Ferencz tanár Imre nevű fia 1709-ben Angliában 
utazván, ott Anna királynőtől gyűjtési engedélyt nyert s küldetésében oly 
szerencsével járt el. hogy a collegium neve alatt 1100 font sterlinget 
helyezhetett az angol bankba. Az ötvenes években a toroczkó-szt.-györgyi 
birtok és az államkölcsön e tekintélyes tőkének majdnem fele részét 
emésztette föl s a megmaradt rész azóta kamataival 88,249 frt 90 krra 
egészülvén ki, az építkezésnek kisebb része marad a hátralevő szükség
letekkel együtt a már kilátásban levő államsegély fedezésére.

Az iskola viszontagságos múltjából szintén kívánok felemlíteni né
hány mozzanatot. Bethlen Gábor fejedelem felhasználván a szellemi ébredés 
első perczeit általános mívelődésünk alapjául, 1622-ben az akkori szék
városban. Eejérváron egy collegiumot létesített. Az új iskola fentartására 
rendelt debreczeni dézsma 2000 frt s a tokaji Héthegy nevű szőlő
90,000 frt értékben nem is jutott a collegium birtokába. A nagyenyedi 
uradalom azonban végig megmaradt tulajdonában s miután Rákóczy György 
szerencsétlen lengyelországi hadjárata Erdély felprédálását eredményezte, 
az alig megalakult zsenge intézet elébb Kolozsváron keresett tűzhelyet, 
1656-ban pedig Apafi Mihály rendeletéből birtokainak székhelyére köl
tözött. Apafi Mihály egyemeletes négyszögű épületéből az 1849. január 
8-diki oláh pusztítás után egészen napjainkig egy kis részlet állott, míg 
a fejérvári iskola épülete jelenleg kaszárnyául szolgál. Az 1849-diki fel- 
dulás után a két századon át virágzott iskola létele kérdésessé vált. 
Épületei romban hevertek, vagyona felprédáltatott s mind ennek betető
zéséül Wolgemuth katonai kormányzó a középiskolai osztályok megnyi
tását a magyarság teljes megsemmisítésére törekvő környezet sugalmazása 
következtében egyenesen eltiltotta. A lassankint visszaszállingózó tanárok 
közül Yajna Antal érkezett legelőször a collegium düledékei közé. Míg 
ő a romok eltakarításával foglalkozott, Yajna Adám és Szente József az 
elnéptelenedett városban házról-házra járva, összesen 48 tanulót tobor
zottak össze, s azokat három osztályba sorozva 1850. május 6-án az 
iskolát megnyitották; 1850/l-ben már 96 tanulóval és négy osztálylyal 
nyílik meg az iskola; 1851/2-ben a gymnasium I., II. és YI. osztálya 
s három elemi osztálya 126 tanulóval kezdett működni s a gymnasialis 
osztályokat szorongó szívvel csempészik be Yajna és Mihályi Károly; 
1852/3. már I., II., III. és VII. gymnasialis osztály működik az elemiek 
mellett s a tanárok nyáron át Háromszék falvaiban oly sikerrel tobor- 
zanak, hogy 239 tanuló seregük Enyedre ; 1853/4-ben az algymnasium
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kiegészül, de a felső osztályos tanulók kénytelenek eltávozni, mivel a 
kormány a nyilvánossági jogot nem adta meg; 1854/5-töl a felgymnasium 
osztályai fokozatosan kiegészülnek s 1857/8-ban már 335 középiskolai 
tanulót fogad be az iskola 323 elemi osztályos mellett s nagy után
járással a nyilvánossági jogot is megnyeri. Most a theologiai facultás 
megnyitását kezdik sürgetni. Egyelőre 1858/9-ben a tanítóképző intézetre 
nyernek engedélyt; 1861/2-ben a jogakadémia s 1862/3-ban a theologiai 
facultás is megnyílik s az összes népesség 917. A folyvást emelkedő 
népesség 1867/8-ban 1136 tanulóval eléri maximumát. Jelenleg az inté
zet 1— 4. oszt. elemi, I—VIII. oszt gymnasiumi I—IV. oszt. tanító
képzői és I— IV. oszt. theologiai tanfolyamokat egyesít kebelében. A gym
nasiumi osztályok az utóbbi években annyira magyar jellegűek, hogy 
minden 100-ból 94 magyar, 4 oláh, 2 német nyelvű. Ez is mutatja, 
mekkora arányokban járul ez iskola népesítéséhez a tiszta magyarnyelvű 
székelység. N.-Enyed városa pl. az 1887/8-kiévbenagymnasiumi 320-nyinépes- 
séghez 60, Alsó-Fejérmegye csak 68, összesen tehát 128 tanulóval járult 
s így a középiskolák normális forrásain kívül 192 tanulót nyert a gym
nasium. Átalában a középiskolai osztályok 1/b-ét Háromszékmegye, 2/5-ét a 
többi székely és a külső erdélyi megyék szolgáltatják. E meglepő népe
sedés magyarázatát az iskola bőkezűsége, sokféle jótékonysága idézi elő. 
Ha déltájban tanúi vagyunk annak, hogyan nyeri ki 410 tanuló czipóját, 
vagy a háromféle tápintézetet megtekintjük s tudomást szereztünk a felől, 
hogy összesen 15,515 frt 74 krnyi pénzbeli és élelmi segélyben részesíti 
az iskola pénztára a tanulókat, hogy rendkívül soknak elengedi a tan
díjat, sőt jutalmakra, pályadíjakra 1782 frt 30 krt és 18 drb csász. és 
kir. aranyat fordít, és 43 lakószobában rendkívül olcsó hajlékot tart 
fenn : akkor hamar tisztába jövünk az iskola szokatlan, a természetes 
határokon túlmenő vonzóerejének valódi okai felől. E nagymértékű jóté
konyság ugyan alig termi meg mindig az óhajtott sikereket, sőt a mikor 
azt látjuk, hogy a 495 benlakó tanulóból csak 281 jut rendes ágyhoz, 
és 167 u. n. karikás ágyra szorul, sőt 47 tanuló épenséggel ágy nélkül 
asztalokból, ládákból rögtönzött vendégágyakon vonja meg magát, akkor 
valóban a legjobb akarat mellett is kérdésbe kell tennünk, vájjon az 
iskolai fegyelem, a házi rend s a hygienikus tekintetek e kellőképen 
nehezen vezethető, még nehezebben ellenőrizhető tömeg arányos apasz- 
tását nem tennék-e üdvösebbé, hogy a most nehezebben kirostálható 
selejtes elem kimaradásával a többiek nevelését, tanítását annál dereka- 
sabban munkálhassa az elégségesnek épenséggel nem mondható és sok 
kiegészítést kívánó személyzet ?

Magára az épületre térve át, míg a szertárak bőkezű felszerelésé
ről teljes elismeréssel szólhatunk, a tantermeknek azonos méret szerinti 
építését (60— 70 Q  m.), a szellőztetők mellőzését már nagy hibának kell 
tartanunk. A bebutorzásnál az osztályokban szemléltető szekrényeket, a 
térkép függesztőket, ruhafogasokat, a pökőládákat mellőzve találtuk s a 
fali táblákban is megfelelő méret szerinti újításokat óhajtottunk volna. 
Többrendbeli észrevételünk volna a nyílt és épen a nyugati záporoktól
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látogatott, széljárta folyosók, a padok szerkezete, az elavult és nem is 
szerencsésen elhelyezett kályhák s főleg a szükséghelyek és lakószobák 
berendezésére nézve. Mindez azonban a tervezett reformok sorában nagy 
részt ott szerepel s az államsegély rendszeresítése után valószínűleg ki
elégítést talál. A tanári kar buzgalmáról egyébként elismeréssel szólha
tunk. Főleg a szertárak berendezése illustrálja a tanárok sokoldalú tevé
kenységét. Egyes szertárak a középiskolák követelményeit annyira meg
haladják, hogy külön kézi gyűjtemények kiválasztását óhajtanok a szak
ember előtt igen nagybecsű, de a tanulókat tömegével inkább elriasztó 
anyagkészletből. A Herepev Károly tanár által több évtizeden át gyűjtött 
régiségi és, geológiai gyűjtemény pl." akármelyik egyetemnek becsületére 
szolgálna s 3222 darabot számlál. Egyes tárgyai, mint a csáklyai leletek 
a pókafalvi bronztükör, a kocsárdi bronzsisak, az ispánlaki bronzlelet, 
a nagyenyedi sirleletek, külföldön is figyelmet keltettek és sok hazai tudóst 
vezetnek N.-Enyedre. A kőzet- és ásványtani gyűjtemény 1768 ásványt, 
627 kőzetet és 7758 kövületet számlál jobbadán N.-Enved vidékéről He- 
repey által felfedezett telepekről. Leggazdagabb a könyvtár 23,410 műből 
Szilágyi Gyula által rendezve. A többi szertár mellett említést érdemel a 
75 hangszerből álló zeneszertár is. Némi meglepetéssel jegyezzük meg, 
hogy a történelem és földrajz eszközei a többi szertárhoz mérve sze
génynek mondhatók s a classica philologia szertára épenséggel beren
dezésre vár.

A felszentelő ünnepre térve, Szász Domokos püspök költői gondo
latokban ragyogó könyörgése igazán megható volt. A püspöki áldás ha
tását növelte a fiúi vonatkozás szülővárosához s az a magasztos emelke
dettség, mely Szász Domokost ma élő legjelesebb szónokaink közé emeli. 
A főiskola zenekara egy részletet játszott a Prófétából; a theologiai dalkör 
énekelte Ottó „Vasárnap reggelét“. Meglepő szép volt Váró Ferencz alkalmi 
költeménye, melyhez Borsai Sámuel énektanár szolgáltatta a zenei részt. A 
szónoki emelvény fölött Bethlen Gábor arczképe (Barabás Miklós mesteri 
ecsetétől) mintegy megelevenült a lendületes strophák elzengésekor.

Fölszentelés után Szász Domokos püspök és Zeyk József főgondnok 
üdvözölték a tanári értekezletet, mely megalakulva Gáspár János alsófejér- 
megyei tanfelügyelőt s egykori nagyenyedi tanárt, valamint az országos 
tanáregyesület képviselőjét, Téglás Gábort a gyűlés tagjai közé iktatta. 
Fogarasi Albert „Vergilius és Horatius része az ókor szellemi hagya
tékában, jelentősége a classicai nevelésben“, Bartha Zsigmond „Az energia 
elvének történetéből“ czimü székfoglaló értekezéseiket olvasták fel. Szokás 
ugyanis, hogy a rendszeresített tanárok a collegiumok diszülésében szak
juk köréből tudományos értekezéssel lépjenek kathedrájukra. E szép 
szokásnak hódolt a két megnevezett tanár. A tanári értekezleten (június
3— 5.) Váró Ferencz n.-enyedi igazgató rajzolta a főiskola legutóbbi 
18 évi történetét. Nagy gonddal, finom elmeéllel kidolgozott értekezése 
az elhunyt tanárok mesteri jellemzését adja s az iskola minden életmozza
natát felöleli. A többi értekezésről majd külön szólok, addig csak jelentéskép 
szolgáltatom be a fennebbieket, nem hallgathatva el azt a benyomásomat,
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hogy jóllehet a ref. felekezeti tanárok közül aránylag kevesen vívnak ki 
irodalmi nevet s a szaktudományi tevékenység is inkább az itjabb nemzedéknél 
észlelhető, az iskolaügy szolgálatában tanúsított lelkes odaadásuk s különösen 
az a nemes versenyzés, melylyel iskoláik ünnepeit nemcsak személyükben, 
hanem összes családbeli, sőt baráti környezetükkel emelni, sikerhez juttatni 
igyekeznek, dicséretesen külöbbözteti meg őket az e tekintetben kevesebb 
melegséget és solidaritást tanúsító s a hivatalos tartozás korlátáin túl 
kevésbbé vállalkozó állami testületektől. Se érdem felett magasztalni, se 
túlfelől kisebbíteni szándékomban nem áll, de a nagyenyedi tanári értekezlet 
tagjaival érintkezve mégis érezuem kellett jelenlegi elszigeteltségünk áldás- 
talan voltát s kívánnom kell: vajha mennél hamarább elérkezzék az idő, mely
ben egy-egy nagy és. egytermészetü vidék — minő Erdély is — tanárvilága 
közös értekezleteken vitathatná meg az államot és nemzetet egyaránt érdeklő 
középoktatás teendőit és javítnivalóit.

Téglás Gábor.

K Ü L F Ö L D .
A z  o l a s z o r s z á g i  c o n v ic t u s o k .

II.

A convictusok ügyében nyert kimerítő tájékozás és beható tanul
mány után tettem látogatásokat egyes kiválóbb vidéki convictusokban.

Nápolyban a Vittorio Emanuele nevű nemzeti convictust látogattam 
meg. Amicarelli Ippolito rector és egy istitutore (nevelő) kalauzolt az 
intézetben, mely a Via Roma (giá Toledo) főutczának Dante nevű terén 
fekszik és impozáns külsejével már messziről magára vonja a figyelmet. Ez 
is, mint egyáltalán majd minden nemzeti convictus, jezsuitáké volt 1807 
előtt. Az épület monumentális külsejével annak belseje is összhangban áll. 
A szép tágas folyosóra nyílnak a rector és a főbb tisztviselők lakóosz
tályai és a tanulótermek. A 158 növendék 7 csapatba van beosztva. A 
tanulók mindegyike külön asztallal bír, melyek egyes sorban vannak egy
másután felállítva. A nevelő asztala a sor élén emelkedettebb helyen áll, 
úgy hogy egy tekintetével az egész csapatot egyszerre arczban áttekint
heti. A tanulók asztalai tisztán és rendben vannak tartva. A hálótermek 
száma a csapatok számának megfelelő. A vaságyak mennyezettel vannak 
ellátva s egymás végébe két sorban úgy elhelyezve, hogy a két sor között széles 
járó út van hagyva. Minden hálóteremben a nevelő ágya emelkedettebb 
helyen úgy van elhelyezve, hogy az egész hálótermet könnyen áttekint
heti. A hálóteremben minden tanulónak van külön éjjeli szekrénye a ki
járó ruha számára és egy szék. Minden hálóterem mellett van egy mosdó
fülke, 5 —6 mosdóhelylyel, és minden tanulónak törülközője a számozott 
fogasra aggatva. Az ágyakat és ruhatisztitást minden csapat külön szol
gája végzi, a ki az öltözködésnél is jelen van és szolgálatjára áll a 
csapatjabeli növendékeknek. A földszinten tágas szép nagy ebédlőt talál
tam, tisztán fölterített hét asztallal, a hét csapatnak megfelelően. Az



asztalfőn levő hely a csapat nevelőjéé, a ki együtt étkezik a növendékekkel. 
Minden teríték előtt egy három deciliteres üveg állott borral, melyet meg- 
izlelve, igen jónak találtam. Az asztal már desserttel (narancs, alma, friss 
japáni naszpolya, száraz füge) stb. volt ízletesen díszítve. A földszintnek 
főfolyosójáról a fogadó terembe léptünk, egy elegánsan bútorozott nagy 
szalonba, mely az ifjúság báli terméül is szolgál a farsang alkalmával. A 
terem elegáns bútorzatát nagy tükrök, csillárok és zongora egészíti ki. A 
fogadó teremből nagy üvegajtók nyílnak a nagy udvarra, mely egy zászló
alj katonaság gyakorlatainak is elegendő volna. Az udvar a convictus 
nyári tornahelyéül is szolgálván, tornaszerekkel van ellátva, melyek nagy 
számmal voltak ugyan, de nem épen a modern követelményeknek megfelelően 
és igen czélszerütlenül fehérre festve. Ez a vakító szín már az akkori 
(április 17-ikén voltam ott) napfény mellett is bántólag hatott a szemre; 
hogy mennyivel károsabb lehet az a forró júniusi és júliusi fény mellett, 
az könnyen elképzelhető. Az udvar, a tornaszerek területét kivéve, mely 
finom homokkal van behintve, ki van kövezve. A négyszögü udvar másik 
oldalát a téli tornacsarnok foglalja el, nagy üvegajtókkal az udvarra 
nyílva. Deszkázva van a csarnok padlója, de matráczok vagy szalmazsákok 
nincsenek. Találtam az I. emeleten két börtönhelyiséget, vagy a mint itt 
nevezik „elmélkedő fülkét“ (camera di riflessione), melyek elég világosak 
és tiszták, vasalt ajtóval, melyeken ablakszerű nyilas van vágva az elmél
kedő megfigyelhetésére. Egy szék teszi a fülke összes bútorzatát. A 
betegek szobáját és a fürdőszobát meglehetős rendetlen állapotban talál
tam ; a viaszosvászon lepedővel beterített betegágyakon sebkötelékek és 
szennyes ruhák hevertek. Az intézet kertje, mely a növendékek kellemes 
szórakozó helye, narancsfákkal, akkor már rakva illatos virágokkal és 
pirosló gyümölcsökkel, japáni naszpolya, füge s más délszaki fákkal és 
cserjékkel van bőven beültetve és a növények névjelző feliratokkal ellátva. 
A konyha és éléskamrák megtekintése után a convictussal kapcsolatos 
gymnasiumot és lyceumot látogattam meg. A convictus jövedelme fekvő 
birtokaiból évi 30,941 lírára rúg; rendes befizetésekből van 11,784 
lírája, a kormány évi járuléka 55,868 lírát tesz. Az intézetben évenkint 
25 félfizetéses növendék kap ellátást, négy helyen a városi hatóság tett 
alapítványt.

