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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.

Az országos középiskolai tanáregyesület 1889. július 6-án 
és 7-én Máramaros-Szigeten tartott XXIII. nagygyűlése.

Elnök: Köpesdy Sándor alelnök, jegyző: kezdetben Brózik 
Károly főtitkár, későbben Szerelemhegyi Tivadar titkár.

Jelen volt mintegy 70 tag.
1. Az elnök a következő beszéddel nyitja meg a gyűlést:

Tisztelt közgyűlés !
Igen tisztelt közönség!

Egyesületünknek főczélja a középiskolai tanítás és nevelés 
ügyeinek előmozdítása.

Minél jobban belemélyedünk eme kettős czél elérését biztosító 
eszközök kutatásába, annál meggyőzőbben áll előttünk az a tapasz
talat, hogy ezek az eszközök igen sokféle irányban ágaznak e l; 
minél jobban belemerülünk vizsgálásukba, annál inkább látjuk, hogy 
ezeket az eszközöket, — közülök különösen azokat, melyek főleg 
a nevelésre vonatkoznak, gyakran az iskolán kívül és pedig tőle 
néha igenis távol kell keresnünk. Jelen alkalommal nem akarom a 
tanításnak és nevelésnek azokat az eszközeit, melyek az iskolán kívül 
esnek, hogy azokat itt bemutassam, felkutatni; nem akarom egy
részt azért, mivel az ezzel az alkalommal nem föladatom, — nem 
másrészt meg azért, mivel e közgyűlésnek úgy is rövidre mért 
idejéből sem akarok sokat elvenni; engedje meg mindamellett a t. 
közgyűlés, hogy ez alkalommal, ily díszes közönség előtt a nevelés
oktatás sikerességének egyik főeszközére rámutathassak; azután 
meg, hogy a mi nevelés-oktatásunk egyik fősajátságát a t. köz
gyűlés elé állíthassam.

Az az egyik főeszköz, — a családnak, a társadalomnak köze
lebb hozatala az iskolához; a fősajátság pedig — utóbbi napokból 
nagyon ismerős néven nevezem meg — a nemzeti géniusz!

Tanáregyesületi Közlöny. XXIII. 1 .

XXIII. évfolyam. 1. SZÉlIl. SzfjltpIlllifT hÓ. 1889—90.

KÖZGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁS.
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Az egyiknek fölemlítésére sarkal az, hogy — ámbár eddig 
már meglehetős sokat tanácskoztunk és irtunk róla, mégis csak 
igen csekély mértékben értük el ;a  másiknak at. közgyűlés elé állí
tására pedig följogosít az, hogy nem régiben igen gyakran s mint
egy nekünk, a nevelés oktatás vezetőinek, szemünkre hányólag szok
ták emlegetni.

Ha közgyűléseit egyesületünk hazánknak egyszer eme, más
szor ama vidékén tartja, azzal közművelődésünkre hatásának egyik 
föladatát teljesíti; azt óhajtja, hogy a nagy közönségnek, a társada
lomnak becses figyelmét a nevelés-oktatás ügyeinek és teendőinek, 
közművelődésünk kellékeinek itt egyikére, ott másikára hivja föl, —- 
hogy fölébreszsze és táplálja benne azt a tudatot, hogy a mai kor
ban már-már kettős czélját, a nevelés-oktatást, csak úgy érheti 
el, ha annak elérésére a társadalom, a család s ebben különösen 
az anya az iskolával karöltve működik közre.

Elmentünk s elmegyünk ezután is hazánknak hol egyik, hol 
másik vidékére, hogy mi — a serdülő nemzedék szellemének és 
lelkének orvosai, rámutassunk ama bajoknak itt egyikére, amott 
másikára, melyek közművelődésünket gyorsan emelkedésében le
nyűgözve tartják, — hogy időnként a szülőknek, a családnak, a 
társadalomnak elmondhassuk, hogy maguk és gyermekeik érdeke 
megkívánja, hazánknak erőssé, hatalmassá fejlődése s így mind
nyájunknak közös jóléte a szülőktől megköveteli, hogy az ifjú 
nemzedék nevelés-oktatása ügyeiben az iskolával vállvetve mun
kálkodjanak.

Eljöttünk ide is, hazánk egyik szélső bástyájához, egyrészt 
azért, a mit épen az imént említék ; de eljöttünk másodszor azért, 
hogy e közgyűlésünknek szava hangozzék innen a Kárpátok észak
keleti magaslataitól el a magyar tengerig, a szellő szárnyain repül
jön a Kárpátok nyugoti helyeihez s onnan le a tőlünk búcsúzó 
Al-Dunáig s hangosan hirdesse ország-világnak, hogy a magyar
tanár az erkölcsösségre, tudományosságra nevelés-oktatás mellett 
mindig egyik főfeladatának tartotta és bármily körülmények között 
ezután is főfeladatának fogja tartani azt, hogy tanítványaiban a 
magyar nemzeti érzetet ébreszsze, fokozza ; hogy azokat a nagyo
kat, kik hazánk körül kiváló érdemeket szereztek, utánzandó példa
kép eléjük állítsa; egy magyar tanár soha sem téveszti, nem sza
bad szeme elől tévesztenie azt, hogy mindazoknak keblében, kik 
e hazában élnek, épen maguk e haza összes lakóinak fő-főérdeké- 
ben csak egy érzületnek szabad uralkodnia s ez nem lehet más, 
mint a magyar hazafiui érzület.

Ez, t. közgyűlés, ez, t. közönség, az iskolában a nemzeti 
géniusz!

De hogy szavaimat valaki félre ne értse, hogy szándékomat 
rosszra ne magyarázza, sietek kijelenteni, hogy én a hazánkban 
élő testvérnemzetek nemzeti érzetét is jogosnak, hazánk érdekeivel
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összeegyeztethetőnek tartom mindaddig, míg az a magyar haza 
iránt buzgó szeretettel, a magyar bazafisággal egy mederben folyik.

T. közgyűlés ! E most kifejeztem érzetek tetemesen fokozzák 
örömömet, midőn hazánknak eme vegyes ajkú s nemzetiségű táján — 
hol mégis a testvér-nemzetiségek, mint egy nagy családnak tagjai 
egymással békésen megférnek — szívből-lélekből üdvözölhetem a 
magyarságnak azt a bástyáját, mely már annyi nyílt támadást és 
alattomos aláaknázást diadalmasan kiállott; — hogy szivből-lélek- 
ből üdvözölhetem Mármarosmegye nemes előkelőit; üdvözölhetem 
Mármaros-Sziget város elöljáróságát és összes lakóit — élükön 
Mandics József polgármester úrral; üdvözölhetem a helyi rendező 
bizottságok elnökeit, kik mindannyian közreműködtek abban, hogy 
egyesületünk ez idei közgyűlését az ő kedves körükben tarthatja; 
üdvözlöm végre hazánk oly különféle vidékéről itt egybesereglett, 
valamint a helybeli t. tagtársakat ama forró kívánságom kifejezése 
mellett, hogy higgadt és tárgyias tanácskozásunkból hazánk köz
művelődésére a lehető legnagyobb siker háramoljék.

Ezzel, minthogy igen t. elnökünk akadályozva vau abban, 
hogy köztünk már e mai nap megjelenhessék, t. tagtársaim bizal
mából igen kedves kötelességet teljesítek, midőn az orsz. közép
iskolai tanáregyesületnek XXIII. közgyűlését megnyitom. (Éljenzés.)

2. Az elnök bemutatja dr. Klamarik János min. osztálytaná
csost mint a vall. és közokt. ministerium képviselőjét. (Éljenzés.)

Dr. Klamarik János beszédének kivonata: A minister úr a 
nagygyűlésnek szives üdvözletét küldi. Ő excellentiája figyelemmel 
és érdeklődéssel kíséri az egyesület működését, a mi örvendetes biz
tosítékul szolgál arra nézve, hogy a legfőbb vezetés a tanárokat 
nem puszta eszközökül, hanem factorokul kívánja tekinteni, kikre 
nemcsak a középiskolai nevelésügy végrehajtó munkájában számit, 
hanem számit a tervelés, reformálás és rendezés nehéz kezdéseiben 
is. Sok sürgős és fontos kérdés vár a középisk. nevelés és oktatás 
Ugye körül a megoldásra, csak rá kell mutatni a gyengébb olda
lakra. A legnagyobb és legégetőbb kérdések egyike a tanárképzés. 
A tanárképzés eddigelé nagyon specziális volt, szorosan a szak- 
tudomány körében mozgott, holott a középiskolák feladata az általá
nos műveltség terjesztése, tehát a tanárképzést szélesebb alapokra 
kellene fektetni, mert a mostani alapon a legszükségesebb felté
telek is gyakran figyelmen kívül maradnak. A középiskolai tanárok 
megszokták e kérdést az egyetem ügykörébe tartozónak tekinteni. 
Alig szólnak hozzá, pedig ők világíthatnák meg legjobban a hiányo
kat, különösen melyeket a gyakorlat tár fel. Nagy baj ezenfelül, 
hogy tanárjelöltjeink nagy része korlátolt anyagi viszonyai miatt, 
hogy existentiáját biztosítsa, kénytelen tanulmányi ideje alatt mással, 
például correpetitorsággal, irnokoskodással foglalkozni, mi elvonja 
őket a tulajdonképi teendőiktől. Sok más bajon segítettünk már, 
reményiem ezen is lehetséges lesz majd segíteni.

1*
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Nagyon figyelemre méltó kérdés a tankönyvek kérdése is. 
Tankönyveink terjedelmesek, s oly nyelvezettel vannak megírva, 
mint az egyetemi előadások, tele műszókkal, s részletes adatokkal. 
A tanáregyesület feladata odahatni, hogy mielőbb tisztázva legyen 
a kérdés: miképen szerkesztessenek jövőre a tankönyvek ?

Az egységes középiskola kérdésére vonatkozólag ő excellentiája 
a parlamentben rokonszenvesen nyilatkozott. Ezen a mily rendkí
vül fontos ép oly nehéz kérdés előttünk áll. Nem kell figyelmeztetni 
a középiskolai tanárokat e kérdés nehézségeire, csak arra kell 
figyelmeztetni, hogy e kérdés nehézségét nálunk a nyelvi viszonyok 
még súlyosabbá teszik. Meggyőződése az, hogy ennek a kérdésnek, 
ha egyszer actuálissá lesz, nem szabad a tanárokat készületlenek - 
nek találni.

Hogy azonban mindezekben a kérdésekben méltó munkálko
dás induljon meg, első sorban a tanáregyesületnek kell lankadatlan 
buzgalmat kifejtenie, úgy a kérdések napirenden tartása által, mint 
az irány megadása az anyag összegyűjtése és az érdekelt tényezők 
összetartása által, mire nézve kívánja, hogy a tanáregyesületnek és 
tagjainak működését most is a kívánt siker koronázza. (Éljenzés.)

Az elnök köszönetét mond ő excellentiája kézviselőjének ama 
rokonszenves nyilatkozatokért, a melyeket a tanárvilággal szem
ben tett.

3. A főtitkár felolvassa évi jelentését. *)
A jelentés tudomásul vétetett.
4. A pénztáros akadályozva lévén, helyette Bogyó Samu (Buda

pest) olvassa fel az évi jelentést**)
A jelentés tudomásul szolgált és a közgyűlés a pénztárnoknak 

köszönetét mondott.
5. A pénztáros helyett a főtitkár előterjeszti az 1889-—90. 

évre készített költség-előirányzatot***). A főtitkár javasolja, hogy 
az előre nem látható kiadások rovata csökkentessék.

Mauritz Rezső (Kassa): Nem találja helyesuek az előre nem 
látható kiadások tételét csökkenteni, mert annak előirányozása a 
tapasztalaton alapul, de nem is szükséges, mert tagdíj-hátralékok 
czimén az egyesületnek több mint 3000 frt követelése van. Indít
ványozza, hogy ezeknek a hátralékoknak szigorú behajtása mon
dassák ki s akkor meg lesz az egyensúly.

Dr. Brózilc Károly főtitkár: Kartársak között nem találja 
helyesnek a behajtásnak az eddiginél szigorúbb módját alkalmazni. 
Szerinte nincs ok aggodalomra s biztosan reményű, hogy a hátra
lékokból be fog folyni az egyensúly helyreállítására szükséges 
összeg. Ajánlja, hogy a szigorúbb behajtás kimondásának elejtésé-

*) L. a közgyűlési előterjesztések közt 17. 1.
**) L. a közgyűlési előterjesztések közt 22. 1.

í;**) L. a kiigazított előirányzatot a közgyűlési előterjesztések közt 26. 1,



vel a hátralékokból befolyó összeg tétele 50 írttal magasabban irá- 
nyoztassék elő.

Dr. Brózik K. indítványa elfogadtatik.
6. A jegyzőkönyv hitelesítésével Bermüller Ferencz és dr. Pozder 

Károly bízatnak meg.
7. A számvizsgálást jövő évre Bogyó Samu, dr. Csengeri 

János, Bischer Miklós, Bombauer Emil és dr. Pozder Károly fogják 
teljesíteni.

8. A megejtendő választások előkészítésére a kijelölő bizottság 
tagjaiul Marikovszky Menyhért, Sarmaságh Gésa és Vidovich Bona- 
ventura választattak meg.

9. Az elnök jelenti, hogy Szilágyi István előadó „Az érett
ségi Írásbeli tételek“ ez. értekezésének felolvasását közbejött akadá
lyok miatt a nagygyűlés második napjára kívánja halasztani; ezért 
a napirend némi változást fog szenvedni és ma első sorban a 
közoktatási tanács kérdése kerül tárgyalás alá.

A jegyzői széket elfoglalja Szerelemhegyi T.
10. Dr. Alexander Barnát (Budapest) „A közoktatási tanács“ 

ez. értekezését felolvasta dr. Pozder Károly. *)
Az értekezéshez hozzászólott:
Fischer Miklós (Igló):
Az első kérdés, tisztelt közgyűlés, melyre feleletet kell adnunk az, 

hogy minő czélokat akar a közoktatásügyi tanács megvalósítani. A czél 
pontos és szabatos meghatározása, tekintetbe vételével a megvalósításra 
rendelkezésünkre álló eszközöknek, szempontokat fog nyújtani eddigi 
szervezete, tevékenysége s avval összefüggésben reformjai megítélésénél.

A formalis administration kívül a tanügyi kormány egyéb teendői: 
ellenőrzése a tanügy nagy apparátusa működésének alaki és tartalmi 
tekintetben; megítélése annak, hogy a tanintézet csoportok mennyire 
közelítették meg a különféle czélokat; hogy e czélok s azok eszközei 
oly viszonyban állanak-e egymáshoz, hogy e viszony megfeleljen a taní
tás fokozatosan emelkedő menetének ; hogy az utasítások és rendeletek 
mennyire váltak be a gyakorlatban, az életben; mik a fogyatkozások 
okai, melyek az orvoslás és a tanügy leghelyesebb fejlesztésének esz
közei stb.

A formális administratiót elvégezték eddig is és el fogják helyesen 
végezni ezentúl is a közoktatásügyi ministeriumnak illető szakosztályai 
segédorganumaik a főigazgatók és tanfelügyelők segélyével. De hogy a 
kormány teljesíthesse egyéb nagy fontosságú feladatait, kell, hogy az 
iskolai élettel közvetve érintkezésben álljon; kell, hogy intentiói az is-

5

*) Egész terjedelmében a közgyűlési előadások között az okt. füzetben 
fog megjelenni.
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kólái praxis tapasztalataiból ígérjék irányukat, tartalmukat, mert csak 
igy felelhetnek meg a kormány rendeletéi, utasításai a tényleges álla
potoknak, az égető szükségnek, a természetszerű, czélirányos fejlődés 
követelményeinek.

Ezekben van a közoktatási tanács létjoga, fentartásának szüksége 
és czélja kifejezve. Helyesen van a ministeri szabályzat 2. §-ában hatás
köre körvonalozva: ezen tanácsnak feladata a közoktatás állását és szük
ségleteit éber szemmel kisérni, az oktatás tudományos és methodikus 
részére felügyelni és előmozdítása érdekében előterjesztéseket és javasla
tokat tenni. De helyesen mondja Hock képviselő úr is : „Ha a közokta
tásügyi tanács szervezetének gyökerei nem az iskolai gyakorlat talajából 
fakadnak, úgy vagy doctrinaer elméleteknek lesz az káros kútfejévé, vagy 
a szakministerium mellé rendelt egyszerű véleményező hivatallá törpül, 
mely az eléje terjesztett tanügyi propositiók elméleti részét feldolgozza. 
Legyen tehát a közokt. tanács az iskolai élettel szoros összefüggésben 
álló tanácsadó testület — melynek működéséből merítsenek tartalmat, 
alapot, életképességet a ministeri rendeletek, mely képviselje a paeda- 
gogiai elveket — a ministerium személyváltozásainak esélyeivel szemben.

Az 1875. jan. hó 17-én kelt legfelsőbb elhatározással jóváhagyott 
és az 1887-diki ápr. 24-én kelt legfelsőbb elhatározással módosított 
szabályzat 3. §-a felsorolja a tanács teendőit. A teljesítendő feladatok 
átölelik közoktatásügyünk egész terjedelmét: vonatkoznak egyaránt a 
tanítás irányának elméleti megállapítására, mint a gyakorlat ellenőrzésére; 
és követelnek tisztán administrativ teendők teljesítését is. Megfelel-e a 
közoktatási tanácsnak szervezete e feladatok fontosságának és terje
delmének?

A tanács á ll : 1 elnökből, 1 alelnökből, 1 tanácsjegyzőből. 6 ál
landó tagból, kiket ő felsége nevez ki élethossziglan, és 36 váltakozó 
tagból, kik a minister által 3 évre neveztetnek ki, továbbá a ministe
rium kiküldött hivatalnokaiból, kik szavazási joggal bírnak ugyan, de 
kik az állandó tagok számát (a 6-ot) meg nem haladhatják. Az állandó 
tagok gyűlése van hivatva végérvényes ítéletet, véleményt kimondani. A 
váltakozó tagok alkotják az albizottsági értekezleteket egy-egy állandó 
tag elnöklete alatt. Az elnökök, jegyző és állandó tagok állandó fizetést 
húznak, a váltakozó tagok 5 frtnyi tiszteletdíjakat az egyes ülésekért. 
A tanács 6880 frt évi budgetjéből e díjakra egy évben fordítható összeg 
kevesebbet tesz mint 700 irtot, a miből következik, hogy egy-egy tag 
átlag csak háromszor hívható meg egy évben az ülésekre. Ez röviden a 
közoktatási tanács szervezete.

E szervezet mellett miként teljesíthette az elébe tűzött feladato
kat? E tekintetben érdekes adatokat olvasunk Schvarcz Gyula országos 
képviselő úrnak a közoktatásügyi bizottsághoz intézett jelentésében. A 
vallás- és közoktatásügyi ministerium XVII. jelentésének a közoktatásügyi 
tanácsra vonatkozó szakasza szerint az 1887-ik évben a tanács összesen 
36 ülést tartott, ebből volt 6 összes ülés, 20 tanácsülés és 10 albizott
sági. Ez ülésekben körülbelül 90 órában intézteitek el azok a nagy
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fontosságú paedagogiai, didaktikai, metkodikai ügyek, mint a tanárvizsgálati 
új szabályzat megalkotása; a népiskolai tankönyvek bírálatánál követendő 
irányadó szempontok megállapítása; egészségtani tanterv készítése a 
tanító képzőintézetek számára stb. ; átvizsgáltattak mindazon hivatalos, a 
tanácshoz felterjesztett iratok, melyekről a jelentés említést tesz, mint 
az érettségi vizsgálatok ügyiratai, a középiskolák zárjelentései és helyi 
tantervei, iskolaszékek által felterjesztett népoktatási intézeti tantervek, 
a középiskolai módszeres értekezletek jegyzőkönyvei, a tanítóképzőkbe 
felvételre jelentkezők felvételi Írásbeli dolgozatai; és mind e mellett nyert 
elintézést 219 tankönyvbirálati ügy, melyek mindegyike nem egy, de több 
könyvre is vonatkozik.

Ezen adatokból két consequentia deriválható: az egyik, hogy egy- 
egy benyújtott közép- vagy népiskolai tankönyv bírálatára és sorsa el
döntésére csupán egy néhány percznyi időtartam jutott, a miből követ
keztethetni a bírálat intensitására; a második az, hogy ha tekintetbe 
veszszük az elintézett egyéb fontos ügyek bel- és külterjedelme, valamint 
a tanácskozási idő rövidsége közti viszonyt, tisztelettel kell adóznunk 
azon egynéhány tanférfiúnak, kik szabad idejök feláldozásával és erejűk 
túlfeszítésével igyekeztek a tanács szervezeti hiányai daczára is a kitű
zött czélt, mivel teljes eléréséről nem lehet szó, legalább megközelíteni.

Nemcsak a pénzhiány és az ebből folyó időhiányban rejlik azon 
ok. mely miatt nem látjuk biztosítva a tanács összes czéljainak elérését, 
hanem egy másik körülményben is. Az állandó tanács tagjai tudományos 
életünk kitűnőségei, pedig nekünk az iskolai gyakorlat embereire van 
szükségünk, kik ösmervén közép- és népiskolai életünk minden lüktetését, 
kellő közvetítők lehetnek kormány és iskola között, tehát a gyakorlatban 
szerzett tapasztalataiknál fogva megvalósíthatják azon eszmét, melyet 
közoktatásügyünk e fontos tényezőjéről kell, hogy magunknak alkossunk. 
A váltakozó tagok sorában csak csekély számmal vannak a közép- és 
polgári, valamint népiskolai tanerők képviselve, tehát azok, a kik ta
pasztalataiknál fogva élet- és tetterőssé tehetnék a közoktatási tanács 
működését. De ha kellő számmal volnának is jelen, az évi budget csekély 
volta nem engedi, hogy kellőleg a tanügy érdekében kihasználtassanak, 
hogy e tanácskozásoknak kellő intensitás adassák, részint a meghívható 
tagok csekély száma miatt, részint pedig azért, mivel e rendszer mellett meg
történhetik, hogy ugyanazon tagok az ugyanezen kérdés körül tartott 
ülések csak egyik részében vehetnek részt.

Ezek, tisztelt közgyűlés, azon tények, melyeken a képviselőház köz- 
oktatásügyi bizottságában, a sajtóban, a tanügyi irodalomban felhozott 
vádak alapúinak, s melyek némelyike az ügy iránti buzgalomban szem 
elől téveszti a méltányosság követelményeit. Mink, kik hivatalos műkö
désünkben oly szoros összefüggésben állunk a közoktatási tanácscsal, 
állíthatjuk ezt, hiszen bizonyítékúl csak a 1883-iki XXX. t.-cz. előmun
kálatait, az érettségi vizsgálat szabályzatát, a középiskolai tanterveket, s 
a hozzájok kiadott utasításokat, a tanárvizsgálati szabályzatokat stb. kell 
felhoznunk. Nem akarom részletezni a vádakat, melyek a közoktatásügyi
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tanács ellen felhozattak, melyeknek végconsequentiája, az ily tételeknek 
kimondása, hogy a közoktatásügyi tanács nem egyéb, mint a tanügyi 
administratio munkasegédje, bogy impraktikus és vértelen alkotás, hogy 
létjogát eddigi működésével nem igazolta, mely vádak annál súlyosab- 
bakul tűnnek fel, mivel olyanoktól indulnak ki, kik hivatalos működé
süknél vagy állásuknál fogva a tényleges viszonyokról helyes fogalmat 
szerezhettek. Nem érzem magamat illetékesnek, hogy e vádakra reflec- 
táljak, csupán a szervezet hiányait igyekeztem röviden vázolni, s utalni 
arra a helytelen viszonyra, mely a végzendő munka és a rendelkezésre 
álló eszközök között van. Mind ezekkel szemben teljes megnyugvással 
fogadhatjuk a minister úr ő excellentiájának az országház közoktatásügyi 
bizottsága előtt tett enuntiaüóját, mely a közoktatásügyi tanács refor
málását teszi kilátásba. *)

A közoktatásügyi szabályzat szerint a tanácsnak teendői között 
vannak olyanok, melyek a tisztán formális administratióhoz tartoznak ; 
vannak olyanok, melyek nagyszámú ügyiratai tanulmányozását követelik, 
mely tanulmányozás alapját és kiindulási pontját képezi a közoktatási 
tanács harmadik rendbeli legfontosabb feladatai teljesítéséhez, milyenek: 
a tantervek, utasítások, rendtartások és rendszabályok készítése; a tör
vényjavaslatok és a közoktatás tudományos és methodikus részére vonat
kozó rendeletek feletti véleményezés; az iskolai vizsgálatok rendszabá
lyainak megállapítása; az iskolai oktatás tudományos és methodikus 
részének ellenőrzése, irányzása. Végül feladatai közzé tartozik még a tan- 
könyvbirálat is.