Nápolyban egy magán nevelőintézetet is meglátogattam a Galileo 
Galileit, mely a Strada Sapienza 8— 11. száma alatt van s minden jellegű 
és fokú elemi, közép és szakiskolákkal rendelkezik magában az intézet
ben. Majo Lipót lovag és igazgató előzékenyen és szívesen fogadott, meg
mutatva intézetének egész berendezését és iskolahelyiségeit. A convictusban 
58 növendék van ; az intézet az állami és nemzeti convictusok mintájára 
van szervezve. A convictorok itt is egyenruhát és ismertető jelvényt 
hordanak. A convictorok önképzőköre figyelemre méltó munkásságot 
folytat.

A casertai provincziában meglátogattam Maddaloni városban a Giordano 
Bruno nemzeti cónvictust, melyet Chiarle osztálytanácsos szakreferens a 
ministeriumban különös figyelmembe ajánlott. A város maga is kellemes
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benyomást gyakorolt reám; kertek, narancsligetek között terül el egy 
alacsony hegy aljában. A convictus-épület azonnal elárulja, hogy jezsui
táké volt egykor. A főlépcső feljáratánál egy boltozatos folyosóra értem, 
mely régi szép freskókkal van borítva. Az intézet rectora Carlo Spadei 
tanár rendkívül szívesen fogadott, sőt egy kötet költeményeivel is meg
ajándékozott s maga kalauzolgatott az egész intézetben, bemutatva a 
convictus minden helyiségét és egész hivatalnok testületét, a spiritualis 
directort, tanárt stb. Katonás rendet és példás fegyelmet találtam min
denütt. A tanulószobákban a nevelők, ruhatárban a ruhatáros, konyhában 
a négy szakács és összes cselédség a maga helyén állott, hogy az inté
zetet minden irányban megismerhessem. A minisztériumból vitt ajánló
levelemet, melyben a convictusnak beható és minden irányú bemutatása 
volt hangsúlyozva, valóban szószerinti értelemben vette a derék rector és 
fáradhatatlan volt mindennek megmutatásában, sőt ebédre is ott akart 
marasztani, miről csak már előre megállapított utirendem pontos végre
hajtása miatt voltam kénytelen lemondani. A convictus 160 növendéke 8 
csapatba (camerata) van beosztva, melyek költők neveiről vannak elne
vezve, igy Camerata Manzoni, Cam. Massimo d’Azeglio, Cam. Dante 
Alighieri, Cam. Leopardi, Cam. Petrarca, Cam. Ugo Foscolo, Cam. Parini, 
Cam. Silvio Pellico. A tanulók munkatermei a szép, tágas, világos folyo
sókra nyílnak, ajtók felett a camerata neve van kifüggesztve; minden 
tanulónak külön dolgozó asztala. A tanulók iskolai dolgozatai egy külön 
fülkében, tárgyak szerint vannak csoportosítva, úgy hogy az összes dol
gozatok készletben lévén, az intézet elöljárósága azokat bármikor meg
tekintheti és ellenőrizheti. A hálótermeket rendben, tisztán találtam. Min
den tanulónak nagy fiókos szekrénye vau ágya fejénél. A felső fiókban 
van kefe, czipőhúzó, fésű, kettőben fehér és kijáró felső ruha, az alsóban 
a lábbeli. A hálóterem mellett van a mosdó, vízvezetékkel, melyből a 
vizet sárga rézcsappal eresztik a mosdó kagylóba. A ruhatárban a ruha
táros bemutatta a ruhatári naplókat, minden tanuló ruházatáról vezetett 
lajstromokat, és a ruhatári kezelést. Minden tanulónak az anyakönyvi 
számmal jelzett zacskója van, melyben a váltásra szolgáló fehérneműt 
teszik és ágyára aggatják. A levetett szennyes ugyanazon zacskóban kerül 
másnap a ruhatárba és mosásba. Az ebédlő tágas és szellős, a konyhában 
is minden ragyogott a tisztaságtól. A szép udvaron levő tornaszerek itt 
kékre és sárgára vannak festve. Valóban érthetetlennek találtam, hogy 
Olaszországban, hol különben igen sok a gyakorlati érzék, miért festik 
meg mindenütt rikító színesre a tornaszereket, a helyett, hogy a farészeket 
hígított kátránynyal bekennék, miáltal azok tartósabbakká válnak és a 
nap fényét sem teszik annyira sértővé. A napirend évszakok, iskola és 
szünnapok szerint változó. Nyáron 4-kor kelnek a cselédek, х/2-5-ког a 
convictorok, 5-kor imádság, tanulás, 3/46-kor reggeli, 7-kor iskola, 10-kor 
villásreggeli, 11-kor szépmüvészetek, 2—1/2 4-ig pihenés, ’/24-kor mosa
kodás és tanulás, '/27-kor ebéd, ’/.i^-kor átöltözés és séta, 3/48-kor vissza
térés a sétáról, */2 Ю-kor imádság és lefekvés. A téli napirenden a fel
kelés félórával később, a lefekvés félórával korábban van. Az órarend



728

idejét kürtszóval jelzik. A convictusban levő elemi iskola három osz
tályának meglátogatása elől sem térhettem ki a túlszives igazgató felszó
lítása folytán s meghallgattam a tanulók feleleteit. Az egyenruhás, katonás 
magatartásu, tiszta fiuk igen jó benyomást gyakoroltak rám. A maddalonii 
convictus pedig meggyőzött arról, hogy lehet rend, katonás szigor és 
fegyelem polgári nevelőintézetekben is, nem kell ahhoz szuronyos puska és 
kardbojt. A maddalonii convictus ingatlanai 19,299 lírát jövedelmeznek, 
a felvételi díjakból befoly 4727 lira, a kormány évi segélye tesz 38,508 
lírát. A kormány 10 alapítványi helylyel bír. Az intézet rectora egy 
ifjúnak napi összes ellátására nem költ többet egy líránál, annak daczára, 
hogy a tanulók az ellátással teljesen meg vannak elégedve.

Rómában egy papi convictust látogattam meg, az Ospizio di S. Maria 
in Aquiro czímüt, mely a Capranica téren levő papiakban van. A con
victus alapítványi és a 150 növendék mind alapítványt élvez. A tanuló 
teremben a tanulók dolgozó asztalai egymás utáni egyes sorokban vannak 
elhelyezve. A tanulótermek mellett vannak a hálótermek, melyek a tanulók 
játéktermeiül is szolgálnak. A vaságyak félig összehajthatok. Minden tanuló 
maga veti meg ágyát és tisztítja ruháját. A hálóteremben levő egy-egy 
szék ülése láda módjára fiókkal bír, melyben a keféket és fénymázt 
tartják. A II. emeleten levő tornaterem mellett van az intézet kápol
nája is. A tanulók szürke posztóból való egyenruhát viselnek. A con
victus berendezése szerény, a rend és tisztaság nagyon sok kifogásra 
adhat okot.

G-enuában a Cristoforo Colombo nemzeti convictus egyike a jele
sebbeknek és kedveltebbeknek. Rectora dr. Pavesio Pál lovag, ki a nemzeti 
convictusokról írt jeles munkájával a tanügyi irodalom terén is kiváló 
érdemeket szerzett, a vezetésére bízott intézet felvirágoztatásával a pol
gári convictusok egy mintaképét teremtette. Rendkívüli szeretetreméltó- 
sággal fogadott és kalauzolt a kényelmes, szép épületben. A 124 convictor 
7 tanuló termet foglal el, melyek egy közös folyosóra nyílnak. A tanuló 
termekben a tanulók mindegyike külön egymástól elszigetelt asztallal bír. 
A hálószobákban a csinos vaságyak egyes sorban vannak egymás végiben 
felállítva és vassodrony matráczczal ellátva. Minden tanulónak ágya mellett 
van egy fényezett kisebb és a fal mentén egy nagyobb fényezett szekrénye, 
ruhái, a kisebb toilette, kellékei számára. Az intézetnek magának lévén 
szőlője, a házban fogyasztott bort maga szűri és kezeli tiszta jó minő
ségben. A szíves rector az éléskamra készletét is megmutatta, sőt a 
gazda számadásaiba is hagyott betekintenem, hogy á háztartás legapróbb 
részleteit is megismerhessem. Egy-egy növendéknek napi ellátása itt átlag 
1 lira 30 centesimibe (65 krba) kerül. Az intézet növendékei a nyári 
nagy szünidő alatt a censor vagy rector és a nevelők vezetése mellett 
nagyobb kirándulásokat tesznek Olaszország messzebb vidékeire. Az olasz 
vasutak állandóan 50 % kedvezményt adnak minden convictusi kiránduló 
társaságnak, mely legalább 20 személyből áll, vagy annyiért vált jegyet. 
A genual convictus rectora az ifjúság hazafias szellemének ápolására időn- 
kint politikai hazafias ünnepélyeket rendez a convictusban. Az intézet



falain látható két emlékkő is ilyen ünnepélyekről tanúskodik. Az egyiket
1887-ben a januárius 25-én és 26-án Szaati és Dogalinál elesett olasz 
hősök emlékére állították fel nagy ünnepiességgel, a másik szép emlék
tábla Victor Emanuel halálának X. évfordulója alkalmával rendezett haza
fias ünnepélyt örökíti. Az ünnepélyekről kiadott emlékkönyvek erős nem
zeti politikai színezetű beszédeket és költeményeket tartalmaznak.

A turini nemzeti convictust (Convitto nationale Umberto I.) is 
meglátogattam. Ez mind a növendékek számát, mind berendezését és veze
tését illetőleg Olaszország legelső nemzeti convictusa. Jó híre miatt egy
általán minta-convictusnak is szokták nevezni. Carlo Alberto alapította 
1848-ban a genuai, ciamberii. novarai, nizzai és vogheraiconvictussal együtt. A 
jezsuiták tulajdonát képezett épületekben helyezte el mindegyiket. 
A turini még azon évben megnyílt és a Carmine nevű monumentális 
convent rendeztetett be számára, melyet a carmeliták 1719— 29-ig épí
tettek volt Az épület impozáns, a főlépcső az építészet műremeke. A 
földszinten egy elegáns fogadó terembe vezettek, míg az emeleten lakó 
rectornak átadták ajánlólevelemet a ministeriumtól. Volt alkalmam ezalatt 
szemügyre venni a főúri fénynyel és kényelemmel berendezett salont, 
melynek egyik falát Umberto királynak bronzszobra díszíti, alatta egy 
márványtáblával, mely a szeretett királynak a convictusban 1877-ben tett 
látogatását örökíti meg s minek emlékére a convictust 1879-ben az ő 
nevéről nevezték el. A convictus rectora, az öreg Parato József comm. 
nyájas előzékenységgel fogadott s a convictus megtekintése előtt elmondta 
az intézet történetét. A convictusnak pár évi fennállása után az ötvenes 
évek elején katonai szervezetet adtak, az alapító intentióihoz híven és a 
piemonti ifjúság hajlamainak megfelelően. A katonai gyakorlatok mellett 
gondot fordítottak az elme és szív képzésére és nemesítésére is. Az ifjú
ságot szavalásban, műkedvelői, színi előadásokban, ének s zenében is 
gyakorolták. Az intézet növendékeinek színi előadásai rövid időn egész 
Turinban kedveitekké és népszerűekké váltak. A nyári szünidőt az ifjúság 
a ház tulajdonát képező Montaldo kastélyban töltötte. A mostani rector 
1865-ben vette át a convictus vezetését, és az intézetben olyan intéz
kedéseket honosított meg, melyek annak népszerűségét és jó hírét meg
teremtették. A jó viseletű és jeles előmenetelü ifjúság jutalmazására életbe
léptette a nyári nagy kirándulásokat Olaszországba és a szomszéd államokba. 
A convictus azóta minden évben szokott ilyen kirándulásokat rendezni, 
mely eljárást aztán a többi convictusok is követendőnek találtak. A kor
mány pedig mint üdvös intézményt erkölcsileg és anyagilag támogatja s 
a convictusok részére e czímen jelentékeny subventiót vett fel a költség- 
vetésbe. 1879-ben a convictus növendékei a piemonti volt nemzetőrség 
egyenruháját és oldalfegyver viselését nyerték. így ez az egyedüli nemzeti 
convictus, melynek katonai szervezete van s a mellett mégis polgári vezetés 
alatt áll. A rector az intézetben megtakarított 100,000 líra összegen 
megvásárolta az intézet részére a történelmi nevezetességű Novalesa apát
ságot, Susa mellett a Mont-Cenis aljában, 900 méter magasságban a tenger 
fölött, hol a convictorok most már nyaralni szoktak. A rectortól nyert
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ezen tájékoztatások után megmutatták az intézet berendezését, a tanuló-, 
hálótermeket és az ebédlőt, a tornacsarnokot, hol a színielőadásokat is 
tartják, a fegyvertárt, az ifjak fegyvereivel, melyekkel katonai gyakor
latokat végeznek egy hadnagy vezénylete alatt. Az intézetnek van 180 
növendéke, 8 csapatba beosztva. A nemzeti convictusok között ez a leg
népesebb.

A katonai szervezettel bíró és katonai parancsnokság alatt álló nem
zeti convictusok közül meglátogattam a milánóit, az úgynevezett Longone 
convictust. A Belgiojoso ezredes és convictusi parancsnokhoz kapott ajánló
levélre megnyíltak előttem a convictus ajtai, melyek idegeneknek rendesen 
zárva vannak. Pesenti kapitány segédtiszt és helyettes felügyelő kalauzolt 
az intézetben, melyen a katonás rend és tisztaság azonnal felötlők. A 
tágas, szép nagy udvaron végzik az ifjak a katonai gyakorlatokat, heten- 
kint kétszer. Ez az épület is jezsuitáké volt, de elvétetvén tőlük, 1848-tól 
kezdve 1885-ig convictus volt benne, míg az utóbbi évben a salernoival 
együtt katonásíttatott. 160 növendék van az intézetben, kik 3 századba 
vannak beosztva. A legjobb családok nagy előszeretettel keresik fel ezt a 
convictust. Jelenleg Crispi minister fia és Schiaparelli tanár két fia is az 
intézet növendékei között van. A hálóteremben az ágyak alatt van fehér- 
nemüs láda, az ágy fejénél fényezett ruhaszekrény, kihúzó fiókokkal, 
rajta a borjú. A folyosón vannak felállítva az ifjak fegyverei. A háló
teremben nem alszik felügyelő a növendékekkel, hanem az őrség egész 
éjjel őrjáratot végez az intézetben, a hálótermet is többször felkeresi, 
mely alkalommal az őrjárat parancsnoka a hálóterem ajtaján levő kulcscsal 
egy mechanikus szerkezetű óraművön jelzi az őrjárat elvonulását. Az ebéd
lőben is pedánsabb rendet találtam, mint a polgári intézetekben. A tágas, 
szép folyosót a convictus legkiválóbb jelességü növendékeinek olajfestésü 
arczképei díszítik; az intézet alapításától fogva a legutolsó évig minden 
évből egy-egy $ u  arczképe. A földszinten az iroda mellett volt az egy
kori polgári convictus kápolnája, melyet épen akkor alakítottak át fogadó 
és társalgó teremmé. A nehéz vörös atlaszból készült ajtódíszt akkor 
rakták fel a kárpitosok, és puha smyrnai és persa szőnyegekkel borí
tották a padlót. Az intézet növendékei a convictussal kapcsolatban levő 
Parini gymnasiumot és lyceumot látogatják. Az elemi iskolások számára 
az intézetben van elemi iskola, melyet azonban legközelebbről már 
megszüntetnek, minthogy csak középiskolai tanulókat fognak ezentúl föl
venni a convictusba.

A milanóin kívül Salerno, Siena, Aquila és Macerata városok nem
zeti convictusait katonásították eddigelé. Kilátás van rá azonban, hogy 
ezentúl évről évre fognak egyet-egyet átadni a hadügyministeriumnak, a 
mely különben nem szívesen veszi magára ezt a terhet. A katonai szer
vezetnek vannak barátai, de a polgári elem, különösen a tanárvilág nem 
tud az eszmével megbarátkozni. A középiskolák igazgatóitól és tanáraitól 
sok kifogást és alaposnak látszó panaszt hallottam a katonai rendszer 
ellen. A katonák másrészt maguk is vallják, hogy sokszor éles és kelle
metlen összeütközéseik vannak az iskolával, a polgári elemmel, mely nem
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akar az ő intézkedéseikhez alkalmazkodni. Tapasztalatom szerint a con- 
victusoknak a tanintézettel egy vezető kézre való bízása felel meg leg
inkább mindkét intézet czéljainak. Kevésbbé egyeztethető meg a közös 
érdek, a nevelés és tanítás érdeke ott, hol a convictus és gymnasium két 
kézen van; még kevésbbé hiszem pedig a czélt elérhetőnek ott, hol a 
két vezetés között oly nagy az ellentét, mint van a polgári és katonai 
elem között.

Általában véve Olaszország a convictusi intézménynyel annyira elő
haladott, hogy más államok is okulhatnak rajta. Tanügyének ez a része 
áll határozottan a legmagasabb fokon. Szeretettel és gonddal is foglal
koznak a tanügyi körökben ezen intézmény fejlesztésével, csakhogy sajnos, 
ebben is azt tapasztaljuk, mint a tanügy egyéb ágainál, hogy sokat sze
retnek experimentálni és sűrűn jönnek egymásután a változások. Egye
bekben az olaszok convictusi intézményéből sok tanulságos dolgot merít
hetünk különösen mi magyarok.

(Kolozsvár.) Dr. Erödi Béla.

I R A T T Á R .

A középiskolából polgári iskolába való átlépés újabb szabályozása
tárgyában a vall. és közokt. minister f. é. 6364. sz. alatt a következő 
körrendeletét intézte valamennyi megye kir. tanfelügyelőjéhez:

I. Az 1879. évi szeptember hó 12-én 25,409. sz. alatt kelt ren
delettel a polgári iskolák számára kiadott tanterv bevezetéséül szolgáló 
„szükséges tudnivalók“ 4. pontja a középiskolából polgári iskolába való 
átlépést eléggé részletesen meg nem határozván, az e részben tapasztal
ható ingadozás megszüntetése és egyöntetű eljárás életbe léptetése czél- 
jából a következőket rendelem:

1. §. A középiskolából a polgári iskolába átlépni kívánó tanulót 
fel lehet venni a) elsőrendű bizonyítványa alapján; b) másodrendű bizo
nyítványa alapján, ha az illető tanuló gymnasiumban latin vagy görög 
nyelvből, reáliskolában franczia nyelvből kapott elégtelen osztályzatot, de 
a többi tantárgyból legalább elégséges érdemjegye van. A mennyiben 
azonban a középiskolák és a polgári iskola tantervei között lényeges elté
rések vannak, melyek az átlépés alkalmával figyelmen kívül nem hagy
hatók : ennélfogva a középiskolából polgári iskolába átlépő tanuló a 
polgári iskola megelőző osztályaiban előforduló azon tananyagból, melyet 
a középiskolában nem tanult és mely a polgári iskola későbbi osztályai
ban nem fog pótoltatni, felvételi vizsgálatra kötelezendő. Ha a tanuló ezen 
felvételi vizsgálatnak azonnal való letehetésére nincsen elkészülve, akkor 
neki előkészülés czéljából az évi osztály vizsgálat idejéig terjedő határidő 
engedélyezhető; osztályvizsgálatra azonban ily tanuló csak a felvételi vizs
gálat előzetes sikeres letétele után bocsátható.

2. §. Oly tanuló, ki a középiskolában, az 1. §. b) pontjában em
lített tantárgyakat leszámítva, egy vagy legfeljebb két tantárgyból elég-

49*



télén osztályzatot kapott, szintén felvehető a polgári iskola megfelelő 
magasabb osztályába, ha az 1. §-ban említett tantervi különbözetből te
endő vizsgálaton kivül azon tantárgyakból, melyekből elégtelen osztályzata 
van, a polgári iskolában a felvételt megelőzőleg sikeres felvételi vizsgá
latot tesz. Ezen esetben azonban a felvételi vizsgálatra bocsátáshoz a kir. 
tanfelügyelő engedélye szükséges. Ezen vizsgálat a polgári iskola szem
pontjából ejtetvén meg, a középiskolában nyert elégtelen érdemjegy javí
tását nem vonja maga u tán ; miért is a középiskolai bizonyítványra nem 
a szokásos javító záradék, hanem hátulsó lapjára -— az engedély, 
tantárgyak és felvételi vizsgálat eredményének idézésével — csak a fel
vételi záradék vezetendő reá.

3. §. Oly tanuló, ki a középiskola valamely osztályát eredmény
telenül ismételte, s ennélfogva tanulmányait a középiskolában nem folytat
hatja, a polgári iskolában az ismételt osztálynak megfelelő, sőt a meny
nyiben osztályzat tekintetében az 1. §. b) pontja vagy a 2. §. feltételeinek 
megfelel, a következő felső osztályba is felvehető.

4. §. Valamely polgári iskolánál elégtelen osztályzatot nyert tanuló 
rendszerint csak ezen iskolánál tehet javító vizsgálatot. A javító vizs
gálatnak más polgári iskolánál való letehetése csak rendkívüli körül
mények között, ezen utóbbi iskola fölött álló kir. tanfelügyelő enge
délyével történhetik meg, és ekkor a bizonyítványra vezetendő javító 
záradékban az engedély száma és kelte idézendő.

5. §. Az 1— 4. §-ban említett vilgálatok díjmentesek és azon osztály 
tanítói előtt teendők, melybe a tanuló felvétetni kíván. A vizsgálat lefo
lyásáról jegyzőkönyv vezetendő.

II. Az 1876. évi szeptember hó 2-án 20,311. sz. a. kelt rende
lettel a polgári községi iskolaszékek számára kiadott utasítás 65., és 
ugyanakkor az állami népoktatási tanintézetek gondnokságai számára 
kiadott utasítás 55. §.-ában a magán tanulók vizsgálatra bocsátására és 
az általuk fizetendő díjakra nézve foglalt határozatot a polgári iskolákat 
illetőleg következőképen módosítom és bővíteni k i :

1. Az iskolaszék, illetőleg gondnokság (vagy közvetlen iskolai elöljáró
ság) csak azon magántanulóknak vizsgálatra bocsátására illetékes, kik e minő
ségben rendesen be voltak Írva és a vizsgálatot a rendes időben teszik le.

2. Olyanoknak, kik valamely polgári vagy megfelelő középiskolai 
osztály elvégzése után legalább egy év eltelte után a következő magasabb 
osztályból kívánnak magánvizsgálatra bocsáttatni, az engedélyt a kir. 
tanfelügyelő adja meg. Ugyanez áll azon esetre, ha tanitóképezdét végzett 
vagy tanítói oklevéllel biró egyén kíván a polgári iskola VI. osztályából 
vizsgálatot tenni.

3. Egy vagy több osztály mellőzésével, vagy több osztályból össze
vontan teendő magánvizsgálathoz az engedély megadását a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumnak tartom fenn. A 2. és 3. pontban említett 
esetekben, a jelentkező köteles az engedély megnyerése iránti folyamod
ványát kellően bélyegelve és keresztlevéllel, valamint addigi tanulmányairól 
szóló és a tanulmányok elvégzése óta lefolyt idő alatti foglalkozását fel-



tüntető hiteles bizonyítványokkal fölszerelten, azon polgári iskola igazgató
jánál benyújtani, hol vizsgálatot óbajt tenni. Az igazgató e folyamodványt 
a tanítói testület véleménye kíséretében a kir. tanfelügyelőhöz terjeszti fel. A 3. 
pont esetében ezen hatóságok a folyamodványt a ministeriumhoz juttatják.

4. A nyert engedély alapján a magánvizsgálat bármikor, az iskola
szék, illetőleg gondnokság kiküldöttjének vagy az igazgatónak jelenlétében, 
azon tanítók előtt tétetik le, kik az illető osztályban abban az időben 
tanítanak. A vizsgálat írásbeli és szóbeli, és kiterjed minden tantárgyra, 
mely azon osztály részére a tantervben elő van írva. A vizsgálat lefolyá
sáról jegyzőkönyv vezetendő. A bizonyítvány az anyakönyv megfelelő 
száma alatt állítandó ki. és benne azon körülmény, hogy az illető magán- 
vizsgálatot tett, az engedély kelte és számának idézése mellett megemlítendő.

5. Állami és államilag segélyezett községi polgári iskolákban a 
beiratási és tandíjon felül egy osztályból teendő magánvizsgálatért 15 frt, 
osztályösszevonás esetén egy osztály után 15 frt, a többi után 10—10 frt 
vizsgálati díj fizetendő. A beiratási és tandíj, akárhány osztályból tétessék 
le egyszerre a vizsgálat, mindig csak egyszer fizetendő. A bizonyítvány 
kiállításáért járó díj a beiratási díjban benfoglaltatik. A beiratási és 
tandíj az iskola pénztárát illeti meg. A vizsgálati díj, a vizsgálaton való 
részvétel arányában, a tanítókat illeti, — hozzá véve egy részt az igazgató 
számára. Ha az igazgató egyszersmind vizsgáló, ezért neki külön rész jár.

G. A magánvizsgálati díjakat az igazgató szedi be, s azokról név
szerinti jegyzéket vezet, melyben elkülönítve mutatja ki az iskolai pénz
tárba folyó és a vizsgálókat illető díjakat. Az iskolai pénztárba folyó 
díjak, az említett jegyzék csatolása mellett, az iskola számadásában 
bevételezendők.

7. Tisztán községi, társulati és magán polgári iskolákban a magán- 
vizsgálati díjat és felhasználása módját a közvetlen iskolai hatóság, vagy 
az iskolafentartó határozza meg. Magán polgári iskola tulajdonosa köteles 
a díj nagyságát és minden magánvizsgálatot a kir. tanfelügyelőnek elő
zetesen hejelenteni.

Erről a kir. tanfelügyelőséget oly felhívással értesítem, hogy a 
felügyelete alá tartozó állami, államilag segélyezett, községi, társulati és 
magánpolgári iskolákat ezen rendelet értelmében való eljárásra utasítsa.

Kelt Budapesten, 1889. évi május hó 12-én.
Gr. Csáky s. k.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
11. A  v á la s z t m á n y n a k  j ú n i u s  1 1 -é n  t a r t o t t  ü lé s e .

Elnök: Köpesdу S., jegyző: Bróeik K.
Jelen voltak: Dr. K/amarik J .. Mayer J Volf  Cry., Szerelem- 

hegyi T ., dr. Alexander B., dr. Csengeri J., Deme L ., dr. László M., 
Müller J.. Tiber A.
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A főtitkár a Várkonyi-féle javaslat ügyében az e tárgyban kikül
dött bizottság nevében a következő indítványt tette. Mondja ki a választ
mány, hogy örömmel üdvözöl minden olyan munkát, a mely az egyesület 
25 éves történetét foglalja magában. Jelenleg anyagi helyzete az egyesület
nek nem engedi meg, hogy hasonló munka kiadására vállalkozzék; az 
ilyen tárgyú munka azonban az egyesületnek erkölcsi és esetleg anyagi 
támogatására számíthat. A választmány az indítványt magáévá teszi.

A közgyűlés tárgyai közé még fölveszi Mendlik Alajos következő 
czímű értekezését: Milyenek legyenek érdemjegyeink?

Az irattár megvizsgálására Bermüller F. és Tiber Á., a pénztár 
megvizsgálására Tornor F. és Deme L., a könyvtár megvizsgálására pedig 
dr. Csengeri J. és Müller J. küldetnek ki.

III. A k ö r ö k .
A fiumei kör májusi vagyis évi gyűlésén dr. Gribovszfcy Jenő a 

következő évi jelentést olvasta fe l:
Mielőtt a kör munkálkodásának részletes kimutatását adnám, sajnálattal 

kell megemlítenem, hogy a tagok száma dr. Erődi Béla volt főgymn. igazga
tónak más vidékre történt elköltözése által 1-gyel kevesbedett. Dr. Erődi 
személyében a kör elnöke és legtevékenyebb tagjainak egyike távozott el. 
A kör tagjainak száma 18. A munkaprogramra ez évben kettős irányú volt: 
a) megvitatás alá került az orsz. középiskolai tanáregyesület közp. választ
mánya által a körnek tárgyalás végett küldött kérdések közül az évi záró
vizsgálatokról szóló. Előadó dr. Erődi Béla volt. A kör a nyilvános, vagyis 
a most fennálló vizsgálati rendszer mellett foglal állást; mert csakis ez az 
eljárás elégítheti ki a szülőket és praktikus természeténél fogva a tanügyi, 
illetve a szorosan vett iskolai érdekeknek megfelelőbb. A hibát nem a rend
szerben találja, hanem a kivitelben. 6) Deczember havában a kör rendezett 
négy nyilvános felolvasó estélyt, magyar és olasz nyelven, öt külön tárgyú 
felolvasással. Az estélyeken szép számmal megjelent közönség a felolvasók
nak megérdemlett elismeréssel adózott. A kör az egyesületi év folyamában 
három ülést tartott, melyeknek kiválóbb mozzanatai a Tanáregyesületi Köz
lönyben közzététettek.