Tisztelt nagygyűlés ! A közoktatási tanács feladata a tanügy álta
lános problémáinak megoldása. Szükséges, hogy a kormány közegeinek 
jelentései alapján magasabb álláspontra emelkedjék, melyből megítélvén 
az ország tanügyi állapotait, tanácsokat adjon a kormánynak, de ha rész
letekbe menő munkát szabunk eléje, elfecséreljük erejét és szem elől 
tévesztjük a lényegest. Azért szerény véleményem szerint a jelenlegi köz
oktatási tanács ügyköréből elveendők azon ügyek, melyek igen jól tel
jesíthetők a ministerium közegei által. Ily ügyek: a vizsgálati bizottsá
gok eljárásának felülőrzése; az iskolai múzeumok, gyűjtemények, könyvtárak 
gyarapodásának felülvizsgálata és előmozdítása. Elveendő továbbá a sza
bályzat 4. §-ban felsorolt mindazon ügyiratok, jelentéseknek közvetetlen 
átvizsgálása, melyek az iskolai élet lefolyásáról a vizsgáló bizottságok 
elnökei, az intézetek igazgatói, a tankerületek főigazgatói és a megyék 
tanfelügyelői által felküldendők. Ily terjedelmes iratok közvetetlen átvizs
gálása soha sem képezheti tárgyát egy gyűlésnek; elvégezhető a minis- 
teriumnak szakférfiai által, kik alapos tanulmányaik eredményét egy
részt a minister, másrészt a közoktatásügyi tanács elé terjesztik. — 
Elveendő ügyköréből a könyvbirálat is. Igazolja ez állításomat az a sok

*) Itt a beszélő ismertette és bírálta a közoktatási tanács reformjára nézve 
addig fölmerült javaslatokat. Ezt a saját positiv javaslatával szemben negativ 
és ahhoz mintegy pusztán bevezetésül szolgáló részt helykimélésből mellőzni 
voltunk kénytelenek. A szerk.
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igazolt panasz, mely a közoktatási tanácsnak ebbeli működése ellen emel
tetett. De nem is collegiumnak való teendő a könyvbirálás, mert az 
előadó, a kinek a könyv birálatra kiadatott, a tanács előtt azon impressió 
alapján, melyet a könyv futólagos áttekintése vagy akár tüzetes tanul
mányozása reá gyakorolt, saját egyéni nézeteinek adván kifejezést, a 
gyűlés tagjai, kik a könyvet részleteiben nem ismerhetik, nolens, volens 
az előadó nézeteit elfogadni kénytelenek. Ha elfogadják, akkor voltaképen 
csak egy ember döntött a könyv sorsa felett, ha nem, akkor állításukat 
a tankönyv tanulmányozására kellene állapítaniolc, a mi időhiány miatt 
lehetetlenség. Vájjon nem helyesebb-e, ha a tanügyi ministerium az ország 
kiváló szakférfiainak adja ki a tankönyveket megbirálás végett, s azok 
megokolt nyilatkozata alapján, és annak felülvizsgálata után fennálló 
normativumok szerint kimondja az elfogadó vagy visszautasító ítéletet?

A közoktatásügyi ministerium ügyköre ezek szerint jóval nagyob
bodnék, a minek következménye volna személyzetének szakférfiakkal való 
gyarapítása. .Az utóbbiak alatt nem olyanokat értek, kik az egyetemi 
cursus elvégzése után kineveztetnek, hanem olyanokat, kik több eszten
deig vagy állami vagy felekezeti intézetekben elismert sikerrel működvén, 
ismerik az iskolai életet.

Ezek után, tisztelt naggyülés, egy néhány mondatban vázolhatom 
azt a képet, melyet a közoktatásügyi tanács szervezetéről magam
nak alkottam. A közoktatási tanács ügyköre kiterjed a tanár- és 
tanítóképzésre, a közép- és elemi iskolákra. Az állandó és váltakozó 
tagokra való felosztás nem létezik. Tagjai, kik ő felsége által nevez
tetnek ki, az iskolai gyakorlati élet férfiai, nevezetesen: a tankerületi 
főigazgatók; az érettségi vizsgálatoknál működő kormányképviselők ex 
offo ; továbbá a tanárképzés és tanítóképző intézetek tagjai közül, vala
mint a közép- és népiskolák igazgatói és tanférfiai és a tanfelügyelők 
közül azok, kik a tanácsba kineveztetnek még pedig oly számmal, hogy 
a tanács minden egyes ügyköre kellőleg legyen képviselve. A közoktatási 
tanács évenként egyszer előre meghatározott időben tart gyűléseket, 
elnöke maga a közoktatásügyi minister vagy akadályoztatása esetén az 
államtitkár. — A tanácskozás tárgyai legáltalánosabb keretben: a) azon 
tanügyi kérdések, melyek a kormány által eléje terjesztetnek; b) a 
tanügyi közegeknek a kormányhoz felterjesztett jelentései, melyek a 
ministerium hivatalnokainak összehasonlító, alapos tanulmányozása alapján 
áttekinthető képben eléje terjesztetnek; c) a tanács tagjai által felhozott 
ügyek, indítványok, elvi kérdések stb.

A tanács üléseit megelőzhetik a tanárképzés, tanítóképzés, közép
iskolai és népiskolai tanügycsoportok értekezletei, kiknek elnökei és 
jegyzői ad hoc neveztetnek ki a minister által.

A nagygyűlés Alexander Bernát úrnak tanulságos értekezé
séért köszönetét mond s készséggel fogja intentiói szerint ebben 
a tekintetben nézetét, tapasztalatait s gyűjtött ismereteit annak ide
jében a magas kormánynak rendelkezésére bocsátani.
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11. VidovicJi Bonaventura (Nagy- Várad) olvassa „A tudomány 
értéke és helye az emberi munka körében“ czímű értekezését. * **))

A nagygyűlés az értekezőnek köszönetét szavaz.

— M á s o d i k  nap.  —
Elnök : Berecz Antal, jegyző: Szerelemhegyi Tivadar.
1. Berecz Antal sajnálatát fejezi ki, hogy a nagy gyűlés meg

nyitásán nem lehetett jelen, mindamellett örül, hogy legalább az 
ülés második napján eljöhetett, melegen üdvözli a tagokat s az 
ülést megnyitja. (Éljenzés!)

2. A napirendre térés előtt az elnök indítványára a nagy
gyűlés jegyzőkönyvi köszönetét mondott a helyi rendező bizott
ságnak, különösen Marikovszky Menyhért áll. fels. leányiskolái igaz
gatónak, Mármaros-Sziget közönségének és Mandics József polgár- 
mesternek, Lónyay János főispán úr ő méltóságának és Szaplonczay 
János alispán úr ö nagyságának a közgyűlési terem szíves áten
gedéséért, De Adda Sándor, Bikkál Nándor és Groedl Ármin uraknak 
a kirándulások rendezéséért és a közlekedő vállalatoknak az en
gedélyezett kedvezményekért.

3. Szilágyi István (Mármaros-Sziget) felolvassa értekezését az 
érettségi Írásbeli tételekről.*)

Az éljenzéssel fogadott előadás után felszólal
Rombauer Emil (Brassó). Elismeri, hogy utasításaink némi 

javításra szorulnak, de nem ért egyet az előadóval abban, hogy 
annyira aprólékosságig menjenek. Ä külső formára mondott po- 
licziális vád szerinte nem állhat meg, megállhatna akkor, ha azok 
a formák olyanok lennének, mint az előadó szeretné. — Vizs
gálatunk nem eklektikus, mint az előadó tartja ; az egész ismeret- 
anyagra nem is lehet kiterjeszkedni, kivált ott, hol sok a tanuló ; 
különben a felek, intézetek ebben a tekintetben nincsenek meg
kötve. Hogy a tanulók fordítanak-e, vagy nem annyi figyelmet a 
mellőzött tárgyakra, mint kellene, az a tanártól és következetes 
szigorától függ. A kettős irásb. dolgozatokra nézve azt tartja, hogy 
ez benne van a mai rendszerben is, mert a vizsgálatokra el kell 
vinni az évközben készített dolgozatokat is, a melyek pedig nem 
egyebek, mint házi dolgozatok. Helyesli a mathem. dolgozatokra 
vonatkozólag mondottakat. A magyar irodalmi kérdésekre nézve 
pedig ő magára az irodalmi, nem az irod. történeti kérdésekre 
fekteti a fősúlyt; a magyar írók szeretetét is csak így mozdíthat
juk elő. A tételek kitűzése ellen nincs ugyan kifogása, de fél a

*) Egész terjedelmében a közgyűlési előadások között az okt. füzetben 
fog megjelenni.

**) Egész terjedelmében a közgyűlési előadások közt az okt. füzetben 
fog megjelenni.
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megcsontosodástól. A készülésre való nagyobb idő engedélyezését 
nem tartja szükségesnek. Végül az érettségi vizsgálaton való kér
désre nézve előadja, hogy ő tudja, hogy néhol a szaktanár kezé
ből ki vannak véve a kérdések, de ezt ő nem tartja az utasítások 
szellemével megegyezőnek.

Bados Ignácz (Székely-Udvarhely) felveti a kérdést, nem 
volna-e czélszerű, különösen az algebr. tanítás megkezdése után 
meghonosítani azt a szokást, hogy a tanulóval minden lépését 
igazoltassuk.

Kardos Károly (М.-Sziget) is minden tárgyat felveendőnek 
tartana az éretts. vizsgálatokra. A mathem. és egyéb kérdésekben 
teljesen egyetért az előadóval.

Dóczi Imre (Debreczen) arra tett megjegyzést, hogy a mint 
látszik a mathem. tanításról mondottak mindenkinek helyeslésével 
találkoznak; — ő ezt a dolog természetében levőnek találja s azért 
nem is tartja szükségesnek további tanácskozás tárgyává tenni. 
Sok eredeti s egyszersmind ideális vonást talál az előadó érte
kezésében, ilyen 1. a szóbeli kérdezés módja. Erre nézve meg
jegyzi, hogy az nem járna nagy haszonnal, mert a tanuló nem 
tudna mindig a censor kérdéseire felelni s csak azzal állna elő, 
a mit otthon előre betanult. Ilyen 2. az irásb. dolgozatok kétféle- 
sége. О ugyan máskép értelmezi ezeket, mint Rombauer, de az 
egyéni ellenőrzés szempontjából fölöslegeseknek tartja. A nyelvi 
irásb. dolgozatokra vonatkozólag tett megjegyzéseket helyesli, de 
ideálisoknak tartja, fél a kifejlődhető túlterheléstől. Az éretts. vizs
gálatokra való készülés miatt szerinte nem szabad megrövidíteni 
még jobban а VIII. osztály szorgalmi idejét; felemlíti a külföldi 
9 osztályú középiskolát s inkább a következő isk. év elejére ha- 
lasztaná a vizsgálatokat.

Dr. Csengeri János (Budapest). A mindenoldalú fejtegetés 
nem lehet pillanatnyi benyomások eredménye. Az előadó szem
pontja oly bő kérdéseket vet fel, hogy megfontoltabb tárgyalást 
kíván. Maga ellen a szempont ellen tehetők kifogások, de éppen 
mivel a kérdés fontos, indítványozza, hogy a tételek inkább irás- 
belileg tárgy altassanak.

A nagygyűlés dr. Csengeri J. indítványához hozzájárulván, az 
elnök az előadónak a nagygyűlés köszönetét tolmácsolja és e felett 
a kérdés felett mostanra a szóbeli vitát bezárja.

4. Bombauer Emil (Brassó) felolvasta „Az előkészitő osztály 
kérdése“ ez. értekezését.*)

Mauritz Bezsö (Kassa) szerint nem áll az, hogy a népiskolá
ból a tanulók teljesen készületlenül mennek a középiskolába, legalább

*) Egész terjedelmében a közgyűlési előadások között a novemberi 
füzetben fog megjelenni.
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hozzájuk nem. Különösen a vidékről jövőket dicséri. Ajánlja, hogy 
a hol lehet, tegyenek egy osztályt mintegy elite osztálylyá s abba 
a legjobb tanulókat helyezzék.

Kalmár Elein (Budapest). Az előkészítő osztály eszméje nem 
új. Ezelőtt sok helyen a negyedik elemi iskolában tanították a 
latin olvasást a gymnasiumra való előkészítésül. Ámde másféle 
előkészítés szükséges a gymnasiumra s másféle a reáliskolákra, ez 
pedig annyit tenne, mint a bifurkácziót egész az elemi iskolákig 
leszállítani. О leginkább abban látja a hiányt, hogy a népisk. tanulok 
nem bírják elég jól a magyar nyelvet, de az orvoslást a népisk. 
tankönyveknek s különösen a terminológiának egyöntetűségétől 
várja. Nem fogadja el az előadó javaslatait.

Dóczi Imre (Debreczen). A hol az előkészítő osztályok meg
vannak, ott meg vannak győződve annak hasznáról; ő az előadó 
álláspontjára helyezkedik. A magyar prot. gymnasiumoknál jó részt 
meg is vannak az élők. osztályok, felállításuk nem is nehéz. Ajánlja, 
hogy az egyesület fogadja el az előadó javaslatát s hasson oda, 
hogy a kormány is ebben a szellemben intézkedjék.

Dr. Csengeri János (Budapest). Egy régi s javulásnak indult 
intézmény felett nem szabad egy könnyen pálczát törni. A közép
iskolák elleD is hangzanak panaszok a felsőbb oktatás köréből, de 
a középisk. tanárok nem ismerik el az egyetemi tanárok panaszai
nak jogosultságát. Ö a hiányos előkészültség okát, — a hol van — 
inkább a taneszközökben látja, mint a szervezetben.

Dr. Kardos Albert (Szentes) sem barátja az előkészítő osz
tályoknak, de szeretné kimondatni, hogy kívánatos a középiskola és 
a népiskola között a kapocs.

Berecz Antal elnök a vitát csak olyan kérdések körül véli 
foroghatónak, melyek törvényváltoztatást nem involválnak, az előadó 
úr pedig ilyen előkészítő iskolát contemplál s azért ebben a tekintet
ben nem tartaná helyesnek a határozathozatalt.

Rombauer Emil előadó érzi, hogy feltett kérdéseit ebben az 
alakban ma még nem lehetne tisztába hozni, azért javaslatait vissza
vonja. Néhány megjegyzést tesz az előbbiekre s hangoztatja általá
ban az előkészítő osztály szükségét.

Dr. Kardos Albert fenntartja saját indítványát mint álta
lánosabbat.

Berecz Antal elnök felhívja az előadót, hogy miután formális 
javaslatait visszavonta, de nézeteit általánosságban fenntartja, tegye 
meg indítványát.

Rombauer Emil előadó erre indítványozza, hogy mondja ki 
a nagygyűlés, hogy az előkészítő osztályokat helyenkint és a kö
rülmények figyelembe vételével szükségesnek tartja.

A nagygyűlés ezt az indítványt magáévá teszi.
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5. Berecz Antal elnök a napirend folytatása előtt felhívja a 
nagygyűlés figyelmét az egyesület legmagasabb protectorának, József 
főherczeg Ő cs. és kir. fenségének ezüst menyegzője alkalmából 
legmagasabb családjában felmerült örömünnepre s indítványozza, 
hogy a nagygyűlés mai üléséből táviratilag fejezze ki ez alkalom
ból szerencse kivánatait.

A nagygyűlés az indítványt kitörő lelkesedéssel és éljenzéssel 
fogadja s a távirat szövegét jegyzőkönyvében óhajtja megörökíteni.

A távirat szövege ez:
József főherczeg О csász. és kir. fenségének

Budapest.
Fenséges Ű r!

Az országos középiskolai tanáregyesületnek Máramaros-Szigeten 
együtt levő nagygyűlése legmélyebb tisztelettel üdvözli Fenségedet, 
mint egyesületünk legmagasabb Protectorát s kéri Fenségedet, hogy 
ezen alkalommal legőszintébb szerencsekivánatainkat is kegyesen 
elfogadni méltóztassék a legmagasabb családjában felmerült öröm
ünnepekre. A nagygyűlés nevében :

Berecz Antal, egyes, elnök.
6 . Berecz Antal elnök ajánlatára a nagygyűlés egyhangúlag 

és éljenzéssel tiszteleti tagokká választja : gróf Csáky Albin vallás- 
és közoktatásügyi minisztert, Lónyay Jánost, Máramaros vármegye 
főispánját, és Szilágyi Istvánt, a máramaros-szigeti ev. ref. lyceum 
igazgatóját. (Éljenzés).

7. Az elnök ezután a szavazatszedő bizottság tagjaiul kine
vezi Rombauer Emil elnöklete alatt Kalmár Elek és Dobay Sándor 
egyesületi tagokat s az ülést a szavazás tartamára felfüggeszti.

8 . Szünet után az elnök felhívja dr. Riedl Frigyes egyesületi 
tagot, hogy értekezését az önképző körökről olvassa fel.*)

Fischer Miklós (Igló) a napirendhez kíván szólni. Felhívja a 
nagygyűlés figyelmét az önképzőkörök ügyeire, a mi már két év 
óta állandóan szőnyegen forog s a tárgy nagy fontosságát szem 
előtt tartva és utalva a jelenlevők kis számára, indítványozza, hogy 
a felolvasás ne tartassék meg, hanem a Közlöny útján tétessék 
eszmecsere tárgyává.

A nagygyűlés Fischer M. indítványát elfogadja.
Mendlik Ferencz (Budapest) „Milyen érdemjegyeink legye

nek?“ ez. értekezését, tekintettel az idő előrehaladott voltára 
és a jelenlevők kis számára, csak röviden és szabad előadásban 
foglalja össze.**)

*) Egész terjedelmében a közgyűlési előadások közt a nov. füzetben 
fog megjelenni.

**) Egész terjedelmében a közgyűlési előadások között a nov. füzetben 
fog megjelenni.
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Elekért Antal (Budapest) sajnálatának ad kifejezést, hogy 
ilyen érdekes, fontos és mint látszik szeretettel kidolgozott tárgy 
nem kerülhetett a nagygyűlésen eszmecsere alá; kívánatos, hogy 
a Közlönyben egész terjedelmében közöltessék.

JBerecz Antal elnök nemcsak a Közlönyben óhajtaná közzé- 
tétetni, hanem mint kiválóan időszerű tárgyat a budapesti szak
osztályokban is szeretné tárgyaltatni.

A nagygyűlés az előadónak köszönetét szavaz, kimondja, hogy 
az értekezést a Közlönyben közzé teszi s kívánatosnak tartja, hogy 
szakosztályi ülésben is mielőbb tárgyaltassék.

9. A titkár bemutatja dr. Berghoffer József fiumei gymn. 
igazg. helyettes levelét, a melyben tudatja, hogy az egyesületnek 
1887-ik évi határozata értelmében küldött két drb. 20 francos arany 
ez idén Polacco Arnold IV. és Lenaz Lyonéi VIII. oszt. tanulók
nak adatott k i ; bemutatja továbbá az 1. cs. és kir. szab. D. G. T. 
bányafelügyeletének levelét, mely szerint az egyesület 1871. évi 
alapítványából ez idén Holeschek Győző egy aranynyal jutalmaztatott.

Tudomásul vétetik.
10. A titkár beterjeszti a következő indítványokat:
a) A zsolnai kör a jövő évi egyes, közgyűlésre programm- 

tételül ajánlja a következő két tételt: 1. A tanári szolgálati prag
matika. 2. A közokt. tanács reformja.

A nagygyűlés tekintettel arra, hogy a körök nagy része a 
lefolyt évben ezekkel a kérdésekkel már foglalkozott s tekintettel 
a 2. pontra nézve fennebb elfoglalt állásphntjára, a központi 
választmányt megbízza, hogy a köröket ezekre a tételekre figyel
meztetvén, nézeteiket 3 hó alatt kérje be.

h) A siimeghi kör a felekezeti és községi középiskolák tanárai
nak nyugdíjkérdését kívánja a jövő évi közgyűlés egyik programm- 
tételéül.

A köröknek tárgyalás végett kiadatik.
c) Az állami és állami vezetés alatt álló középiskolák tanárai 

által f. évi július 6-án Mármaros-Szigeten tartott értekezletnek a 
tanárok erkölcsi és anyagi helyzetének javítását ezélzó indítványát. *)

A nagygyűlés az indítványt helyesléssel fogadja s a választ
mányt megbízza, hogy annak értelmében járjon el.

d) Dr. Jancsó Benedeknek a „Magyar néprajzi társaság“ 
pártolására vonatkozó indítványát. **)

A nagygyűlés az indítványhoz hozzájárul.
11. A választmány javaslata szerint a jövő évre a körök muu- 

kaprogrammjába felveendők a következők:

*) Egész terjedelmében 1. a közgyűlési előterjesztések közt 26. 1.
**) Egész terjedelmében 1. a közgyűlési előterjesztések közt 27. 1.
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a) a közoktatási tanács, Ъ) a szóig, pragmatika, с) az egységes 
középiskola kérdéseire vonatkozó anyaggyűjtés megindítása.

A választmány ajánlata elfogadtatik s a kérdések a köröknek 
kiadandók.

12. Az elnök felkéri a szavazatszedő bizottság elnökét Rombauer 
Emilt, adja tudtul a nagygyűlésnek a választás eredményét.

Beadatott összesen 25 szavazat.
A budapesti választmányból kilépő tagok helyébe megválasz

tattak : dr. Alexander Bernát (25), Bermüller Ferencs (24), dr. Jancsó 
Benedek (25), Molnár Sándor (25), Müller József (25), Névy László 
(25), Baszlavszky József (25), dr. Pozder Károly (25), dr. Riedl 
Frigyes (25), Sebestyén Gyula (24). Szavazatot kaptak még Duma 
György (1-et) és dr. Lechner László (1-et).

A vidéki választmány tagjai lettek :
a) A körök jelöltjei közül: Beszterczebányáról: Guta József és 

Faith Mátyás, — Brassóból: Rombauer Emil, Orbán Ferencz és 
Bournáz Ernő, — Csurgóról: dr. Vida Károly, — Eperjesről: 
Schlott Gyula, — Fiúméból: Feszt Aladár és Berghoffer József, 
— Kaposvárról: Lenner Emil, — Kecskemétről: Hanusz István 
és dr. Erdélyi Károly, — М.-Szigetről: Feld Vilmos és Kardos 
Károly, — Nagy-Bányáról: Szunter Nándor, — Nagy-Kállóból: 
Schurina István, — Pozsonyból: Pirchala Imre és Markusovszky 
Sámuel — Selmeczbányáról: Öbelcz József, — Sümeghről: dr. Kellemen 
Károly, — Szepesből: dr. Rótli Samu, Danilovics János és Zimann 
János, — Trsztenáról: Dortsák Gyula, — Újvidékről: Franki 
István, — Ungvárról: Fankovich Sándor és Zoltsák János, — 
Zsolnáról: dr. Vass Antal, — Zentárói: dr. Szűcs Lajos, — Szabad
káról : Haver da Mátyás.

b) A közgyűlés jelöltjei közül: Kuncz Elek (Arad), Szenczy 
Győző (Baja), Géresi Kálmán (Debreczen), Téglás Gábor (Déva), 
Vajda■ Gyula dr. (Kolozsvár), Paal Gyula (Maros-Vásárhely), Polgár 
György (Miskolcz), Veress Ignácz (Nagy-Szeben), dr. Kottái Virgil 
(N. -Várad), Rehelein Károly (Szatmár).

13. Várady Gábor orsz. képviselő: Mielőtt az ülés berekesz- 
tetnék. mint M.-Sziget városi és Máramaros megyei bizottsági tag 
köszönetét mond a város és a megye nevében az egyesületnek 
megjelenéséért, mint az ev. ref. lyceum gondnoka annak igazgatósága 
nevében köszöni, hogy az egyesület alkalmat nyújtott, hogy tanúi 
lehessenek a magyar tudományosság és kultúra haladásának. Isten 
áldását kéri az egyesületre és minden tagjára, kiket kér, hogy a 
megyét és várost emlékökben, jóindulatukban tartsák meg.