A kör ezután a jövő iskolai évre újjá szerveződött. Tisztviselőkké 
választattak: Fest Aladár (elnök); Dahnartello Artur (alelnök); Szabó 
Samu (jegyző) és Angheben Albin (pénztáros). A központi választmányba 
jelöltettek : Fest Aladár és dr. Bergboffer József.

Dr. Gribovszky Jenő, a kör jegyzője.

A brassói kör május hó 4-én tartott rendes ülésén az önképző 
körök kérdése került megvitatás alá. Első felolvasó dr. Hoffmann Frigyes 
volt, kinek fejtegetései a következőkben foglalhatók össze:

Ha visszatekintünk önképző köreink keletkezésének idejére, a Kis János 
és elvtársai által alapított első ilynemű nyelvmívelő körök lelkes felkarolását 
és gyors elterjedését az akkori politikai és társadalmi viszonyok magyaráz
zák, melyek ma már gyökeresen megváltoztak. Kérdés, hogy e viszonyok vál- 
toztával van-e létjoguk önképző köreinknek? Ha ennek igazolását csupán a 
magyar irodalom szolgálatában keressük, talán lehet valakinek bátorsága arra 
is, hogy nemmel feleljen. Az előadó a tanár felügyelete s vezetése alatt mű
ködő önképző köröket paedagogiai okból szükségeseknek tartja. Tudjuk, hogy
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minden ifjú életében előbb-utóbb bekövetkezik az idő, bogy erejét kezdi 
érezni s bizonyos önállóságra törő, ha szabad így kifejezni, teremtő ösztöne 
kezd nyilvánulni. E korban az ifjúnak vezetőre van szüksége és pedig a 
tehetségesebbjének is, mert leginkább ez forog abban a veszélyben, hogy oly 
irányba téved, melyből egészen ép lélekkel később nem tud kibontakozni. 
Egész iskolaszerű az ezen alapján szervezett önképző kör természetesen nem 
lehet. Czélja a tanuló önálló szellemi életének barátságos figyelemmel tartása, 
annak egészséges irányban való vezetése s előkészítése az életre. De az élet 
sokoldalú ; a lehető legtöbb oldalú legyen tehát az önképző társaságok munka
köre is ? Nem; ezt az ifjak kora, míveltségi foka nem engedi meg, de a 
vezetés lehetősége sem. Fejlődő ifjú ügyeimét, törekvését nem kell túlságosan 
szétforgácsolni. Ez már azért sem kívánatos, mert az ifjak közös munkáját 
károsítaná, pedig a dolog természete szerint épen erre kell törekednünk; 
aztán ma már tanár sem akad, a ki mindent tud. De hátha a szaktanárok 
mind részt vesznek a vezetésben ? mondhatná valaki. Az előadó ezt nem hiszi 
lehetségesnek ; a sokfejű directorium mindenütt rosszabbnak bizonyult az egy
séges vezetésnél. Tehát csak a régi csapáson maradjunk V Nagyjában igen. 
Tanuljanak az ifjak beszélni, olvasni s Írni bizonyos önállósággal s a mívelt 
ember formáiban. A tárgykör, melyen belül ezt gyakorolják, a vezető s a 
tanulók természete szerint szőkébb vagy tágabb lehet, de valószínűleg leg
inkább a humán ismeretek körén belül fog maradni, már csak azért is, mert 
ez egyrészt a tanulóknak leginkább közös ismeretköre s másrészt, mert válasz
tékosabb tárgyalásra legalkalmasabb. Ez különben az exact tudományokat sem 
károsítja meg ; ha valaki okos kiválasztással és jól tanul olvasni, helyesen és 
csínnal Írni és beszélni, az ezen ismereteinek később bármely ismeretkörben 
hasznát veszi. De a humaniórák művelése mellett még egy fontos ok szól: a 
szigorúbb szakképzés a főiskola feladata, a középiskola fejleszsze az ifjú 
lélekerőit s adjon általános míveltséget. Legáltalánosabb, legközösebb pedig a 
humán ismeretkör, ez tartja össze a müveit társadalmat, a többi inkább elvá
laszt bennünket egymástól. Hagyjuk a főiskolának, az életnek azt, mi egy
mástól elidegenít s ne hanyagoljuk el a középiskolában azt, mi a mívelt tár
saság tagjaivá tesz. Hogy ennek a közös humán miveltségnek épen a magyar 
irodalom és történet lesz a gerincze, az a mi sajátos viszonyaink között a 
legkevésbbé sem baj. A milyen közömbös nagy közönségünk a nemzeti mű
veltség ezen tényezőjével szemben, annak ápolására országos szükségünk van 
és ha ezt teszsziik, nem leszünk chauvinisták, hanem az emberi és nemzeti 
idealismusnak rakunk alapot.

Ugyan e tárgyhoz szólották még Mally Nándor és pedig mint 
középkereskedelmi iskolai tanár, a szakiskolák szempontjából. Nézetei 
röviden a következők :

Gymnasiumok és reáliskoláknál nem tartja szükségesnek, hogy egyik 
vagy másik tantárgy hiányai az önképző körben pótoltassanak. Ha mutatko
zik hiány az egyes tárgyakban, azt a szaktanárnak kell orvosolnia. Máskép 
áll a dolog fejlődő szakiskoláinknál, melyek paedagogiája még nincs teljesen 
megállapítva. Igaz, hogy itt is a szaktanár feladata tárgyát úgy előadni, hogy 
tanítása ne szoruljon külső támogatásra, tanításunk azonban nem szorítkoz- 
hatik egyedül bizonyos mennyiségű töredékes ismeretanyag közlésére, hanem 
arra is kell törekednünk, hogy az iskolában elsajátított különböző proveuien- 
tiájú és jellegű anyagrészletek összehangzó egészszé olvadjanak össze s a 
tudományokban rejlő morális tényező is érvényre jusson. Hogy mennyire 
olvadtak az egyes ismeretkörök össze s mennyire szolgálnak egy magasabb 
felfogás alapjául, azt legjobban megítélhetjük, ha alkalmunk van tanítványain
kat szabad, fesztelen működésben meglesnünk. Erre szolgálna az előadó nézete 
szerint a nevezett iskoláknál az önképző kör, melynek hivatása volna, hogy 
az iskolai élet feszítő erejének mérője legyen s mint ilyen a helyes és ferde 
tanítási irányokat kimutassa, ellenőrizze.
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A felolvasók után hozzászólt még a kérdéshez Orbán Ferencz, ki 
a mai viszonyok között nem tartja elégségesnek, hogy az önképzőkörök 
csupán a humán irány művelésére szorítkozzanak. Ha az ifjúnak épen a 
reáliákhoz van különös hajlama, miért nem fejleszthetné épen ez irányban 
képességeit ? — Bombauer Emil az önképző köröket, ezt a speciális 
magyar intézményt, megtartandóknak véli; nem óhajianá azonban, hogy 
minden tudományág művelésére kiterjeszkedjenek, de azt sem, hogy irodalmi 
társaságoknak tekintsék őket. Szerinte az volna feladatuk, hogy az ifjak 
közös munkában tanuljanak beszélni, olvasni, fogalmazni. Példaképen fel
említi a stuttgarti műegyetemen évekkel ezelőtt Yischer aesthetikus által 
„Sprechübung“-en czím alatt tartott collegiumokat, melyekben megtaní
totta hallgatóit, hogyan kell a hangokat kiejteni, majd felolvastatott velük, 
ezután beszédek könyv nélkül való elmondására került a sor s végül egy 
általánosabb érdekű egyszerű tétel kidolgoztatásával zárta be a cursust. 
Kívánatosnak tartaná, hogy önképző köreink ily módon foglalkozzanak. 
Dr. Mika és dr. Hoffmann megjegyzései után az elnök felteszi a követ
kező kérdéseket: 1. Kivánatos-e az önképző körök fenntartása közép
iskoláinkon ? (Igen. egyhangúlag). 2. Kivánatos-e azok egységes vezetése ? 
(Igen, egyhangúlag). 3. Az önképzőkörök feladatát tekintve elégséges-e, 
ha azok a szóbeli előadás és a stilus fejlesztésére törekszenek az iskolá
ban tárgyalt és arra kiválóan alkalmas disciplinák felhasználásával? (Igen, 
a többség).

Május 25-én tartotta a kör évi ülését. Bombauer Emil elnök meg
nyitó beszédében visszatekintve a kör múlt évi munkásságára constatálja, 
hogy ez év nem folyt le minden eredmény nélkül; hozzászóltunk a köz
pont által kitűzött kérdésekhez, tartottunk népszerű felolvasásokat s mind
ezekből bizonyára hárúlt szellemi haszon mind a kör tagjaira, mind a 
közönségre. Egyelőre megelégedhetünk e szerény sikerekkel is, de remél
hető, hogy körünk munkássága a jövőben mind intensivebbé fog válni s 
a fokozott buzgalom és bátorság fokozott sikereket fog felmutatni. Ezután 
a jegyző felolvasta a kör múlt évi működéséről szóló jelentését.*) Majd 
dr. Hoffmann tesz indítványt arra nézve: szólíttassék fel a választmány 
annak kieszközlésére, hogy a középiskolai tanárok akár a pöstyéni, akár 
a mehádiai fürdőben a hadsereg tisztjei számára megadott ingyenes helyek 
kedvezményében részesüljenek. A karlsbadi fürdő hasonnemü kedvezménye 
úgy szólván luxus, mert tanár úgy sem igen van abban a helyzetben, 
hogy gyomrát megterhelhesse, iskolai helyiségeink ellenben, fájdalom, nagy
részt olyanok, hogy bennük a rheumát szinte lehetetlen elkerülni. A kör 
az indítványt helyesli, s megbízza az elnökséget, hogy azt a választmány
hoz beterjeszsze. — A tisztikar beadván lemondását, a jövő évre meg
választatnak : elnökül Orbán Fercncz, jegyzőnek újból Binder Jenő. 
Választmányi tagságra jelöltetnek: Rombauer, Orbán, Burnáz; Orbán. 
Burnáz, Hoffmann ; Burnáz, Hoffmann, Kupcsay.

Binder Jenő, a kör jegyzője.

!) Hely' szűke miatt nagy sajnálatunkra nem közölhetjük. A szerk.
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A zsolnai kör második évi gyűlését május 19-én tartotta meg. 
Jelen volt a kör minden tagja. A jegyző évi jelentése szerint a kör 
második évi. működését október 10-én kezdte meg s összesen 8 gyűlést 
tartott. E gyűlések tárgyai részint a többi körök s a tanáregyesületi 
választmány által fölvetett, részint más paedagogiai vagy napirendre került 
tanügyi kérdések megvitatása voltak. A rendes havi üléseken összesen 7 
előadás volt. A tárgyalásokról s a hozott határozatokról a kör jegyző
könyvet vett föl s azt az egyesület választmányához küldte, a Közlönybe 
pedig minden ülésről tudósítást irt a jegyző. A kör tagjainak száma: 8. 
A tagok buzgó munkásságot fejtettek ki, minden ülésen teljes számban 
jelentek meg és a vitatkozásokban élénk részt vettek. Előadásokat tar
tottak : Csáka Károly 4, dr. Vas Antal, Malatinszky János és dr. Mayer 
György 1-—1 ízben. A kör kifelé ható működésének szép eredménye, 
hogy a központi választmánynak, a zsolnai kör indítványa alapján tett 
fölterjesztésére a nagym. vall. és közokt. ministerium a középiskolai taná
rok gyermekeinek tandíjmentessége ügyében egy rendeletet adott ki, mely
ben ígéri, hogy az ilynemű folyamodványok „elbírálásánál a méltányossági 
tekinteteknek ezután is a rendesnél nagyobb tért fog engedni". Hasonlókép 
a zsolnai kör kezdeményezésére tett a központi választmány fölterjesztést 
a magas tanügyi kormányhoz az iránt, hogy a másodhimlőoltásért 
szedetni szokott díjak szabályrendeletileg állapíttassanak meg. A jelentés 
fölolvasása után a kör a jövő évi egyesületi közgyűlésre programmtételéül 
ajánlja a következő két tételt: 1. A tanári szolgálati pragmatika. 2. A 
Közoktatási Tanács reformja. — A kör ez idei tisztviselőit a következő 
évre is megválasztotta. (Elnök: Malatinszky János: jegyző: Balugyánszky 
Béla). Végül vidéki választmányi tagúi a kör a hármas kijelölés alapján 
ajánlja : dr. Vas Antal, Zahuménszky János és Sztasz Adolf tagtársakat.

Balugyánszky Béla, a kör jegyzője.

A zentai kör évi gyűlését május hó 25-én tartotta meg. A kör 
elnöke, Szűcs Lajos úgy a középiskolai tanügyi kérdések tárgyalásában 
kifejtett buzgalomnál, mint a népies felolvasások fényes sikereinél fogva 
teljesen jogosult önérzettel jelenti ki, hogy az idén alakult zentai tanári 
kör feladatát tökéletesen megoldotta. Az elnöki záróbeszéd után a jegyző 
olvasta föl a kör 1888— 89. egyesületi évi életéről és működéséről rész
letes jelentését.

A hat hónapja megalakult kör -— a jelentés szerint — e rövid 
idő alatt is fiatal erejének legszebb életjelét adta. Kitűzött czéljához képest 
havi ülésein első sorban fontos paedagogika-didaktikai kérdések fejtegeté
sét tartotta szem előtt. Az első ülés jan. 9-én tartatott meg. A megvitatott 
tárgyakról és a hozott határozatokról a Közlöny tudósítást adott. Volt 
összesen 5 fölolvasás. Ezek közül Szűcs Lajosé (Középiskolai tanulók nyári 
üdülése), megjelent a Közlöny márcziusi számában, Örvény Iváné pedig 
(A térképek kérdése a földrajzi oktatásban) közlés végett a szerkesztőnek 
megküldetett.*) A kör megalakulása óta a tagok közül a következők tar-

*) Októberi számunkban közöljük. A  szerte.
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tottak a helybeli közművelődési egyesületekben nyilvános felolvasást: 
Örvény Iván „a mozgásról és az égi testekről“ ; Szűcs Lajos „a megzava
rodott összhang“ czímti rajzát olvasta fe l; Virág István „Rudolf trón
örökösről“. A felolvasások jövedelméből a zentai gazdakör eddig mintegy 
500 kötet könyvet szerzett, 600— 700 frt értékben. De legtágasabb téren 
mozgott, és legsikeresebbnek bizonyult a körnek a népies előadások tar
tásában nyilvánuló működése, melyet a kir. főigazgató úr is elismeréssel 
méltatott hivatalos látogatása alkalmával. Ez előadásokban részt vett a 
kör minden tagja. A hallgatók száma a 8 felolvasáson összesen 1843 ; 
és ez jogos reményt nyújt arra nézve, hogy a kör e téren pár év alatt 
működésének maradandó nyomait szemlélheti. A jelentés felolvasás után 
a kör az eddig hozott határozatokat helyben hagyja, egyúttal az egyesület 
közp. választmányának a következő két tételt ajánlja programmtételéül: 
„A középiskolai tanulók nyári üdülése“ ; és „az I. és II. osztály földrajzi 
tananyagának helyesebb beosztása“. Erre megejtetvén a tisztujítás, 
elnök újból Szűcs Lajos, jegyző Virág István lett. Vidéki választ
mányi tagul a kör kebeléből egyhangúlag Szűcs Lajos ajánltatik az egye
sületnek. — Az évi gyűlés bezárása előtt dr. Ferenczy emel szót a 
közs. középiskolai tanárok nyugdíjazásának tárgyában. Midőn az állam 
és a felekezetek sietnek gondoskodni a tanárok méltányos nyugdíjazásáról, 
kívánatosnak tartja, hogy a közs. középiskolában működő tanárok nyug
díjai is emeltessenek amazokéval minden tekintetben parallel vonalba. 
Indítványát a zentai kör teljes hozzájárulásával ajánlja a közp. választ
mánynak. — Az évi gyűlés azzal ért véget, hogy Szűcs Lajos körelnök
nek a kör megalakulása és minden várakozást meghaladó sikeres műkö
dése körül kifejtett lankadatlan buzgalmáért elismerést szavazott.