14. Berecz Antal elnök válaszában a nagygyűlés köszönetét 
ismételi s kijelenti, hogy a megyében és a városban töltött tanúi-
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ságos napok és kellemes órák az egyesület minden tagjának mindig 
kedves emlékében fognak maradni.

Ezután köszönetét mond a minister úr ő excellencziájának 
a képviseltetésért; dr. Klamarik János min. osztálytanácsos úrnak 
szívességéért és jóságáért, melyet úgy a tanári testületeknek mint 
egyeseknek oly gyakran van alkalmuk tapasztalni. Jóakaratába 
ajánlja ügyüket ezután is. Végül köszönetét mond mindazoknak, 
kik a közgyűlés sikerét előmozdították.

Ezután az orsz. középisk. tanáregyesület XXIII. nagygyűlését 
bezárja.

Közli
Szerelemhegyi Tivadar, 

egyesületi titkár.
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A főtitkár évi jelentése *)

Tisztelt közgyűlés 1
A mióta szerencsém volt a t. közgyűlésnek az utolsó ilynemű 

jelentésemet megtennem, hazánk közoktatásügyét, különösen pedig 
a középiskolákét súlyos csapás érte. A középisk. törvény megalko
tója e törvény végrehajtási munkálatai közben meghalt. Emlékét 
egy külön, e czélra rendezett ünnepen megültük, érdemeit méltat
tuk, emléke iránt hálánkat tőlünk telbetőleg leróttuk.

És ámbár a veszteség fölötti fájdalmunk sziveinkben még 
mindig sajog, vigasztal az a tudat, hogy a magyar közoktatásügy 
élére oly férfiú emeltetett, a kinek mély érzéke van a magyar kul
túra iránt, a ki nehéz munkájának teljes tudatában oly mély érte
lemmel és oly lankadatlan buzgalommal fogott e munka végrehaj
tásához, hogy bátran elmondhatjuk : Trefort geniális konczepcziói, 
nagy alkotásai nem fognak elpusztulni, hanem ellenkezőleg, alapos
ságukban nyerni, intenzivitásukban fejlődni fognak.

Nagy garancziáját adta az új minister működése hatásának 
abban, hogy nem zárt falak mögött kiván intézkedni, nem akarja 
megfosztani az arra hivatott közegeket közreműködésöktől ama 
nagy munkában, a melyre vállalkozott. Ezt bizonyítja az az igazi 
parlamentáris eljárása, mely szerint felhívta az országgyűlés köz- 
oktatásügyi bizottságát, mondjon véleményt a tanügyi intézmények 
mindegyikéről. Oly kérdések kerültek a tanácskozások folyamában 
megvitatás alá, a melyek egynémelyükét már igen t. elnökünk múlt 
évi megnyitójában megpendítette és a melyek azóta a hírlapiroda
lomban, a parlamentben és a szaklapokban mindig újra és újra 
szóbeszéd tárgyává váltak. Értem első sorban a közoktatási tanács 
szervezetének kérdését. Az orsz. közokt. tanács egyike a legújabb 
tanügyi intézményeknek; rövid fennállása daczára már többféle 
átalakuláson ment át; a panaszok azonban, amelyeket ellene foly
tonosan emeltek, soha sem szűntek meg, sőt most még hangosab
bakká váltak mint bármikor azelőtt. Égyesülettinkben azelőtt is, 
most is foglalkoztunk e kérdéssel; közlönyünk, köreink (zsolnai,

*) L. a közgyűlési tudósítás illető pontját 4. 1.
Tanáregyesületi Közlöny. XXIII. 2
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b.-bányai, kecskeméti, szepesi) egyaránt megbeszélés tárgyává tették. 
Megvolt tehát az idő és mód arra, hogy e tárgyra nézve a közép
iskolai tanárvilágban egységes közvélemény képződhessék és nyi- 
latkozhassék itt, a nagygyűlésen, mint legilletékesebb helyen.

A minister ur föntebb említett intézkedésén kívül megemlítem 
a német nyelv tanítására vonatkozó rendeletet. A tanárvilág szintén 
foglalkozott e rendelettel, nem politikai szempontból, ez más fak
torok feladata, hanem kizárólag didaktikai szempontból. Hozzászól
tak a kérdéshez a budapesti I. szakosztály, a b.-bányai és a csur
gói kör.

Miként mindig, úgy ez évben is nagyobbára paedagógiai, ille
tőleg didaktikai kérdések voltak azok, a melyek az említettem dol
gokon kívül bennünket foglalkoztattak. Már a múlt közgyűlésen a 
tanári körök munkaprogrammjába fölvettük az önképző körök, az 
évvégi vizsgálatok, a tanulók nyári kitelepítésének és az előkészítő 
osztály kérdéseinek megvitatását. Köreink, a melyek száma a múlt 
évben 19 volt, és a melyek ez évben egygyel, a zentaival szapo
rodtak, a miért is az érdem kiválóan a kör ez idei elnökét Szűcs 
Lajost illeti, e kérdésekkel részint már a múlt évben, részint a jelen 
évben foglalkoztak. Ez évben az előkészítő osztály kérdését meg
vitatás tárgyává tette a brassói, a csurgói, a pozsonyi, a szepesi, a 
zentai és a stimeghi. Ezen, valamint a múlt évi tárgyalásokból az 
tűnik ki, hogy körülbelül egyhangú a vélemény az iránt, hogy a 
népiskola már sajátos rendeltetésénél fogva nem adja meg a gyer
mekeknek azt az előkészültséget, a melyen a középiskola biztosan 
tovább építhetne; eltérők azonban a vélemények abban, hogy kell-e 
a hiány pótlására egy egész év? azaz föltétlenül szükségese az 
előkészítő osztály. Azon körök tagjai, kik vegyes ajkú vidékeken 
működnek, föltétlenül szükségesnek nyilvánítják, a tiszta magyar 
vidékeken levő iskolák tanárai azonban nem. És azt hiszem, a helyes 
megoldás útja ebben csakugyan előre ki van jelölve. Egyébként a 
t. közgyűlésnek alkalma lesz e tekintetben Rombauer tagtársunk e 
tárgyról szóló előadásának meghallgatása után a legilletékesebb 
véleményt nyilvánítani.

Az évvégi vizsgálatok kérdése szintén beható diskuszióknak 
volt anyaga majdnem valamennyi körben. Mivel azonban időközben 
a közókt. kormány e kérdésben, bizonyára figyelembe véve a kü
lönböző oldalról nyilatkozó véleményeket, határozott, egyesületünk 
választmánya elállóit attól, hogy a tételt a nagygyűlés programm- 
jába fölvegye.

Nem így áll a dolog az önképző körökkel. Ez a kérdés is 
régen és gyakran foglalkoztatott bennünket. Eltekintve attól, 
hogy közlönyünkben már gyakrabban volt róla szó, eltekintve, 
hogy már ezelőtt több vidéki és a budapesti kör is foglalkozott 
vele, ez évben is több, még pedig 10 kör tette ezt megbeszélés 
tárgyává. A dolog tehát a döntésre teljesen megérett; ezért hoztuk
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a nagygyűlés elé; ezért kértük fel Riedl F. tagtársunkat, hogy 
terjeszsze elő a különböző felfogásokat és határozzon benne a 
nagygyűlés.

Érdekes kérdésekre kívánjuk ezeken kívül még becses figyel
müket felhívni. Szilágyi István lyc. igazgató úr a középiskolai élet 
egyik legfontosabb mozzanatát az érettségi vizsgálat egyik részét 
választotta előadása tárgyául; Vidovick tagtársunk „A tudomány 
értéke és helye az emberi munka körében“, Mendlik Ferencz pedig 
„Milyen érdemjegyeink legyenek?“ tételekről fognak szólani.

Mindezen ügyek előkészítésén és az egyesület rendes admi- 
nisztráczióján kívül választmányunkat 12 ülésében foglalkoztatta 
a műszótár ügye, az ifjúsági könyvtárak könyvjegyzékének össze- 
állitása, a tárgymutató kiadása, a nyári kitelepítés, a segélyalap 
kezelése, a szepesiek ajánlotta segélyszövetkezet stb.

Ha egynémelyükében ezen dolgok halmazának nem is értük 
el azt a sikert, a mit kívántunk volna, az részint magának a dolog
nak természetéből folyik, részint a külső körülmények kedvezőtlen 
voltából következik. A műszótárból egy-két szak ismét elkészült és 
a nagy munka a megvalósítás stádiumához egy lépéssel ismét kö
zelebb jött.

Az ifjúsági könytárak jegyzéke részben össze van állítva és 
hogy már ebben az évben kész munkával nem lépünk a t. nagy
gyűlés elé, annak oka csak az, hogy nem felületes, hanem alapos 
munkát akarunk bemutatni. Nem akartunk megelégedni az egyszerű 
könyvjegyzékkel; ez könnyű lett volna, miután az egyesület több 
évvel ezelőtt egy ilyen jegyzéket már kiadott; csak ezt kellett 
volna az újabban megjelent és használható munkáknak jegyzékével 
kibővíteni. Mondom, ezzel nem akartunk megelégedni, hanem egy 
oly jegyzéket akarunk a t. kartársak és a nagy közönség elé is 
bocsátani, a mely minden könyvről, bár rövid Ítéletet fog mondani. 
A jegyzék összeállításával megbízott tagtársainknak, tehát minden 
egyes könyvet át kell olvasniok és rávonatkozólag megjegyzéseiket 
megtenniük. Ez okból azonban szükség volt az anyagot, magukat 
a könyveket beszerezni. Az említettem bizottság nem csak az anyag 
összehordásával készült el, hanem a dolog meritumának kidolgo
zásához is hozzáfogott és a könyvekre vonatkozó kritikai megjegy
zések egy részével el is készült.

A tárgymutatót Szerelemhegyi tagtársunk a kellő lelkiisme
retességgel kidolgozta és a választmány a t. tagtársak kezéhez jut
tatta. Lehetővé válik ennek segélyével könnyen felhasználni mind
azon szellemi értéket, a mi közlönyünk 21 évfolyamában felhal
mozva van ; lehetővé válik az, hogyha valaki valami iskolai kér
déshez hozzászólni kíván, az ugyanezen tárgyról elmondottakhoz 
könnyen hozzáférhessen és így az iskolai kérdések tárgyalásában 
a folytonosság meglegyen.

A középiskolai tanulók nyári kitelepítése az idén mégis meg-
2*
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valósait. Megtettük a kellő felhívásokat az iskolákban és a lapok
ban, és a részvétel kielégítő volt. Ez első ■ alkalommal 14 tanuló 
telepíttetett Körmöczbányára; felügyelőjük dr. Verséuyi György 
körmöczbányai főreáliskolai tanár volt.

De nem valósíthattuk meg a szepesiek javasolta segélyszövet- 
kezetet. Kellő időben szétküldtük az összes közép- és polgári 
iskoláknak az e tárgyra vonatkozó fölhívást, felszólítván a kollégá
kat a csatlakozásra; azonban a remélt 500 vagy 1000 aláíró helyett 
100-nál több alig jelentkezett.

T. közgyűlés! sokszor nyilvánult már ez egyesület körében 
az az óhaj, hogy a tanárok a maguk körében segélyszövetkezetet 
teremtsenek. A választmány mindannyiszor megtette a kísérletet 
annak létrehozására, de mindannyiszor részvétel hiányában le kellett 
arról mondania. Kerestem, kutattam ennek az okait és legalább 
egyéni véleményem szerint abban hittem feltalálni, hogy a tervezet 
kevesebbet Ígért mint a résztvevők vártak vagy pedig olyan sokat 
ígért, hogy a résztvevők az Ígéretben nem bíztak.

Természetes dolog az, hogy mihelyt nagyokra szabjuk a díj
tételeket, a t. kollégák azt mondják, ott vaunak a biztosító társu
latok, ezek régen fennállanak, nagyobb garancziát nyújtanak tehát 
mint az újonnan keletkező szövetkezet, társulat stb., ha pedig sokat 
ígérünk, alacsony díjtételek mellett, nem bíznak benne. Egy segély
szövetkezet tehát köztünk, uraim, csak úgy jöhet létre, ha meg
tudjuk találni a módját, hogy csekély díjtételek mellett is sokat, 
még pedig biztosan tudunk adni; ez pedig máskép nem lehetséges, 
mint egy nagyobb alaptőke gyűjtése utján. Kis tőkénk van, ez a 
segélyző alap, ezt kellene nagyobbítanunk, gyarapítanunk; ez szol
gálhatna azután olyan alaptőkéül, a melynek kamatait a segély- 
szövetkezet élvezné és a melyek azután lehetővé tennék, hogy cse
kélyebb díjtételekért is nagyobb segélyt, vagy nyugdíjat stb. tudjunk 
biztosítani. A selmeczbányai körben tétetett ugyan javaslat a segély
alap gyarapítására, ezt a javaslatot azonban maga a kör sem tette 
magáévá. A segélyalap tehát ez évben is csak igen csekély ösz- 
szeggel gyarapodott. Pedig meggyőződésem, hogy ha egyesült erő
vel és igazi odaadással működnénk közre ezen alap növelésére, az 
fel volna emelhető olyan összegre, a melynek segítségével a nyug
díj- vagy segélyszövetkezetet meg lehetne teremteni.

De nem csak a választmány dolgozott serényen oktatásügyünk
nek és a tanári érdekeknek előmozdításán, a budapesti szakosz
tályok és a tanári körök is jelentékeny tevékenységet fejtettek ki. 
A tanári körök közül a nagyobb rész nem csak letárgyalta a kü
lönböző programmtételeket, hanem azonkívül más kérdésekről is 
vitatkozott és nem egy helyit szép sikerrel népszerű felolvasásokat 
is tartott. A b.-bányai kör a programmtételeken kívül 7 kérdést, 
a kecskeméti 2, a m.-szigeti 2-őt, a trsztenai 9, a szepesi 2, a 
zentai 2 őt, a sümeghi szintén 2-őt tárgyalt.
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A m.-szigeti körről, különösen pedig lelkes elnökéről külön 
is meg kell emlékeznem Ez a kör volt az, a mely Mármaros vár
megye vendégszerető és minden szépért, jóért és nemesért lelkesülő 
közönségében a figyelmet ránk fordította; ez a kör volt az, a mely 
a rendes munkáján kívül nem kímélvén fáradságot és munkát köz
gyűlésünket itt helyben előkészítette, a t. tagoknak alkalmat sze
rezvén, hogy édes hazánknak, a magyar nemzetiségnek e keleti 
végvárában a természet számos kincseiben és szépségeiben gyö
nyörködjenek. A t. közgyűlés hiszem, hogy velem egyetért, midőn 
ezért a kör minden egyes tagjának és különösen a kör buzgó és 
lelkes elnökének fáradozásaikért hálás köszönetét mondok. De nem 
csak a kör volt olyan szeretetreméltó, hogy minden egyes tagja 
fogadásunkra tőle telhetőleg mindent megtett, vendéglátó fogadá
sunkban az oroszlánrész Mármaros vármegyét és Sziget városát illeti, 
azért egyesüljenek velem uraim és mondjunk lelkes éljent Már
maros vármegye és különösen Sziget városa közönségéért! Éljenek !

I)r. Brózilc Károly, főtitkár.
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A pénztárnok évi jelentése. *)
Tisztelt közgyűlés !

A lefolyt egyesületi évben 1889. július 8-ig volt az összes 
bevétel 5493 94 frt, a kiadás összege pedig 5138-98 frt, a kész- 
pénzkészlet tehát 354'96 frt. Ezen összeget azonban terhelik még 
azon számlák, melyek csakis a pénztárvizsgálat után mutattattak 
be, a melyeknek összes értéke 522 35 frt és így az 1888/9-iki 
egyesületi évet 167-39 frt deficzitiel zárjuk be; ezenkivül a „Tárgy
mutató“ költségeinek fedezésére a tartalékalapból még 375 frtot 
is vettünk igénybe!

T íz év óta ez az első eset, hogy a bevételek a kiadásokat 
nem fedezik ; ennek oka első sorban az, hogy sem az idei tagdíjak, 
sem pedig a régibb tagdíjhátralékok nem folytak be az előirány
zatban felvett mértékben és hogy a Közlönynek idei évfolyama 
477a íves az előirányzott 43 iv helyett.

Okvetlen szükséges, hogy az egyesület jövőben számoljon ezen 
kedvezőtlen anyagi helyzettel, és igen kívánatos volna, hogy a 
tagoknak azon része, kik már évek óta állandóan tagdíjat nem 
fizetnek, egyszer kezdené teljesíteni az egyesület iránt önként elvál
lalt kötelezettségét.

Ez évi tagdíjat fizetett csak 848 tag =  76‘2% (az előirány
zott 80% helyett) és a „Közlönyének volt 132 előfizetője.

A tagok létszámában az 1888/9-iki évben történt változást a 
következő tábla mutatja:

Tisztelet
beli Alapító Kendes

t a g

Az 1887/8-ki kimutatás szerint volt... 32 7 1121
Az 1888/9-ki egyesületi évben le tt.... — — 47

Összesen. . . . 32 7 1168
Ezek közül meghalt............................. 4 — 16

„ ., kilépett............................. — — 34
„ „ kitöriiltetett........................ — — 7

Mar;>d......... 28 7 1112

A következőben bemutatom a f. 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. a közgyűlési tudósítás illető pontját 4. 1.



Az országos középiskolai tanáregyesület bevételeinek és kiadásainak részletes kimutatása az 1888 9. évről.

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

1 Az 1887/8-ki pénztári maradékból................. 115 96 1 Az 1888/9-ki Közlöny költségei:
2 Bartal Antal alapító tag úrtól, alapítványának Nyomdaköltség (I—IX. tüzet) frt 1445.33

kamatja 1888/9-re........................................ 10 — írói díjak (I—X. füzet)..............  689.95
3 Tagdíjak és előfizetések................................... 4692 88 Szerkesztői tiszteletű i j .........  ,. 400.—
4 Hirdetési és meliéklési d íjak .......................... 150 80 Ujságbélyeg és expeditio.... „ 256.80 2792 08
5 Megtérített postaköltség................................. 40 32 2 Az 1887/8-ki közgyűlés költsége................. 19 —
6 Kamatok az alapítványok után...................... 101 88 3 Egyéb nyomdaköltség..................................... 38 —
7 A Közlöny egyes füzeteinek eladásából befolyt 4 10 4 Postaköltségek.................................................. 65 70
8 A „Tárgymutató“ eladásából befolyt........... 3 — 5 A Tárgymutató költségei : Írói dij frt 22b.—
9 Előleg a tartalékalapból................................. 375 — Nyomdaköltség........................ „ 299.06

4 Expediálás (levélbélyegekre) . . ., 43.60 567 66
\ 6 200 _

N. 7 A titkárnak „ .............................. 50 —

\ 8 Ügyviteli kiadások: Főtitkári kiadások frt 78.54
\ Titkári kiadások.......................... „ 5.—

\ Szerkesztői kiadások..................  „ 21.71
\ Pénztárnoki kiadások.....................16.01 121 26

\ 9 Könyvkereskedőnek......................................... 129 40
\ 10 A Tanári Társalgó Körnek............................. 707 92

\ 11 2 db 20frankos aran y ..................................... 19 —
\ 12 Vegyes kiadások.............................................. 40 90

\ 13 A pénztárnoknak tiszteletdíja 4850.78 trttól 8% 388
\ 14 Pénztári maradék az 1889/90. évre................. 354 96

Összesen. . . . 5493 94 Összesen. . . . 5493 94
Budapest, 1889. julius 3-án. M a y e r  J ó z s e f ,

A számadásokat megvizsgáltuk, annak egyes tételeit az eredeti okmányokkal összehasonlítottuk, azokat teljes rendben levőknek 
találtuk és a kitüntetett értékeket meglevőknek találtuk, — Budapest, 1889. julius 3-án.

B ogyó Samu,
a  közgyűlés á lta l k iküldött szám vizsg. tag.

T iber Á gost.
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Az egyesület vagyona az 1888/9 iki egyesületi év végén.

írt kr.

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

3 A magyar nevelési társaság alapítványa........................... 100 —

4 Dr. Haynald Lajos bibornok és kalocsai érsek úr alapítványa 100 —

5 Néh. Ipolyi Arnold nagyváradi püspök úr alapítványa.... 100 — ■
6 Néh. Görög Imre úr alapítványa (bevált, magy. vasúti kötv.) 145 45
7 Tartalékalap : készpénzben...............................  írt 1585,—

Előleg a „Tárgymutató“ költségeire . . . .  „ 375.— 
Előleg az „Ifjúsági iratok“ költségeire.. „ 120.— 2080

8 Kirándulási alap ................................................................ 400
9 Bútorok értéke...................................................................... 45 -

10 Pénztári maradék az 1888/9. évről ..................................... 354 96
11 A segélyző alapnak vagyona а XVIII. kimutatás szerint. . 6771 24

Összesen. . . . 10296 65
Ezen összeget terheli:

A tartalékalapnak visszafizetendő........... írt 375,—
A z 1888 /9-ki évről még fizetendő számlák „ 500.— 1 875

Tehát a tiszta vagyon.. . . 9421 65

Budapest, 1889. julius 3-án. M ayer József,
pénztárnok.

XVIII. kimutatás az orsz. középisk. tanáregyesületi segélyző-alapról. *]

B e v é t e l e k : frt kr.

А XVII. kimutatás szerint (1888/9. Közlöny 19. lap)....... 637 40
Bartal Antal alapító úrtól 1888/9-re..................................... 24 —

Kamat a takarékpénztárból................................................. 16 79
Évi járulékokban befolyt “) ................................................. 14 —

Összesen... 692 19

K i a d á s o k :
Segélyezésekre fofdíttatott................................................... 135

Marad készpénzben. . . 557 19

*] Fizettek 1887/8-ra: Violich Károly 3 irtot, — Piribauer Alajos 1 i'rtot. 
1888/9-re: Violich Károly 3 frtot, — Szamosi János 2 irto t; — Hettlinger 
József, Koch Antal, Piribauer Alajos, Schröder Károly, Téglás Gábor 
1—1 frtot.
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A segélyző alap vagyona az 1888/9 ik év végén :

frt kr.

4*/2 %-os záloglevelekben....................................................... 3500 _
5%-os magyar papirjáradékban.......................................... 1500 —
2 drb tiszavidéki sorsjegy á 126 frt ................................. 252 — !
A ..Tanári Társalgó Kör“ tartozása..................................... 600 —A magyar földhitelintézetnél folyó számlára...................... 26 05
Készpénzben........................................................................... 557 19Magán kötelezvényekben............... ..................................... 336 -- 1

Összesen * )... 6771 24
А XVII. kimutatás szerint volt.......................................... 6623 40
Tehát 1888. július 4-ike óta a gyarapodás........................ 147 84

*) Ezen összegből 1475 frt alapítvány. — Az értékpapírok mind a 
Magyar Földhitelintézetnél vannak letétben.

Budapest, 1889. július 3-án.
Tiber Á gost, M ayer József,

a segélyző b izottság  ellenőre. pénztárnok.

A számadásokat megvizsgáltam, az eredeti tételekkel összehasonlítottam, 
azokat rendben levőknek és a kitüntetett értékeket meglevőknek találtam. 

Budapest, 1889. július 3.
B ogyó Sam u,

kiküldött számvizsgáló tag.

Tanáregyesületi Közlöny. XXIII. 3



1889/90. évi költségvetési előirányzat*)
Bevétel Kiadás
frt kr. frt kr.

1 Az 1888/9-iki évi pénztári maradékból közgyűlési
határozat szerint..................................................... 354 96

2 1112 tagdíj á 4 frt =  4448 frt, a melyből befoly
80% (kerekszámbau).............................................. 3560 —

3 132 előfizető á 4 frt................................................... 528 —

4 A 3000 frtot meghaladó tagdíjhátralékokból csak
befoly...................................................................... 650 —

б Kamatok, az alapítványok jövedelmei, hirdetési
díjak stb.................................................................. 250 —

6 Az 1889/90. Közlöny költségei (1460 példányban)
Nyomdaköltség 40 ív á 30.50.............  frt 1220.—
Boríték és fűzés.................................  ,. 210.—
írói díjak.........  ......................................  750.—
Szerkesztőnek....................................... r 400.—
Expediálás............................................  „ 220.— 2800 -

7 Az 1888/9. évről fenmaradt számlák :
A Közlöny X., XI. füzetének nyomda-

számlája............................................  frt 321.50
A Közlöny XI. füzetének irói díja. . . „ 95.60
Egyéb nyomdaköltség............................. 105.25 522 35

8 A főtitkárnak tiszteletdíja........................................ 200 —
9 A titkárnak „ ........................................ 50 —

10 A „Tárgymutató“ költségének fedezésére II. részlet 200 —
11 A „Társalgó Kör“-nek albérletért............................. 600 —
12 Könyvkereskedőknek.................................................. 150 —
13 Ügyviteli kiadások..................................................... 120 —
14 Előre nem látott kiadások........................................ 300 _
15 A pénztárnoknak jutaléka........................................ 380 —

i 5342 96 5322 35
Valószínű maradék... 20 61

Összesen. ..
M.-Sziget, 1889. július 6-án.