Virág István, a kör jegyzője.

A SÜmeghi kör május 28-án tartott gyűlésén dr. Kellemen Károly 
tag értekezett „Az előkészítő osztály felállításáról“ : Miután összefoglalta 
a köröknek e kérdésről hozott határozatait, kimondta, hogy ez intézmény 
életbe léptetését nem tartja szükségesnek, legfeljebb ott lehet használni, 
a hol a vegyes ajkúak közt a nem magyar elem túlnyomó százalékban 
van meg. Az előadó inkább azokra a körülményekre kíván súlyt fek
tetni, a melyeknek érvényesülésével az előkészítő osztály felállításának 
eszméjét teljesen elejthetni. 1. A népiskolából kikerülő tanulók nagy 
része nem felel meg a követelményeknek. A sok helyen dívó gépies 
tanítást kellene kiküszöbölni s az értelem fejlesztésére kiváló gondot 
fordítani különös tekintettel az anyanyelvre, számtanra és földrajzra. 
Sok helyen a népiskolában még olyant is tanítanak, a mi nincs is fel
véve a tantervbe. Szükséges továbbá, hogy a népiskola szigorúbban, 
illetve érdemlegesen járjon el az oly tanulók osztályozásában, a kikről 
tudomást szerzett, hogy tanulmányaikat a középiskolában folytatni szán
dékoznak. 2. Az első középisk. osztályban működő tanárok iparkodjanak 
alkalmazkodni a népiskolából csak imént kikerült tanulókhoz és töreked
jenek módszer tekintetében kellő átmenetre ügyelni a kétféle iskola
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tanítása közt. Ez átmenet, illetőleg áthidalás módszer tekintetében a tan
könyvekben is érvényesüljön. Tanítsunk mennél kevesebbet az első 
osztályban s bővítsük ki inkább a következő osztályok tananyagát. — 
A kör helyesléssel fogadta az előadó nézeteit.

A közeledő közgyűlésre vidéki választmányi tagul űr. Kellemen Károly 
tag jelöltetett ki. A közgyűlésen tárgyalandó tételül pedig ez évben is 
Horvát Rezső indítványára a felekezeti és községi középiskolák tanárainak 
nyugdíj kérdése ajánltatott. Minthogy e fontos ügy a felvetett biztosítási 
tervezetek egyike által sem nyerte megoldását s az illető intézetek 
tanárai még mai nap se biztosak jövőjük iránt, a mikor már az állami 
szolgálatban álló pályatársaik fizetésük emelése érdekében congressust 
bivtak össze, minthogy továbbá a nm. vall. és közokt. minister úr ez 
ügy rendezését kilátásba helyezte, nehogy ez életbevágó kérdés elpos
ványosodjék, esetleg a késő jövőre el ne balasztassék, a kör ez ügyet a 
közgyűlés kiváló figyelmébe és energikus támogatásába sürgősen ajánlja.

Horvát Bezsö, a kör jegyzője.

A kecskeméti kör május 29-én tartotta meg záró ülését, melyen 
Virányi Ignácz főreálisk. tanár referált a közoktatási tanács reformja 
érdekében megindult mozgalomról.

Előterjesztésének első részében ismerteti a közoktatási tanács mai szer
vezetét és feladatát, az országgyűlési közokt. bizottság tárgyalásait továbbá 
ama nézeteket, melyek a közokt, tanács reformjáról a szakfolyóiratokban és 
a napi sajtóban nyilvánultak ; második részében pedig saját álláspontját fejte
geti. A kérdés tanulmányozásakor ő is arra a meggyőződésre jutott, hogy a 
közokt. tanács mai szervezetében fenn nem tartható, mert feladatát a legjobb 
akarat mellett sem képes megoldani és így oktatásügyünket hathatósan elő 
nem mozdíthatja; de nem csatlakozhatok ahhoz a nézethez, melyszerint a küz- 
okt. tanács egyszerűen eltörlendő volna. A mi viszonyaink között, hol a 
közokt, ministerium jóformán csak administrativ forum, melyben a magasabb 
hivatalok betöltésénél nem tekinthetnek mindig a paedagogiai szakképzett
ségre, a hol tehát ennélfogva kevés a tanférfiú, szükségesnek tart oly szak
férfiakból álló tanácsot, mely a kormányt az iskolai élet tudományos és metho- 
dikus részére vonatkozólag consultative támogassa, az ország közoktatásügyében 
az egyöntetű eljárást lehetőleg létrehozza és fentartsa. Nem helyesli azt a 
fölfogást sem, mely’ a közokt. tanácsot feldarabolni szándékozik és mely, mi
után már az egyetemet és műegyetemet kivonta a közokt. tanács hatásköré
ből (mit szintén nem tud helyeselni), még a népiskolának is külön tanácsot 
sürget. E szétdarabolás az egyes intézetek elszigetelésére vezet és tartani lehet 
attól, hogy a jelenben is laza connexus ezáltal végkép megszűnhetnék. Czél- 
szerűnek tartja tehát, hogy a közokt. tanács hatásköre az oktatásügy minden 
ágára kiterjeszkedjék, megjegyezvén természetesen, hogy valamennyi ág a 
tanácsban kellően képviselve legyen. Megvalósítandónak tartja azt a nézetet, 
hogy a tanács tagjai első sorban a tanítással gyakorlatilag foglalkozók legye
nek, mert csak ezek ismerhetik alaposan tanításügyünk bajait. A Közlöny
ben érintett eszmét, mely a főigazgatók és igazgatók tanácskozására vonat
kozik, igen üdvösnek és következményeiben messzehatónak tartja ; de e 
tanácskozások nem pótolhatják a közokt. tanácsot, mert csak resolutiókat 
eredményezhetnek, melyek sok nagybecsű, üdvös eszmét tartalmazhatnak 
ugyan, de ez eszméket formába önteni és megvalósítani a közokt. tanácsnak 
lehet feladata. Az eddigi javaslatok között legtöbb biztosítékot lát dr. Heinrich 
Gusztáv javaslatában, mely szerint a közokt. tanács ne csak tudományszakok, 
hanem iskolai kategóriák szerint is osztassák fel ; a javaslat alapján reformált



740

közokt. tanács inkább megfelelhetne feladatának ; csupán egy toldalékkal kí
vánná az értekező a javaslatot bővíteni és ez a vidéki tagok belevonása a 
tanácsba. Volta sok reformjavaslat között olyan is, mely a vidéki tanférfiakat 
valami puszta czimmel akarná kielégíteni; mintha a vidéki tanárok nagyon 
vágyakoznának holmi üres czímek után. Még Heinrich is meggondolandónak 
tartja, vájjon vidékiek bevonassanak-e a tanácsba. Ezekkel szemben az érte
kező határozottan szükségesnek tartja, hogy vidéki tanárok is részt vegyenek 
a tanácsban. A közokt. tanács országos jellegű és gondjai az egész ország 
tanügyére kiterjednek, már pedig a vidéki tanárok sokkal alaposabban isme
rik a vidékük mindenféle viszonyait és informátióikat a tanács nagyon fel
használhatja ; ezek alapján nem juthat abba a helyzetbe, hogy az egész ország 
oktatásügyét a főváros mintájára kelljen erőszakolnia. Nem tagadható, hogy a 
vidéken is vannak tanférfiak, kik a közoktatási tanácsban jó szolgálatot te
hetnének az ügynek. Igaz ugyan, hogy a vidékiek tagsága némi költségtöb- 
letet okozna, de ez nem lehetne oly nagy, hogy miatta az oktatásügy emelé
sének ezen fontos faktorát el kellene ejteni.

Az értekezéshez többen szólották. Dr. Szombathy István csatlako
zik Virányi nézeteihez, de az igazgatók és főigazgatók tanácskozásait 
oly fontosaknak tartja, hogy az eszmét mélyebb meggondolásra és tüze
tesebb megvitatásra a legközelebbi orsz. tanáregyesületi közgyűlésnek 
programmtételül ajánlja. Szabó Ferencz, kegyesrendi házfő és Hanusz 
István főreálisk. igazgató minden tekintetben elfogadják az értekező néze
teit. Az eszmecsere végeztével a kör a következő pontokban állapodik 
meg: 1. a közoktatási tanácsot megtartandónalc, de szervezetét reformálan- 
dónak véli. 2. Óhajtandónak tartja, hogy az egyetem és műegyetem is fel
vétessék a közokt. tanács hatáskörébe, ha az a főiskolai tanszabadság 
korlátozása nélkül megtörténhetik. 3. A népiskolának külön tanácsot nem 
óhajt. 4. A tanácsba vidéki tagok is felvétessenek. Végre dr. Szombathy 
István főreálisk. tanárnak alaposan megokolt indítványára kimondja, hogy 
a legközelebbi tanáregyesületi közgyűlésnek programmtételül ajánlani 
fogja a közlöny által is felvetett következő kérdést: A közokt. tanács 
működésének intensivebbé tétele végett, de ezen intézménynyel szorosabb 
kapcsolatba hozva, tartassanak időnkint igazgatói és főigazgatói tanács
kozások, úgyszintén népiskolai tanítói és középiskolai tanári congressusok.

Ezek után Hanusz István elnök beterjeszti évi jelentését, mely 
szerint a 22 tagból álló kör ugyan a maga idejében megválasztotta 
igazgató választmányát, de mivel annak feje időközben a városból eltá
vozott, jan. 18-án kénytelen volt újra alakulni, mely alkalommal elnökévé 
Hanusz Istvánt, jegyzőjévé Virányi Ignáczot választotta meg. Ekkor 
üdvözölte az uj tagokat, Cserhalmy József és Kovács Antal főgymn. 
tanárokat, az első Budapestről, az utóbbi Marmaros-Szigetről jött hozzánk. 
A kör jelen tanári működése az évzáró gyűlést is ide számítva öt érdem
leges ülésben nyert kifejezést.

Az egyesület válaszmányába a kör a maga kebeléből Hanusz István 
főreálisk. igazgatót és dr. Erdélyi Károly kegyesr. főgymn. tanárt ajánlja 
tagokul. Végre a jövő tanévre megalakúlva Szabó Ferencz kegyesr. ház
főt elnökké, Virányi Ignácz főreálisk. tanárt jegyzővé választja.

Virányi Ignácz, a kör jegyzője.
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A beszterczebányai kör június 4-én tartott ülésén első sorban Kocsner 
József körtag értekezett „A római vízvezetékekről“. A nagy gonddal 
kidolgozott és sok tekintetben igen tanulságos értekezés egész terjedel
mében a beszterczebányai főgynmasium ez évi értesítőjében fog meg
jelenni. Második felolvasó Marcsiss János volt, ki az orsz. közoktatási 
tanácsról referált. Ismertetvén az eddig e tárgyról mondottakat, ő maga 
a tanácsot még fentartandónak. de reformálandónak tartja. A magyar 
közoktatási ügy még sok fontos szervezeti kérdés elintézését várja. Erre 
azonban szakemberekből álló tanács szükséges, kik kellő hivatottsággal 
bírnak s a kérdések alapos tanulmányozásával foglalkoztak. Kívánja, 
hogy az ügy érdekében a vidéki igazgatók és tanárok is hivassanak meg 
egyes fontosabb kérdések tárgyalására. Az erre kifejtett vitában különösen 
Spitkó Lajos körelnök szólalt fel.