15242 961 5242 96

A választmány megbízásából: M ayer Jó zse f, t. e. pénztáros.

INDÍTVÁNYOK. * **)
1. A m .-szigeti tanári értekezlet indítványa.

A magyarom, állami és állami vezetés alatt álló középisk. taná
rok f. évi júl. 6-án Márm.-Szigeten tartott értekezleten következő 
határozatokat hozták:

1. Miután az egyesület vezetősége által a jelen közgyűlésen 
határozott programmszerü Ígéret tétetett, hogy a budapesti tanárok 
értekezlete által a tanárság hivatalos állását leginkább biztositó 
szolgálati pragmatikát külön fogja nemcsak sürgetni, hanem egy

'■) E. a közgyűlési tudósítás illető pontját 4. 1.
**) L. a közgyűlési tudósítás illető pontját 14. I.
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szersmind tervezet alakjában is előterjeszteni a tanügyi kormány
nak, a végrehajtó bizottság tervezetének minden ilyes irányú javas
latát e pragmatika körében véli megoldhatónak.

De addig is, mig e kérdés a tervezett módon meg lenne 
oldható, szükségesnek tartja az anyagi helyzet javítására azt, hogy 
mindenek előtt a szálláspénz olyképen szabályoztassék, mint azt 
az egyes városok lakásbérviszonyai feltételezik.

2. A helyettes tanári állások legelső esetben is ministeri 
kinevezést nyerő oki. tanárjelöltekkel töltessenek be, az így kine
vezett tanárok szolgálatba lépésük alkalmával esküt tegyenek s azonnal 
rendes állami alkalmazásban álló nyugdíjképes egyéneknek tekintesse
nek és egy meghatározott időn belől rendes tanárokká neveztessenek ki.

3. A tanárok mai törzsfizetése emeltessék akár a törzsfizetés
ben, akár az 5-öd éves pótlékban fokozatosan.

4. A tornatanítók qualificatiója szabatosan irassék körül s 
az ily qualificatióval alkalmazott tornatanítók anyagi és hivatalos 
helyzete rendezgessék s a mostanihoz képest határozottan javíttassák 
a rendszeresített fizetés, lakásbér és nyugdíj képesség által.

5. Az összeférhetlenségi törvény változtattassék meg úgy, hogy 
a középisk. tanárok tagjaivá lehessenek a törvényhozásnak.

6. A felek, és közs. tanárok helyzetének javítására országos 
intézkedések tétessenek.

7. Ezek a határozatok indítványképen terjesztessenek az orsz. 
középisk. tanáregyesület XXIII. nagygyűlése elé azzal a kéréssel, 
hogy azokat tegye magáévá s értelmük szerint kérvényt szerkeszt
vén, azt a magyar országgyűléshez és a vallás- és közoktatásügyi 
miuisteriumboz mielőbb nyújtsa be.

Kelt M.-Szigeten, 1889. július 6-án.
Az értekezlet megbízásából:

Dr. Jancsó Benedek, Szerclemhegyi Tivadar,
egyesületi tagok.

2. Indítvány a „Magyar orsz. néprajzi társaság“ érdekében.
Mondja ki az országos középiskolai tanáregyesület, hogy a 

„Magyarországi Néprajzi Társaság“-ot, mint magyar kulturális és 
nemzeti fontosságú intézményt, pártolandónak tartja és azt tagjai 
becses figyelmébe ajánlja, kérve őket, hogy hatáskörükben e tár
saság törekvéseit és czéljait tőlük telhetőleg előmozdítsák.

Mármaros-Sziget. Dr. Jancsó Benedek.

A „Tanári Társalgó Kör“ helyiségei, a fővárosi és vidéki kar
társaknak legjobb találkozó és gyülekező helye, kényelmesen berendezett- 
tágas olvasó, társalgó, játszó szobákkal és nagy teremmel, hazai és kül
földi napi és heti lapok, tanügyi és tudományos folyóiratok nagy válasz
tékával, a főváros legszebb és legalkalmasabb részében, Andrássy-út, 
a m. k. operaházzal szemben (m. k. államvasuti nyugdíj-alap palotája
II. emelet 13. számú ajtó, följárat a két oldalkapun).

3*
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Megjelent és folyóiratunk kiadóhivatalában
Mayer József eg y esü le ti p é n z tá rn o k  ú r  ú t já n

(Budapest, II. kér. áll. főreáliskola)
k a p h a t ó :

a Budapesti Tanáregylet Közlönye egyetlen és az Országos Közép
iskolai Tanáregyesiüeti Közlöny I—XX. évfolyamához.

Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület választmánya megbízásából összeállította
S z e r e le m h e g y i  T iv a d a r  egyes, titkár.

A  í" a  1 í 'o  i* i  a  t .

Figyelmeztetés. A választmány határozata szerint a hátralékos 
tagtársak közül még azoknak, kik tartozásukat legkésőbb f. é. decz. 31-éig 
róják le, a „Tárgymutató“ ingyen jár.
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KÁROLYI GYÖRGY kiadásában (Budapest, Y. Dorottya-utca 10.)
m egjelent

és a nm ltsgu m. k ir. vallás- és közok tatásügy i m inisterium  á lta l 20933|8S8 
szám a la tt engedélyez te te tt

A

ulcnál f
I t A Ő

M Ó D S Z E R E S  ISK O L Á JA ,
Középiskolák, kereskedelm i és polgári iskolák, ta n ító 

képzők és m agántanulók szám ára
irta

K0LAC3K0VSZKY SZILÁRD
fő reálisko lai tan ár.

Ára 30 kr. 25 drb. 6 frt.

TTgyanott lcsLpl!.e.tóle:
K ároly i-fé le rond irási to llak  1 doboz ~  24 darab  vegyes szám ban 25 kr.

1 doboz á  144 darab  egy szám ból 1 frt. 20 kr. 
K árolyi-féle ro n d -to llta rtó k  d rb ja  10 k r., 10 darab  . . . .  90 kr.

A fö ldrajz tan ításához, ille tő leg  a té rkép-rajzo láshoz szükséges 
térkép-hálózatokat

a nm ltságu vallás- és közok tatásügy i m inisterium  24372(1881. ez. a . ren 
delettel a  közép isko lák , tan itóképezdék  és po lgári iskolák  szám ára eegéd- 

eezközül aján landónak  ta lá lta .
Egyes lap 3 krv 100 lap (ha vegyesen is) 2 frt 50 kr.

M intákat m egtekin tésül készséggel küld  K árolyi G yörgy, B udapesten  Y. 
D oro ttya-u tcza  10.

2D.
U1

аэ
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K Ö Z G Y Ű L É S I  E L Ő A D Á S O K .

A közoktatási tanácsról. *)
Közoktatási tanácsunk 1872-ben junius havában alakúit, első 

szabályzata értelmében részint kinevezések, részint választások alap
ján. Működése mindjárt kezdetben annyira elégtelennek bizonyúlt, 
hogy fennállása második évének lefolyása előtt, 1874-ben, márczius 
havában, a tanács akkori elnöke, Horváth Mihály, emlékiratot 
intézett a vallás- és közoktatásügyi ministerhez, melyben ez intéz
mény teljes reorganisatióját kérte. **) A következő évben e kívánság 
teljesedett; a tanács új szabályzat alapján újjá szerveztetett s azóta 
e szabályzat csekély változtatásokkal érvényben maradt. A pana
szok azért nem szűntek meg; sőt újabban, főleg mióta egyesületünk 
elnöke az utolsó közgyűlésen szóba hozta, a képviselőház közokta
tásügyi bizottsága pedig behatóan tárgyalta a tanács működését, 
mind élesebbé váltak. Az elégedetlenekhez ezúttal is csatlakozott a 
tanács; maga sürgette újabbi reformját s egyes tagjai a nyilvános
ság előtt is fejtegették a gyökeres átalakítás szükségességét. A köz
oktatásügyi minister és az államtitkár a képviselőház közoktatásügyi 
bizottsága tárgyalásai alkalmával nemcsak elismerték, hogy a tanács 
szervezete reformra szőrül, de meg is ígérték a reformot. Nagyon 
természetes, hogy ezek után megindult a reformtervezetek árja, 
melynek egyes mozzanatairól közlönyünk híven tudósította a tag
társakat. ***) Nem szükséges, hogy a fölmerült részleteket újra

*) Fölolvastatott július 6-án. L. a közgyűlésről szóló tudósítás illető 
pontját szept. fűz. 5. 1.

**) Magyar Tanügy. IY. évfolyam. 455—ч67. 1.
***) L. Hock János: A közoktatásügyi tanács szervezete. Fehér Ipoly: 

A közoktatási tanács reformja. Mindkettő külön lenyomat az „Egyetemes 
közoktatásügyi szemléből.“ Ugyan e folyóiratban megjelent: Schvarcz Gyula : 
Jelentés a ministen jelentésnek a közoktatásügyi tanácsról szóló fejezetéről. 
Dr. Ferenczy József: Az orsz. közokt. tanácsról. Lánczy Gyula: Az orsz. köz
oktatási tanács. Heinrich Gusztáv : Az orsz. közokt. tanács. L. továbbá Köz
lönyünk 1888—89-diki évfolyamát, főkép 297. 1., 324. 1., 384. 1., 464. 1., 527. 
1., 606. 1.
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ismertessük, a panaszokat ismételjük, a megvitatott eszméket még 
egyszer megvitassuk. Közlönyünk itt híven teljesítette kötelességét; 
noha állást foglalt a küzdő felek sorában, mégis kritikai objectivi- 
tással igyekezett mindenről referálni. Ha egyesületünk választmánya 
mégis szükségesnek tartotta, bogy e kérdést közgyűlésünkön is 
megvitassuk, nyilván az a szempont vezérelte, hogy egyesületünk 
tagjainak módot adjon, közvetetlenűl érvényesíteni meggyőződésüket 
e messzire kiható s a középiskolai ügyre nézve igen fontos kérdés
ben. Előadásomnak nem is szabok egyéb czélt, mint hogy az esz
mecserének egyengesse talaját. Nem recriminatiókba akarok bocsát
kozni, sem pedig dogmatikusan kész tervezetet ajánlgatni, hanem 
csak a főbb alapelveket megjelölni, melyek a kérdés alapos eldön
tésére szükségesek. Közgyűlésünkön áll azután, vájjon beéri-e a 
kérdésnek ilyetén akadémiai tárgyalásával, vagy pedig egy meg
határozott alapelv nyomán gyakorlati érvényt is kiván-e keresni 
meggyőződésének.

I.