Spitkó a közoktatási tanácsot illetőleg ellenkező nézeten van. Szerinte 
ha tanügyről, első sorban pedig népiskolai tanügyről van szó, először az admi
nistrate jön tekintetbe, másodszor a szükséges új paedagógiai intézkedések, 
harmadszor a lényegesebb szervezeti és magasabb tanügypolitikai kérdések. 
I. A középiskolai administratio lényegileg paedagógiai, tehát szaki termé
szetű, mert föladata a fönnálló tanügyi intézkedések pontos és szabatos ke
resztülviteléről gondoskodni. Még személyi kérdésekben is a paedagógiai 
szempont áll előtérben. Az administratiót egy-egy intézetre, nézve az igaz
gatók viszik, az egész kerületre nézve a főigazgatók, az összeségre 
nézve pedig a ministerium illető szakosztálya. Ha igazgatónak és főigaz
gatónak szakembernek kell lenni, akkor még inkább az összeséget kor
mányzó ministeriumi szakosztálynak nagyobbrészt szakemberekből kell állania, 
különben hiányzik a csúcsban végződő szakszerű ellenőrzés és egységes veze
tés. Ezt még a 70-es években nálunk nem látták be, hanem abból a téves 
felfogásból indulva ki, hogy a középiskolai administrate általában véve jogi 
természetű, fent kizárólag jogászokat s nem tanügyi szakembereket alkalmaztak. 
Ezek kevésbbé értvén a szakszerű dolgokhoz, e hiány pótlására közoktatási 
tanács kellett. E tanácsra bizták a jegyzőkönyvek, jelentések stb. szóval a 
paedagógiai szakértelemre szoruló administrativ természetű dolgok átvizsgá
lását. De a tanács tagjai e feladattal meg nem birkózhatnak, először mert 
bokros egyéb teendőik miatt reá nem érnek, másodszor mert nagyobbrészt 
nem középiskolai szakemberek. Hozzájárul, hogy papirhalmazzal, rideg írott 
jelentésekkel állanak szemben, honnan helyes Ítéletet formálni nehéz. Tegyük 
azonban fel, hogy kellő számú középiskolai szakember volna a tanácsban, 
ekkor is először állandóan és bőven másutt lévén elfoglalva, kellően rá nem 
érnek, másodszor ők is csak rideg élettelen jelentésekkel állnának szemben. 
Tehát a ministerium illető szakosztályában kellenek kellő számmal szakembe
rek, a kik rá is érnek s hozzá is értenek. Ilyformán azonban a ministerium- 
ban sok új állást kellene creálni, mert kevés számú ember a tömeges teendők
kel szemben tehetetlen volna. De a legnagyobb baj még igy is fenmaradna, 
mert akkor is csak Írott jelentések alapján kellene administrálni. E bajokon 
azonban gyökeresen segítve volna, ha a főigazgatókat Budapestre, a ministe- 
riumba osztanák be, mint Petrovich Ferenez főigazgató egyszer alkalmilag 
említette, nem pedig a közoktatási tanácsba, mint Fehér Ipoly ajánlja. így új 
állásokat r.em kellene creálni és mégis benn volna a ministeriumban a kellő 
számú szakember. Továbbá így lehetséges volna a közvetetlen élő referátum 
és szaktestiileti tanácskozás, melyet számos kérdés elintézése megkíván. Jelen
leg a főigazgatók teljesen el vannak szigetelve s tapasztalatuk nagyobbrészt 
kárbavész. A főigazgatók áthelyezése külsőleg semmi nehézségeket nem okoz, 
de számos jó volna ez intézkedéssel egybekötve. Ilyeneket már Fehér Ipoly 
is felhozott, de vannak még mások is : a szerzett tapasztalásoknak közvetet
len közlése ; a tanítás állásának és eredményeinek egészben véve való biz
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tosabb megállapítása ; az ellenőrzés még nagyobb tekintélye és hatályossága, 
mert küzvetetlenííl a ministeriumból indulna ki ; az igazgatói tekintély eme
lése, mert akkor az igazgatók a ministeriummal egyenes összeköttetésben 
állanának ; állások betöltésénél az alkalmas személyeknek biztosabb kiszeme
lése. A főigazgatók úgy járnák be kerületeiket, mint eddig. Csak vitás 
esetekben lehetne őket cserélve is kiküldeni. A magasabb középiskolai admi
nistrate tehát egészen a ministeriumban székelne. A minister és államtitkár 
alatt, mely méltóságok egészem politikai jellegűek, és a kiknek kezébe a dön
tés van letéve, ott volna először a középiskolai referens ministeri tanácsosi 
ranggal a szükséges személyzettel. Ez mintegy a kormányzó rész, mely így 
megmenekülne sok alárendelt fontosságú teendőtől (pl. tandíj elengedés és ha
sonlók). Másodszor ott volnának a főigazgatók mint osztálytanácsosok s az 
egyes kerületeknek főnökei. Ezek a középiskolai-referens elnöklete alatt minél 
gyakrabbi tanácskozmányokra jönnének össze. Ily szervezet mellett a közok
tatási tanácsra a szakszerű administrate szempontjából már nincs szükség, 
így van a dolog másutt is, legalább a ministerium illető osztályának szaki 
jellegét illetőleg. Ausztriában pl. a közoktatási tanács megszűnt, mert a mi- 
nisteriumba kellő számú szakembereket alkalmaztak. II. Szükséges új paeda- 
gogiai intézkedések. Ilyeneket vagy az elméleti kutatás eredménye tesz szük
ségessé, vagy a gyakorlati tapasztalás. A 70-es években a ministerium a kö
vetelményeknek még kevésbbé tudott megfelelni, mint az I. alatt említetteknek. 
Tehát e szempontból is a közoktatási tanács szükségét érezték. De a tanács 
ennek a feladatnak sem felelhet meg tökéletesen. Ha az elméleti kutatás kí
vánta intézkedésekről van szó, akkor az a baj, hogy igen kevesen lévén ott, 
kik elméleti paedagogiai tanulmányokkal komolyan foglalkoznának, könnyen 
egyeseknek egyoldalú elméletei érvényesülnek. Ha pedig a gyakorlati élet 
által kívánt intézkedésekről van szó, akkor az a baj, hogy a gyakorlattól 
legtöbb tagja távol áll. Innen a tanácsnak initiativa-hiánya. De tegyük fel, 
hogy nagyobbrészt gyakorlati szakember ülne a tanácsban, akkor is az ép 
említett első ellenvetés tovább is fennáll, a második kissé módosúl ugyan, de 
tapasztalatuk csak Budapestre terjed, így szükebb körű, egyoldalú s nem egye
temesebb érvényű. Tehát oly intézkedésre van szükség, mely által az összeség 
óhajai, az egyetemesebb tapasztalat érvényre juthatnak. E czélra is legjobb 
a főigazgatókat a ministeriumba beosztani. Акког már csaknem együtt van 
az egyetemes tapasztalat, s az ez által kívánt újítások élesebben kidombo
rodhatnak. De szükséges e szempontból — s ez a fődolog — a tanári köz
vélemény meghallgatása valamely czélszerü módon (pl. tanári közvélemény 
megkérdezése, igazgatói conferentiák stb.), a miről itt most közelebbről nem 
lehet szó. Ez fokozná a tanárok önérzetét és beható tanulmányokra buzdítaná 
őket Kerületük véleményének főigazgató-osztálytanácsosok volnának a mi
nisteriumban referensei. III. Lényegesebb szervezeti és magasabb tanügypoli- 
tikai kérdések. Ezek már nem mindennapi dolgok, hanem csak nagyobb idő
közökben szoktak előfordulni. E czélra tehát állandó tanács nem kell. Itt 
legjobb a ministerium konkrét javaslatait enqueteken vitafás tárgyává tenni. 
Ily tanácskozásra fele részben jeles tanférfiak hivatnak meg, fele részben 
pedig, hogy a tanácskozást ne lehessen egyoldalúsággal vádolni, más állású, 
egyetemes műveltségű férfiak. Jó a különböző elemeket, a nagyobb köz
véleményt ily kérdésekben már azért is meghallgatni, mert eldöntésük 
úgyis az országgyűléstől függ. Az okoskodás eredménye tehát, hogy kö
zépiskolai dolgokban állandó közoktatási tanácsra nincs szükség ; fungál- 
janak inkább a fentebb előadott módon a leghivatottabb tényezők. így 
megvolna a praxissal való benső kapcsolat, a mindenütt lappangó tudás ki
használása és az ily tudás szerzésére való ösztönzés ; megvolna a munkafel
osztás, a teljesen egységes kormányzat s talán több ezer forint megtakarítása. 
Még talán kevesebb papírt, is fogyasztanának. Hát a tankönyvbirálat ? Erre 
sem kell állandó tanács. Ezt a főigazgató-osztálytanácsosok útján a ministe
rium végezteti a legképzettebb szaktanárokkal. — Eddig az állandó közok
tatási tanács szükségessége inkább a középiskolai tanügy szempontjából volt
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bírálat tárgya. Természetes. Az egyetemeken stb a szaktudomány a fődolog- 
nem a paedagogia. Tehát egyetemi közokt. tanács nem kell. A népiskolai 
tanügynél arra hivatott szakembernek kellene nyilatkozni. Különben mind az 
egyetemi, mind a népiskolai tanügy a közoktatási tanácsot már eddig is jó, 
formán mellőzte, mi elegendő bizonyítéka a közoktatási tanács e két szem 
pontból való felesleges voltának.

A kör teljesen Spitkó Lajos nézetéhez csatlakozott és csak arra 
az esetre, ha a ministerium a szükséges szakerőkkel nem rendelkeznék, 
főleg ha a főigazgatók nem osztatnának be a ministeriumba, tartaná 
szükségesnek a közoktatási tanácsot, még pedig a mint Mircsiss János 
is akarja, reformált alakban.

Ugyanekkor tartotta meg a kör évi közgyűlését is. Miután a jegyző 
a kör évi működéséről szóló jelentését felolvasta, az elnök azt a kérdést 
veti fel, vájjon érezzük-e szükségét, hogy a kör jövőre is fenmaradjon ? 
A tagok kivétel nélkül a kör fenmaradása mellett nyilatkoznak, már csak 
azért is, mivel olyan kérdések merülhetnek fel, melyekhez hozzászólni 
mindnyájunk érdekében fekszik. Erre a tisztviselők, megköszönve a kör
tagoknak irántuk tanúsított bizalmát, lemondanak. A jövő tanévre a kör 
egyhangúlag Spitkó Lajos eddigi elnökét választja meg elnöknek. Spitkó 
megköszöni az iránta nyilatkozó bizalmat, de tekintettel nagy elfoglalt
ságára, az elnöki tisztet el nem fogadhatja. Miután ismételt kérelemre 
sem hajlandó az elnöki tisztet megtartani, a kör egyhangúlag Petricskó 
Jenő lőgymnasiumi tanárt választja elnöknek. A kör jegyzőjének egy
hangúlag ismét Faith Mátyás választatott. —  Vidéki választmányi tagok
nak a kör egyhangúlag Guta József felsőbb leányiskolái, és Faith Mátyás
főgymnasiuini tanárt ajánlja. .Faith Mátyás, a kor jegyzője.

VEGYESEK.

Az áll. tanárok fizetése emeléséről a következő nyílt levelet vettük :
T. szerkesztő ú r ! Országszerte üdvös mozgalom indult meg a tisztvi

selők részéről sorsuk javítása érdekében, és méltó elismerés illeti meg a tanár- 
egyesület tiszti karát és választmányát, a miért az ügyet oly gyorsan felka
rolta és közgyűlése napi rendjére kitűzte. Eme dicséretes buzgalom ösztönöz 
engem is felszólalásra, mivel azt tartom, hogy mindenikiinknek kötelessége, ha 
van valaminő terve, akár jó, akár rossz, hogy köztudomásra hozza. Már eddig 
is többféle tervről van tudomásunk. Az egyik, a melynek mint hallani lehet, 
a legnagyobb pártja van, oly módon vél segíthetni, hogy az ötödéves pótlék
nak 200 írtra való felemelését kívánja. A másik párt még nem nyilatkozott 
világosan, de a mint hallatszik, azt óhajtaná, hogy a tanárok az elsőfolyamo- 
dású törvényszéki birák rangjában és fizetésében részesüljenek. Mind a két 
terv egy lényeges hibában leledzik, t. i. erősen megterhelné az állam pénz
tárát, és ennélfogva már magában rejti a jelen viszonyok közt a sikertelen
ség csiráját. Azonkívül, ha a quinquennium megduplázása fogadtatnék el, nem 
volna rajtunk hathatósan segítve ; ha pedig az említett második terv, akkor
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még kevésbbé, ha t. i. 900 frtos fizetésen kezdve évek hosszú során át juthat
nánk csak el a magasabb fizetéshez. Pedig tudomásunk szerint ilyenformán 
van a terv kigondolva. De meg kell gondolni, hogy tanári állást sokkal nehe
zebben kapni, mint teszem jegyzői s továbbá birói hivatalt, tehát sokkal idő
sebb korában juthat az ember tanári hivatalba Rendesen olyan korban, a 
midőn már kiki családot alapít. Hozzáteszszük még azt is, hogy a tanárnak 
tetemes kiadása van könyvekre is, ha kötelességszerűleg haladni akar tudo
mányában ; továbbá, hogy éppen fiatalabb korában kell és lehet az embernek 
leginkább tanulnia; végül, hogy foglalkozásunk annyira idegbontó, hogy kar- 
társaink tetemes része kidőlne az anyagi gondok közepette, míg ama maga
sabb fizetés boldog birodalmába eljuthatna. Tehát ezt a tervet, a fizetés ily
nemű fokozatos és mondjuk meg, lassú emelkedését föltétlenül el kell vet
nünk ; annyira, hogy inkább a status quo állapotában óhajtunk megmaradni. 
Viszont a quinquennium megduplázását se fogadjuk el, noha ajánlatosabb 
amannál, mert nem volna rajtunk általa gyökeresen segítve. Világosabban 
szólva, nem volna az esetben se annyi fizetésünk, a melyből egy családdal 
tisztességesen meg lehetne élni.

Nem lehet térszűke miatt a dolgot bővebben fejtegetnem és számadá
sokkal okadatolnom, de azt hiszem, bízvást állíthatom, hogy Budapesten leg
alább is 2400 írtra van évenként szüksége egy tanárnak, ha családjával állá
sához illően, tisztességesen meg akar élni. Sőt azt is állíthatom, hogy ennyit 
a legtöbbje el is költ évenként. Az a kérdés most, hol veszi ? Hol s mi mó
don szerez még a fizetéséhez évenként 600 irtot ? Van talán egynéhány, a 
kinek van vagyona; de ezek száma édes kevés. Olyan aligha van egy is, a ki 
tudományos munkálkodással szerezze meg a többletet, mert Magyarországon 
ez majdnem lehetetlenség. És ha sikerül is valakinek egyszer-másszor egy-egy 
esztendőben, nem számíthat rá folytonosan, állandóan. Vannak továbbá jöve
delmező tankönyvek és ilyeneknek boldog szerzői; de kinek kell és mire 
való ma már az ríj tankönyv, és ki vállalkozik ma már ez odiózus mester
ségre ? A nagy többség tehát kénytelen-kelletlen privát leczkézésből tengő
dik. Pro dolor 1 szomorú egy foglalkozás 1 Mennyire megalázó az egyénre, az 
egész testületre ; mennyire erősorvasztó, mert sok privát leczkét keli ám adni 
évenként 600 írté rt! S mennyire időrabló, minthogy a munkaadó uraság 
kényelméhez kell szabni a leczke idejét, óráját. Legjobb erőink elernyednek, 
legjelesebb tehetségeink eltompulnak ebben a megalázó, többnyire eredmény
telen sisyphusi munkában. Mert a tudományos haladás s kutatás ilyen viszo
nyok közt csak hiú erőlködés, és igazságos követelmény ugyan, de hangzatos 
phrasissá törpül. És hol, melyik testületre nézve olyan igaz, mint éppen a 
tanárira, a régi közmondás: Qui non profiéit, deficit ?! Denique munkával, 
még pedig mindenesetre nehéz és kellemetlen munkával kell megkeresnünk 
ama 600 frtot. Tehát, ha már minden áron többet kell dolgoznunk azért, hogy 
megélhessünk, dolgozzunk legalább a magunk saját körünkben, dolgozzunk 
többet az iskolában.

Indítványom a következő :
Redukáltassék a tanárok száma az egyes középiskolában, és a lehetséges 

reductiú arányában állapíttassék meg a tanári fizetés felemelése. Mindenek 
előtt kitűnik, hogy az államra ily módon semmi új teher nem hárul; — tehát, 
és ez fontos, ebből a szempontból a tervezet könnyen kivihető. Lássuk most



745

részletesebben. Vegyünk példának egy teljes gymnasiumot. Jelenlegi általános 
szokás szerint egy teljes fögymnasium tanári kara az igazgatón, hittanáron és 
tornatanítón kívül 12 személyből áll (I. Klamarik 464. 1.). A 12 tanárnak a 
fővárosi intézetekben az összes fizetése 1800 írtjával (lakáspénzzel együtt) 
21,600 frt. Indítványunk szerint fel kellene osztani ez összeget 2400 frtos rész
letekre. Akkor éppen 9 tanárnak kerülne ki belőle a fizetése. Tehát ezentúl 
csak kilencz rendes tanár működnék egy-egy intézetben. Most hát azzal kell 
tisztába jönnünk, vájjon elvégezhetné-e ennyi ember a teendőket. Egy főgym- 
nasiumban az órák összege 232, melyből levonva a hittanra és tornára 32 órát, 
továbbá az igazgatóra mondjuk 6 órát, a kilencz tanárra marad 194 óra; 
egyre 2V5 óra, illetőleg négyre 21 és ötre 22 óra hetenként. Megengedem, 
hogy ennyi tanítás a gyakorlatok javításával és egyéb teendőkkel együtt 
fárasztó és nem csekély feladat, de alig hiszem, hogy találkoznék valaki, a 
ki szívesen ne vállalkoznék reá, csakhogy megszabaduljon vagy a nyomasztó 
anyagi gondoktól, vagy pedig a rangjához nem illő privatáktól. Vidéken szin
tén megmaradna az arány a mostani fizetéssel. Egy vidéki gymnasium tanári 
karának összes évi fizetése 1400 írtjával: 16,800 frt. Ezen összeget kilencz 
részre osztva, egyre-egyre 18662/3 frt jutna évenkénti fizetésképen. (A lakás
pénzzel együtt, mint fönt is). Ugyanezt persze a reáliskolákra is könnyen ki 
lehetne számítani. Sőt a szaktanárok létszámára vonatkozólag is próbáltam 
egy tervezetet. E szerint a főgymnasiumban a nyelvi órák összege 116; ebből 
tanítana az igazgató 6 órát és 5 nyelvész, kiki 22 órát; 1 történész 18 óra 
történelmet és esetleg 3 óra philosophiát, vagy nyelvet (magyart vagy németet): 
21 órát; 1 természetrajz és földrajz tanára a szépírással együtt 20 órát; a 
mennyiségtan, physika és rajzoló geometria összesen 43 óra, melynek ellá
tására 2 tanár szükséges ; összesen 9.

Ezt a tervet bátorkodom becses figyelmébe ajánlani, t. Szerkesztő úr. 
Tudom, hogy sok ellenmondást fog fölkelteni, ha egyátalán figyelemben része
sül. Azt magam is átlátom, hogy nehéz volna és hosszabb időbe kerülne a 
mostani létszámról az átmenet; továbbá bajos volna a törvény 32. §-ának azon 
szakaszát hamarost megváltoztatni, mely szerint a tanárt csak 18 órára lehet 
kötelezni. Azonban ugyanezen szakaszban meg van engedve, hogy a szakta
nárok 25 órára vállalkozhatnak ; tehát egyelőre nem kellene törvényes intéz
kedés, hanem esetleg a ministerium felszólítására vállalkoznék óratöbbletre, a 
ki akar, és egyelőre mint pótlékot kapná érte a fizetést. Ez volna egyúttal 
a legjobb módja kipróbálni az új intézményt. Azt hiszem továbbá, hogy a 
tanítás nagyobb concentrálása csak üdvös hatású volna, és jó részben meg
szűnnék a túlterhelés is. Legtöbb figyelmet érdemelne e terv ellen való azon 
kifogás, hogy általa az ifjabb nemzedékből számosán elUttetnének a tanári 
pályától, ha nem volna köztudomású dolog, hogy már jelenleg is nagy a tanár
hiány ; de meg a jövendő tanárokról kell-e előbb vagy a jelenlegiekről gon
doskodni ? Olyan csekély kifogásokra pedig, hogy a nagy óraszám mellett nem 
volna, a ki suppleálna, vagy nem lehetne megcsinálni a tanrendet stb., a minő 
lehet számtalan, nincs terem, hogy figyelemmel legyek, de talán nem is volna 
érdemes figyelemmel lennem. Befejezem tehát, és maradok t. Szerkesztő úrnak

tisztelő híve
Budapesten, 1889. június 2.
Tanáregyesület! Közlöny. XXII.

Y. Z.
50
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A budapesti állami tanárok értekezlete, mely június 4-én Köpesdy Sándor 
főgymn. igazgató elnöklete alatt'folyt le, a tanári fizetések rendezése ügyében 
július 6-án Mármaros-Szigeten tartandó gyűlés előkészítésével foglalkozott. 
Hosszabb tanácskozás után az értekezlet egy bizottságot küldött ki, melynek 
tagjai dr. Bánfi Zsigmond, dr. Jancsú Benedek és Szerelemhegyi Tivadar. 
E bizottság a vidéki tanári karoktól is bekért adatok alapján előterjesztést 
készít, melynek tárgyalására június 24-ke van kitűzve. Minthogy akkorra jelen 
számunk már sajtóban lesz, ez értekezletről nem referálhatunk. Be kell érnünk 
annak registrálásával, hogy a kiküldött hármas bizottság a mármarosszigeti 
gyűlésben tárgyalandó memorandum alapelveire nézve körülbelül a következő 
megállapodásokra ju to tt: Első sorban a helyettes tanárok helyzete rendezendő. 
Kívánatos, hogy a helyettes tanárok esküt tegyenek és 800 frt fizetésök legyen. 
E fizetés mint alapfizetés akként emelkedjék, hogy 15 évi szolgálat után 
egyenlő legyen az első folyamodású birákéval. Ezután 5 évenkint 200 forinttal 
emelkedjék. A lakáspénz szabályozandó a helyi viszonyoknak megfelelően a 
tanáregyesület memoranduma alapján. Módosítandó továbbá az összeférhe
tetlenségi törvény akként, hogy a törvényhozás székhelyén lakó tanárok is 
megválaszthatók legyenek országgyűlési képviselőkül. Óhajtandó a torna-taní
tók helyzetének javítása is. Hirszerént már sok tanári kar jelentette, hogy a 
mármarosszigeti gyűlésre képviselőt küld a maga kebeléből. Nagyon óhajt
juk, hogy a hírből valóság váljék.

Kinevezés. Petrovich Ferencz nagyváradi tankerületi főigazgatót, a kö
zépiskolai tanárságnak és egyesületünknek egyik büszkeségét, ő felsége a 
nagyváradi latin szertartású székeskáptalan kanonokjává nevezte ki. Midőn 
ezen teljes szivünkből örvendünk, bizton reméljük, hogy a ki vérünkből való 
vér, ezentúl is lelke egész melegével a mienk marad. Nem csak arra az egy 
évre értjük, a meddig még főigazgató lesz, hanem a további jövőre is. 
Isten tartsa meg mindnyájunk legnagyobb örömére!

Ö sztönd íja lap ítvány . Zimándy Ignácz törökbálinti kath. plébános 2000 
frtnyi ösztöndíjalapítványt tett, melynek évi kamatai a szakolczai kir. kath. 
gymnasium IV. osztályát végzett oly tanuló részére adhatók ki, a ki 1. sza
kolczai illetőségű szegénysorsú, 2. római katholikus vallásu, 3. jeles szorgalmú 
s feddhetetlen magaviseletü ifjú. Az illető kamatok az említett minősítés mel
lett az V., VI., VII., VIII. osztály bevégeztéig ugyanazon tanulónak adandók 
a ki azokat a IV. gymnasiumi osztály bevégeztével nyerte el. Az ösztöndíj 
adományozására az alapító Szakolcza városa tanácsát hatalmazta fel. Ez ösztön
díjon kívül Zimándy Ignácz a szakolczai kir. gymnasium segélyző egyesületébe 
mint 1000 frtos alapító tag belépett. A vall. és közokt. minister az alapítónak 
elismerését és szíves köszönetét fejezte ki.

Halálozások.*) Budapesten elhúnyt márcz. 25-én Nagy Alajos, kegyes 
tanítórendi tag, a rózsahegyi róm. kath. gymnasium tanára, egyesületünk tagja, 
hosszas betegeskedés után 43 éves korában. — Pozsonyban elhúnyt ápr. 17-én 
Bónay Jáczint János, skutari czimzetes püspök, 75 éves korában. A boldogult

*) E rovat már két számunkból szorult ki.
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Székesfehérvárott 1814. május 13-án született. Miután alsóbb iskoláit szülő
városában, a gymnasiuraot pedig Esztergomban végezte, 17 éves korában a 
pannonhalmi szent Benedek rendiek közé vétette föl magát, hol 1839-ben áldozó 
pappá szentelték és egyúttal főapáti szertartóvá nevezték ki. A következő 
esztendőtől fogva 1848-ig a győri lyceumban a rend tanárjelöltjeit oktatta. 
Már lyceumi tanár korában szorgalmasan foglalkozott az irodalommal s az 
Akadémia már 1847-ben levelező tagjává választotta. A szabadságharez alatt 
a győri nemzetőrség tábori papja, később győrmegyei papi biztos lett. A 
mozgalmakban lelkes részt vett. A szabadságharez leverése után egy ideig az 
alföldön bujdosott, a hortobágyi tanyákon rejtegetvén magát, mig 1850-ben 
szerencsésen Poroszországba menekült, honnét Hamburgba, B;üsszelbe, majd 
Londonba ment, a hol szerény nevelői állást nyert. A királyi kegyelem kihir
detése után 1866-ban hazatért, a következő évben Győrmegye peéri kerületé
nek országgyűlési képviselője lett s a parlamentben munkás részt vett. Ugyan
ekkor az Akadémia is rendes tagjává választotta. Midőn 1871-ben a király a 
trónörökös mellé magyar oktatót kívánt, Andrássy Gyula gróf a ministertauács- 
csal egyetértve Rónay Jáczintot ajánlotta. Még mialatt a trónörökös oktatója 
volt, kijelentette egyszer a királyné, hogy Mária Valéria főherczegnő nevelését 
egészen az ő kezére óhajtaná bízni. A nevelést azonban a főherczegnő korára 
való tekintetből csak 1876 tavaszán vehette át. Tovább egy évtizednél működött 
a királyi udvarnál mint oktató és nevelő. A királyi sarjak magyar szellemű 
nevelése egyik legérdemesebb tette hazafias működésének, melylyel méltóvá 
tette nevét a nemzet kegyeletes emlékezetére. — Szombathelyen elhunyt 
máj. 1-én Mennyey József vasmegyei nyugalmazott tanfelügyelő, ismert paeda- 
gogiai iró, 66 éves korában. — Budapesten máj. 5-én hirtelen elhúnyt dr. Ormay 
Lajos, a budapesti ág. ev. főgymnasium rendes tanára, egyesületünk tagja, 
28 éves korában. — Budapesten elhúnyt máj, 6-án Bérczy Jenő, a kaposvári 
áll. főgymnasium helyettes tanára, egyesületünk tagja, életének 3E-ik évében. — 
Nyitván elhunyt jun. 14-én Varsányi Pongrácz, kegyes tanitórendi áldozó pap 
és nyugalmazott gymnasiumi tanár, 61 éves korában. — Nyugodjanak békében !

A Magyar Történeti Életrajzok új füzete (V. évf. 2. fűz.) folytatja és be
fejezi Fraknói Vilmos történeti tanulmányát Erdődi Bákócz Та inasról, a 
Mátyás király halálát követő szomorú korszak e nevezetes főpapjáról. Fraknói 
eddig ismeretlen okiratokból merített; müve az előadás tekintetéből is kiváló 
és élvezettel olvasható. Díszes illustratiók egészítik ki a vonzó szöveget. Ezek 
közt van: X. Leó pápa arczképe, Rafael festménye után fénynyomatban; 
Mátyás királynak Bakócz Tamás birtokába jutott trónkárpitja, szines nyomás
ban, a gróf Erdődyek galgóczi kincstárában levő eredeti után ; Bakócz zágrábi 
misekönyvének egyik ékes lapja és több részlete ; Bakócz egy levelének mása ; 
névaláírások, műtárgyak rajza stb. Nagy érdekű II. Ulászló, Anna királyné, 
II. Lajos király, Bakócz Tamás arczképe a „Dietrichstein Zsigmond lakodalma“ 
czímü régi festményről a gráczi történelmi múzeumban. A füzet vége felé 
Angyal Dávid megkezdi Késmárki Thököly Imre életrajzának második részét, 
melyet a legújabb füzetben (V. évf. 3. fűz.) folytatva Thököly utolsó éveiig 
visz. Ez utóbbi füzet szép illustratiói az egykorú rajzok és metszetek után 
készült arcz-, város- és csataképeknek gazdag gyűjteménye. A díszes és becses

50*
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vállalatra ezúttal is fölhívjuk kartársaink ügyeimét és megszerzését melegen 
ajánljuk nem csak a tanári, hanem az ifjúsági könyvtárak számára is. Egy 
évfolyam (5 füzet) ára 8 frt. Megrendelhető Méhner Vilmos könyvkiadónál 
Budapesten.

Bogárhatározó czímen Török Péter hajdúböszörményi gymn. tanár tag
társunk a hazai bogárnemek fölismerésére vezető segédkönyvet irt és adott 
ki kezdő bogárgyüjtők számára. Természetrajzi irodalmunkban ez az első 
ilynemű mű és kiváltkép tanuló ifjúságunknak ajánlható, mely igen jó hasznát 
fogja venni. A munka a szerzőnél Hajdúböszörményben kapható, ára 1 frt 
40 kr; tanárok 10%, egyszerre megrendelt 10 példány után 20% árenged
ményben részesülnek.

A tanítóképző intézeti tanárok országos egyesülete nevében a tisztikar 
és a választmány meleghangú fölhívást intézett mind az államnál mind a fele
kezeteknél alkalmazott képzőintézeti tanárokhoz, tanítókhoz és tanítónőkhöz, 
hogy lépjenek az egyesületbe és „tegyenek tanúbizonyságot az ország színe 
előtt a közügyért buzgó lelkesedésükről“. A fölszólitáshoz aláíró ivet s az 
alapszabályokat is mellékelték. A belépések a főtitkárnál (Nagy László, Buda
pest, Üllői-út 24. 3z.) jelentendők be. Tagsági díj évenkint 4 frt, melyért a 
tagok az egyesület folyóiratát („Magyar Tanítóképző“, szerk. Hetyey Gábor, 
Déva) is kapják.

Az évi é r te s í tő k  szíves beküldésére kérjük a t. igazgatóságokat. Össze
foglaló képet óhajtunk adni a befejezett iskolai évről és a programm-érteke- 
zéseket nem csak jegyzékbe kívánjuk szedni, hanem méltatni is akarjuk. E 
czélból az összes értesítőkre van szükségünk, melyeket egyenesen szerkesztő
ségünkbe (Budapest, VI. kér. Nagy János-uteza 24. sz.) kérünk. A begyült 
értesítők egyesületi könyvtárunk tulajdona lesznek.

B e érk ez e tt m űvek. Utolsó kimutatásunk óta (jún. fűz. 692. 1.) a követ 
kező könyvek és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez:

M a g y a r  n y e l v  és i r o d a l o m.
Magyar Nyelvtörténeti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújí

tásig. A m. t. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és 
Simonyi Zsigmondi. I. köt. 7. fűz. Budapest, 1889. Kiadja Hornyánszky Viktor 
akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.

Poétika és poétikai olvasókönyv. Szerkesztette Riedl Frigyes. Budapest, 
1889. Lampel Kóbert kiadása. 8-r. 218 1. Ára 1 frt 30 kr.

Tanulók olvasótára. XIII. Magyar népballadák és románczok. Budapest, 
1889. Lampel Róbert kiadása. 16-r. 78 1. Ára 20 kr.

Kereskedelmi szótár. I. Német-magyar rész. Kereskedelmi középiskolák 
és akadémiák használatára. Összeállította dr. Balassa József. Székesfehérvár, 
kiadja Singer Ede. 1889. 12-r. 174 1. Ára 1 frt.

L a t i n  és g ö r ö g  nye l v .
P. Vergilii Maronis Aeneis. Edidit Geyza Némethy. Budapestini 1889. 

Sumptus fecit R. Lampel. 8-r. 306 1. Ára 80 kr.
Tacitus müveiből való szemelvények. Iskolai használatra magyarázta 

Dávid István és Pozder Károly. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása. 8-r. 
159 1. Ára 1 frt.



749

Mo d e r n  n y e l v e k .
Deutsche Sprachlehre für Gymnasien, Realschulen, Handels-Mittelschulen, 

Bürgerschulen und höhere Mädchenschulen von M. Fridolin Fleischhacker und 
l)r. Karl Kárpáti. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása. 8-r. VI és 270 1. 
Ára 1 frt 20 kr.

T ö r t é n e t ,  f ö l d r a j z .
Magyar Történeti Életrajzok. A magy. tud. Akadémia történelmi bizott

ságának segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti Szi
lágyi Sándor. V. évf. 3. fűz. Budapest, Méhner Vilmos kiadása. Az egész 
évfolyam (5 fűz.) ára a Magy. Tört. Társ. tagjainak 5 frt, nem tagoknak 8 frt.

A földrajz az iskolában és az iskolán kívül. Koszorúzott pályamű. Irta 
Stauber Antal. Fordította Schürger Ferencz. Ungvárott, 1889. Kiadja Polla- 
csek Miksa. 8-r. XII és 157 1. Ára 1 frt 80 kr.

Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. 85. (Stiria 2.) fűz. 
Budapest, 1889. Kiadja a magy. kir. államnyomda. Révai testvérek bizománya. 
Egy füzet 30 kr.

Iskolai atlasz az ókori történelem tanításához. Tervezte Helmár Ágost. 
Pozsony—Budapest, 1889. Kiadja Stampfel Károly. Tartalma: Előázsia és 
Aegyptus, Görögország és Kisázsia, Itália, a római birodalom Augustusig. 
Ára 50 kr.

T e r m é s z e t r a j z
Bogárhatározó. A hazai bogárnemek felismerésére vezető segédkönyv. 

Kezdő bogárgyüjtőknek írta Török Péter. Hajdú-Böszörmény, 1889. A szerző 
tulajdona. 8-r. IV és 237 1. Ára 1 frt 40 kr. Tanárok 10%, egyszerre megren
delt 10 példány után 20% árengedményben részesülnek.

Khémián felépülő minerálógia és geológia veleje. Számos egyszerű kísér
let bemutatásával a köznyelv kifejezéseit s a mindenütt kínálkozó ismereteket 
méltatva a gymnasium negyedik osztályának a tanterv és utasítások szerint 
dr. Fialowski Lajos írta. Festékes-táblával és számos képpel. Budapesten, 
1889. A szerző sajátja. 8-r. XI és 184 1. Ára ?

M a t h e m a t i k  a.
A felfele menő láncztörtek analízise. Irta dr. Gerevich Emil. Besztercze- 

bánya. Singer J. kiadása. 1889. 8r. VII és 136 1. Ára 1 frt 80 kr.

Kü l ö n f é l é k .
A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet könyvtárának jegyzéke. Az

1888-dik év végéig. Összeállította Sparszam Pál. Keszthely, 1889. 8r. 201 1.
Kidcsár Endre. Etele. Szomorújáték öt fölvonásban. N.-Kanizsa, nyo

matott Fischel FUlöpnél. 1889. 8r. 187 1. Ára 1 frt.
A női kézimunka-oktatás iskolák számára és magánhasználatra. Módsze

resen összeállította TJhrl Józsa. Első füzet. A kötés elemei. Pozsony-Budapest. 
1889. Kiadja Stampfel Károly. 8r. VIII és 24 1. Ára 30 kr.

É r t e s í t ő k  1888—9-ről.
Felső-Lövő. Ág. hitv. ev. nyilvános tanintézetek (tanítóképző, gymna

sium és reáliskola).
Keszthely. M. kir. gazdasági tanintézet. Szerk. Deininger Imre ig.
Lőcse. Magy. kir. állami első rendű felsőbb leányiskola. Szerk. Kárpáti 

Endre ig.



AZ O R SZ Á G O S K Ö Z É P IS K O L A I T A N Á R E G Y E S Ü L E T
MÁRAMAROS-SZIGETEN

1889. é v i jú l iu s  h ó  6. és 7. n a p ján  ta r ta n d ó

XXIII. NAGYGYŰLÉSÉNEK PROGRAMMJA.

J ú l iu s  5 -é n  e s te  ta lá lk o z ó  a  s z in h á z k e r tb e n .

J ú l iu s  6 -án  :

Reggel 8 órakor választmányi ülés az áll. felsőbb leányiskolában. 
Reggel 9 órakor nagygyűlés a vármegyeház nagy termében.

a) Elnöki megnyitó.
b) Titkári jelentés.
c) A pénztáros jelentése.
d) A segélyügyi bizottság jelentése.
e) A könyvtáros jelentése.
f) Az érettségi Írásbeli tételek. Előadó: Szilágyi István.
g) A 'közoktatásügyi tanács. Előadó : Dr . Alexander Bernát.
h) A tudomány értéke és helye az emberi munka körében. 

Előadó: Vidovich Bonaventura.
Este színi előadás és bankett.

J ú l iu s  7-én  :

Reggel 8 órakor választmányi ülés az áll felsőbb leányiskolában. 
Reggel 9 órakor nagygyűlés a vármegyeház nagy termében.

a) Az előkészítő osztály kérdése. Előadó: Rombauer Emil.
b) Választás.
c) Az önképző körök. Előadó : Dr . R iedl Frigyes.
d) Milyen érdemjegyeink legyenek? Előadó: Mendlik F erencz.
e) Indítványok tárgyalása. (Az indítványok legkésőbb július 

5-ig az elnöknél benyújtandók; később érkező indítványok nem 
kerülhetnek tárgyalás alá).

J ú l iu s  8 -án  és 9 - ód k irá n d u lá s o k .
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14. Keresztény Magvető.........................................................  176, 245, 522
15. Közoktatás..................................................  119, 176, 245, 310, 382
16. Magyar Nyelvőr................................  310, 382, 458. 522, 593, 639
17. Magyar Paedagogiai Szemle. 176, 245, 310, 383, 458, 522 593, 639
18. Magyar Philosophiai Szemle................................................  177, 383
19. Magyar Tanítóképző.............. 177, 245, 310, 383, 459, 522, 593
20. Nemzeti Nőnevelés............................ 177, 311, 459, 522, 593, 639
21. Népiskola. Volksschule. 177, 245, 311, 383, 459, 522, 593, 639
22. Népnevelők Lapja..................................................... . . 459, 523, 593
23. Néptanítók Lapja.......................................  118, 177, 245, 311, 383
24. Nevelés................................................................... 460, 523, 594, 639
25. Polgári Iskola................ 178, 245, 311, 384, 4^0, 523, 594
26. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. 178, 246, 311, 384, 460,

523, 594, 640
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27. Protestáns Közlöny................  119, 178, 311, 384, 524, 594, 640
28. Sárospataki Lapok. 119, 178, 246, 311, 384, 460, 524, 594, 640
29. Székely Nemzet................................................................................... 246
30. Természettudományi Közlöny. 178, 246, 312, 384, 461, 524, 594
31. Tornaügy............................................ 246, 384, 461, 524, 595, 640
32. Ungarischer Schulbote.......................................................................  384
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1. The Educational Times..................  246, 385, 461, 524, 595, 640
2. Revue Pédagogique............................................................................  120
3. L’Université..................  120, 179, 246, 312, 385, 461, 525, 641
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5. Blätter für das Bayerische Realschulwesen... 179, 312, 385, 595
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247, 641
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385, 462, 595
8. Deutsche Rundschau.................................................................. 525
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bergs .....................................................................  247, 313, 462, 596
10. Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und

Realschulen.....................................................................  120, 247, 462
11. Pädagogisches A rch iv .....................  179, 248, 313, 385, 526, 641
12. Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen 119, 179, 248, 313, 386, 526
13. Zeitschrift für das Realschulwesen. 120, 180, 248, 313, 463,

526, 595, 642
14. Zeitschrift für den deutschen Unterricht...........  180, 313, 386, 596
15. Zeitschrift für den Physikalischen und Chemischen Unterricht.

248, 527, 596
16. Bollettino Ufliciale dellTstruzione........................................... 180
17. Le Scuole Secondarie . . . . 181, 314, 387, 463, 527, 597, 642
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d) Be l f ö l d .

1. Trefort Ágoston f ....................................................................... 1
2. Gróf Csáky Albin......................................................................  121
3. Közgyűlésünkről...........................................................................  122
4. Tankönyvmonopolium.................................................................. 125
5. Ministeri meghízottak a felekezeti középiskolákban. 130. — 6.

A tiszántúli ref. középisk. tanáregyesület közgyűlése. 131. —
7. A községi és felekezeti középiskolai tanárok értekezlete. 132.
— 8. A* nem állami középisk. tanárok vasúti kedvezménye.
134. —  9. A dunamelléki ref. egyházkerületi tanári gyám-
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egyesület közgyűlése. 135. -— 10.. Az aszódi ág. ev. algymna- 
sium százéves jubilaeuma. 135. — 11. A zsolnai kir. katli. 
gymnasium új épületének ünneplés fölavatása. Malatinseky 
János. 136. -— 12. A szentesi gymnasium új épülete........... 139

13. A tanáregyesület tisztelgése a közokt, ministernél.......................  181
14. A közoktatásügyi költségvetés 1889-re .......................................  183
15. A budapesti helyettes tanárok kérvénye.....................................  187
16. Tankönyvmonopolium . . . .  .................................................................  189
17. Az erdélyi rom. kath. státusgyülésből. 195. — 18. A naszódi

román főgymnasium új épületének fölavatása. 196. — 19. A 
dévai főreáliskola fölavatása. 197. -— 20. A székelyudvarhelyi 
ref. collegium ünnepe. 198. — 21. A budapesti ref. főgymna
sium új épülete. 198. — 22. A nagybányai főgymnasium
épülete................................................................................................  198

23. A véderőről szóló törvényjavaslat. 249. — 24. A theologiai 
tanfolyamnak beszámítása az egyetemi évekbe. 250. — 25. Az 
új tanárvizsgálati szabályzat és a középiskolai rendtartás módo
sítása. 250. — 26. A túlterhelés. 251. — 27. A ministeri 
jelentésnek a közoktatásügyi tanács működéséről és a népok
tatás állapotáról szóló része. 251. — 28. A szolgálati prag
matika. 253. — 29. Főgymnasium Szegszárdon. 254. — 30. A 
zilahi ev. ref. collegium kiegészítése. 254. — 31. A tiszántúli 
ev. ref. középiskolai tanáregyesület pályakérdései. 254. -—- 
32. Végszó a tankönyvmonopolium kérdésében..........................  255

33. A középiskolákról. (A ministeri jelentés bevezetése)..................  314
34. A középiskolai oktatás állapota 1887/8-ban................................  317
35. A közoktatási tanácsról.....................................................................  324
36. Az újverbászi algymnasium felavatása. 327. — 37. A pancsovai

áll. főgymnasium új épületének megnyitása. 327. -— 38. A 
csiksoinlyói új internátus fölavatása. 328. — 39. A keszthelyi 

á: gymnasium helyisége......... .............................................................. 328
40. A közoktatási tanácsról.....................................................................  387
41. Az új tanárvizsgálati szabályzat. 393. —- 42. A német nyelvi

rendelet. 394. — 43. Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. 396.
— 44. Az állami tisztviselők szolgálati pragmatikája. 396. -i-~
45. A székesfehérvári föreáliskola fölépítése. 397. — 46. Az 
év végi vizsgálatokról.................................................................. .. . 397

47. A közoktatásügyi tanács reformjáról....................   464
48. Az évvégi vizsgálatok.......................................................................... 472
49. A közoktatási tanácsról.....................................................................  527
50. Mennyi a tandíj középiskoláinkban ? ..............................................  535
51. Az évvégi vizsgálatok. Spitkó L a jo s ..............................................  540
52. A ministeri jelentés tárgyalása a képviselőház közoktatásügyi

bizottságában ...................................................................................... 597
53. A felekezeti és községi középiskolai tanárok nyugdíjintézete.

Budapesten felállítandó első rendű internatus. 604. — 54. A
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tanítóképző intézeti tanárok egyesülete. 605. — 55. A köz
oktatási tanács reformja. 606. •— 56. A sátoraljaújhelyi gymna
sium kiegészítése..............................................................................  607

57. A költségvetési v ita ............................................................................  642
I. A vall. és közokt. minister programmbeszédje. 643. — II. 
Trefort Ágoston. 652. -— III. A nemzeti genius. 654. — IV. A 
ministeri jelentés. 659. — V. A magyar közoktatásügy hely
zete. 660. — VI. A középiskolákról általában. 661.— VILA 
középiskolák territoriális elhelyezése. 662. — VIII. A tan
könyvek. 663. — IX. A túlterhelés. 666. — X. Az egységes 
középiskola. 667. — XI. A görög nyelv. 668. — XII. A 
námet nyelvi rendelet. 697. — XIII. A nevelő intézet. 705.
— XTV. A vita a főrendiházban. 718.

58. A képviselőház közoktatásügyi bizottságának jelentéséből . . . .  669
59. Az orsz. közoktatási tanács évi nagygyűlése. 675. — 60. Válto

zások a közoktatási tárcza költségvetésében. 677. — 61. Tanul
mányi kedvezmények egyéves önkéntes tanárjelöltek számára.
677. — 62. Nem állami tanárok nyugdíjintézete 678. —
63. A debreczeni reáliskola kiegészítése. 678. —  64. Reál
iskola Beregszászon. 678. — 65. Az iskolák zsúfoltsága ellen. 679 

66. A nagyenyedi Bethlen-főiskola főiszentelő ünnepe és az erdélyi
ref. középiskolák tanárainak közgyűlése ..................................... 721
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1. Egy franczia internatus. Dr. Fináczy E rn ő ................................  140
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3. Az osztrák középiskolák statisztikája............................................ 474
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5. Ministeri rendelet a középiskolai tanárok gyermekeinek tandíj-
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6. Ministeri értesítés a vasúti kedvezmény kiterjesztése ügyében. . 614
7. Ministeri körrendelet a középiskolából polgári iskolába való át

lépés újabb szabályozása tárgyában.............................................  731
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c) A budapesti szakosztályok működése.
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3. A II. szakosztály ülései 200, 260, 261, 479, 548
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Kinevezések. 207, 271, 347, 429, 491, 558, 690, 746. — Tanárválasz
tás. 271. — Áthelyezések. 271. — Megerősítések. 208, 272, 347, 690.
— Pálj'ázatok. 558. — Ministeri köszönet. 690. — Kitüntetések, ova- 
tiók, jubilaeumok. 209, 429, 491. — Nyugalombalépés. 491. — Halá
lozások. 210, 272. 430, 492, 558, 746. — Ösztöndíjak. 492. — 
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müvek. 212, 275, 350, 495, 559, 692, 748. — Kérelem az 1887/8. és 
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igazítás. 275,432,495,692. — Szerkesztői figyelmeztetés. 152. — Szerkesztői 
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— Trefort-emlékünnep. 270, 347. — Tanári székfoglaló. 273. — Alapítvá
nyok. 272, 347, 429. — Egy tanár síremléke 273. — Egészségtani 
tanárok tanfolyama. 275. — Tárgymutató Közlönyünk húsz évi folyamá
hoz. 275. -— A Mária Dorottya-egyesület kisdednevelési kiállítása. 350.
— Felhívás Trefort Ágoston emléke ügyében. 428. — Várkonyi Endre 
válasza Czógler Alajos czikkére. 431. — Rudolf trónörökös tanulókorá
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társaság megalakulása. 493. — Fölhívás a székelyudvarhelyi convictus 
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trigonometriából. 557. — Mauritz Rezső megjegyzése dr. Demeczky 
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miskolczi kir. kath gymnasiumnál. 691. —■ Névmagyarosítás. 691. — 
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a) Berecz Antal elnök megnyitója......................................... I
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c) Dr. Csengeri János alkalmi ódája ................................... XVII
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