Egy gyakorlati intézmény megítélésénél nem szabad múltjá
nak vizsgálatát mellőznünk. Kérdeznünk kell, mily czél után töre
kedett, mennyiben sikerült neki létjogát gyakorlatilag bebizonyítani 
s a szabályzat merev paragraphusain keresztül útját megtalálni. 
Kitűnhetik, hogy a czél helyes volt, de nem helyes utón keresték; 
kitűnhetik, hogy maga a czél involválta a tévedéseket; de kitűn
hetik az is, hogy csak az emberekben volt a hiba, nem az intéz
ményben. Magától értetődik, hogy ez utóbbi eshetőségre nem ter
jeszkedem ki, nemcsak azért nem, mert vizsgálódásaim eredménye 
messze elvezet tőle; mert nem a mi dolgunk ezen a helyen sze
mélyiségekkel foglalkozni, hanem mert semmi okunk sincsen, e 
kiváló testület iránt személyes okokból bizalmatlansággal viseltet
nünk. Gyermekes állásponton áll, ki valamely intézmény kritikáját 
az intézmény vivőinek bírálatával téveszti össze, ki az objectiv 
eszmeharczba a személyes hiúság motívumait keveri. Vannak intéz
mények, melyekben a személyiség fontosabb a szabályzatoknál s a 
kiváló egyéniség győzedelmeskedik a legrosszabb szervezeten; ilyen 
intézmény az iskola, melyben a tanító egyéniségétől több függ mint 
az organisatiótól; de nem ilyen valamely testület, mely hiába áll a 
legkitűnőbb egyénekből, ha lehetetlenségeket vagy nem nekik való 
dolgokat kívánnak tőlük. A közoktatási tanácsra vonatkozó vitában 
sokat foglalkoztak azzal a körülménynyel, hogy helyet foglaltak 
benne, kik a gyakorlati iskolai élettől egészen távol állanak. Való 
igaz s bajnak talán baj is. De ha csak ennyi volna az egész, 
könnyen segíthetnénk rajta, s a következmények a mi viszonyaink 
közt nem is lehetnének nagyon súlyosak. Ne felejtsük el, hogy az 
iskolai életen kívül állók oly szempontból tekintik az iskolát, mely
ből nem egy becses útmutatással szolgálhatnak az iskola emberei-



nek: a gyakorlati élet, a műveltség, a tudomány szempontjából, 
melyek czéljait az iskola szolgálni van hivatva Ezeket a férfiakat, 
ha rendelkezésünkre állanak, különben sem szabadna mellőznünk. 
Minden attól függ, mily szervezet keretében, mily czélra használjuk 
föl őket, mert egy testület munkájánál ezek a körülmények dönte
nek. A testület nem az egész emberre tarthat számot tagjaiban, 
csak bizonyos feladatokra foglalja le, tehát minden attól függ, 
milyenek ezek a föladatok, miféle czélra egyesülnek az erők. Nem 
hiába mondják, hogy sok okos ember, ha együtt van, esetleg sok 
félszeg dolgot mívelhet; a testületeket is hasonló veszély fenyegeti 
kedvezőtlen körülmények közt.

Azt a czélt, mely a mi tanácsúnk előtt lebegett, legbővebben 
fejtegeti Horváth Mihály előbb említett emlékirata, mely a később 
kiadott szabályzatnak egy fontos pont kivételével alapúi szolgált. 
Mindenekelőtt fölveti azt a kérdést, szükséges-e ez a közoktatási 
tanács s nem volna-e jobb teendőit, úgy mint elébb volt, a minis- 
téri hivatalnokokra bízni. Felelete az, hogy a tanács szükséges, 
hogy semmi mással nem pótolható módon elégít ki mélyen érzett 
szükséget. Bizonyítja pedig tételét ekkép : A törvényhozás teendője 
a közoktatás terén igen korlátolt; csak az irányt, a főbb elveket 
szabad merev törvényekkel meghatározni; egyebeket, főkép pedig 
az iskola belső életét, a tudomány haladásához, a viszonyok válto
zásához simuló rendelkezési joggal kell szabályozni. E rendelkezési 
jog a felelős ministert illeti ugyan, de mily közeg által gyakorolja 
a minister ezt a jogot? A bureau emberei erre nem alkalmasak, 
ők az administratio mindennapi ügyeivel vannak elhalmozva. Erre 
oly férfiak kellenek, kik a tudomány haladásával lépést képesek 
tartani, és a kik nem elszigetelten működnek, hanem testületet 
képeznek. „Egyedül ily collegiális együttes közreműködés biztosít
hatja az elágazó irányok kiegyeztetését, a különböző hajlamok 
egyensúlyozását, a felügyeletben pedig a meg nem szakadó folyto
nosságot.“ (M. T. IV. 457. 1.) Ennek támogatására felhoz a porosz 
s franczia közoktatásügy történetéből példákat. Nálunk pedig a 
viszonyok még inkább sürgetnek czélszerűen szervezett tanácsot, 
mert nincs szilárd tanügyi traditiónk s egyedül ily tanácstól várható, 
hogy az ellentétes nézeteken keresztül a fejlődésnek megadja, a 
mire legnagyobb szüksége van, a biztos talajt. E főelvből azután 
a közelebbi principiumokat is leszármaztatja. Minthogy e tanács nem 
a tanügy administrativ, hanem tudományos oldalával foglalkozzék, 
nem is az administratio, hanem a tudományok képviseletének szem
pontjából szervezendő. Az addigi szakosztályokra oszlás megszün
tetendő. „Az iskolai intézetek szerint alakult állandó osztályokra — 
a milyen addig négy volt: egyetemi, műszaki, gymnasiumi és nép
oktatási — a tanácsnak egyáltalában nincsen szüksége ; a mik kel
lenek, azok a különböző tudománycsoportok és munkakörök szerint 
alakítandó bizottságok.“ (L. az i. h. 465. 1.) A tanács hatásköréből
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tehát távol maradjon mindaz, mi az iskolák administratióját illeti; 
ellenben „mind abban, a mi az iskolák szellemi részét, benső életét 
illeti, érvényesíthesse a tudomány és nemzeti mivelődés követelmé
nyeit“ (u. o.). Különös fontosságot tulajdonít e szempontból két a 
tanács hatáskörébe sorolandó tárgynak; először, hogy a tanács 
„a tanügyi felügyelet gyakorlatában is részesittessék, de csak annyi
ban, a mennyiben e felügyelet az oktatás állapotát illeti“, tehát 
elébe terjesztendők pl. „a középiskolák köréből a tanártestületek 
tanácskozmányainak jegyzőkönyvei; az érettségi vizsgálatok ered
ményei, a főigazgatók jelentése“ ; még fontosabb talán az emlékirat 
második kívánsága, hogy a tanácsra bízandó a középoktatás terén 
a tanárvizsgálat eszközlése, mert csak az, ki a tanárképesítés ered
ményeit ellenőrzi, szolgálhat a tanárok képességéhez mért megfelelő 
utasításokkal az oktatás módjára nézve, viszont pedig csak az, a 
ki az iskola állapotainak megítélését és javítását ismeri feladatá
nak, alkalmazhat a tanárok megvizsgálásában is helyes, a czélnak 
megfelelő mértéket.

Ez elvek, kivéve az utóbbit, a tanács új szabályzatában azután 
mind érvényre jutottak. A szabályzat a tanácsnak egyebek közt 
feladatúi tűzi az oktatás tudományos és methodikus részére fel
ügyelni, s teendői közé a rendes dolgokon (tantervek, szabályzatok, 
stb. készítésén) kívül ezeket is sorozza: a vizsgálati bizottságok 
eljárásának felíilőrzése, az iskolai oktatás tudományos és methodikus 
részének, a tanártestületek tanácskozmányainak és eljárásának figye
lemmel tartása és irányzása s tb .; eléje terjesztendők tehát az érett
ségi stb. vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvek s a hozzájuk tartozó 
írásbeli munkálatok, a methodikus conferentiák jegyzőkönyvei, az 
illető főigazgatók és tanfelügyelők észrevételeivel, a tanfelügyelők 
és főigazgatók jelentései az oktatásügy állapotáról, valamint az 
iskolai évi értesítők és tanrendek stb .; a tanács tagjai hét tudo
mányszak szempontjából neveztetnek ki, minden szakból egy-egy 
állandó s két-három váltakozó tag. Az ügyrendben azután, melynek 
megállapítása a tanácsnak állott jogában, kimondatott, hogy a tanács 
két állandó bizottságra oszlik, a felügyeleti s tanulmányi bizottságra, 
sőt megállapíttatott, hogy a három összes ülés közül a karácsom 
főleg a népoktatási, a húsvéti főleg a felsőbb oktatási főfelügyelettel, 
a pünkösdi pedig a tudományos és methodikai kérdésekkel foglal
kozzék. Az emlékiratnak csak az az egy pontja mellőztetett, mely 
a már is nem csekély mértékben megterhelt tanácsra még a tanár- 
vizsgálatot, még pedig a gymnasiumi, reáliskolai s tanítóképezdei 
tanárokét akarta bízni. Egyebekben minden úgy történt, a mint 
ezt a tanács elnökének felirata kívánta, a mely pedig kívánalmai
ban épenséggel nem volt tartózkodó. A kormány e szabályzattal 
szemben ritka engedékenységet tanúsított; a tanács javára majdnem 
koldúsbotra juttatta önmagát.

Mert jegyezzük meg mindenekelőtt, hogy ily széles jogkörrel



fólniházott s ily nagy munkateherrel megrakott közoktatási tanács
nak nincs párja a föld kerekségén. Mindaz, mit Horváth Mihály a 
külföldi intézményekből — elég hézagosán — fölemlít, e tekintet
ben messze elmarad a mi tanácsunk mögött. Poroszországnak egy
általán nincs közoktatási tanácsa; az ottani tartományi iskolai col- 
legiumok, minden egyebet mellőzve, már tartományi voltuknál 
fogva sem képezhetnek oly legfőbb egységes paedagogiai hatóságot, 
a minőnek a szabályzat a mi tanácsunkat contemplálja. Egy-két 
kis országot nem számítva, egyáltalán sehol sincs a mienkhez vala
mikép hasonló közoktatási tanács egyebütt, mint Francziaország- 
ban. A franczia Conseil supérieur de l’instruction publique-nek, a 
mint az 1880. febr. 27-i törvény szervezi (Horváth Mihály csak az 
1873-i törvényt ismerhette), más, de nem nagyobb, nem is akkora 
a jogköre, mint a mienknek. Szó sincs róla, hogy az oktatásra 
felügyeletet is gyakoroljon. Véleményt mond tantervekről, vizsgálati 
szabályzatokról, administrativ és fegyelmi rendeletekről, felügyeleti 
szabályzatokról; állandó szakosztálya még iskolák alapítására vonat
kozólag is tanácsot ád ; jelölteket nevez meg megüresedett faculté- 
beli tanszékekre; de a tényleges iskolai administrate munkájába 
nem avatkozhatik, egyetlen egy esetet kivéve. Bírósági functiókkal 
van fölruházva, utolsó fölebbezési forum bizonyos fegyelmi esetek
ben. Csak az akadémiai tanácsnak (conseil académique), a minő 
minden tankerület „Académie“ székhelyén fennáll, s melynek az 
akadémiai felügyelők (inspecteurs d’Académie) mint ilyenek tagjai, 
van e tekintetben valamivel szélesebb hatásköre, a mennyiben éven- 
kint a ministernek jelentést tesz a nyilvános közép s főiskolai inté
zetek állapotáról s esetleg létesíthető javításokról. Az előbb em
lített bírósági functiója a franczia közoktatásügyi tanácsnak termé: 
szeteseu egészen más szempont alá tartozik, mint a mi tanácsunk 
administrativ teendői. E functió nem a tanács tudományos felada
tából származik, hanem reá mint oly testületre hárul, mely a mi- 
nisteriumtól független választásokból ered, (a tanács 58 tagja közül 
a minister cSak 13-at nevez ki, még pedig tanférfiak meghatározott 
kategóriáiból, a többieket a különböző intézetek tanárai pontosan 
meghatározott módok szerint választják) s a tanférfiakat hathatósan 
megvédelmezheti a sűrűn változó ministerek önkénye ellen. Még a 
tankönyvek engedélyezése sincs a tanácsra bízva, csak az eltiltandó 
tan-, olvasó- vagy jutalomkönyvekről mondhat véleményt. A franczia 
közokt. tanács tehát tisztán tudományos testület, melynek tagjait több 
mint háromnegyed részben tudományos intézetek és iskolák testületéi 
saját kebelükből választják, mely az administratióba semmikép 
nem avatkozik, de a mely bizonyos meghatározott fegyelmi esetek
ben azonkívül még fölebbezési bírósági forum gyanánt is szolgál. 
Midőn tehát Horváth Mihály a tanács szervezetét tárgyaló emlék
iratában a külföldre is hivatkozott, csak annyit mondhatott joggal, 
hogy „a fejlődés uj irányát rendszerint ily szakértő testület nyitotta
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meg“ ; nem bizonyította be ama következő tételét, hogy „mindenütt 
a közmívelődés kárára történt, a hol annak hatáskörét a ministe
rialis bureank teljhatalma érdekében szűkebbre szorítani kisérlék 
meg“. Poroszország példája, tantigyének folytonos haladása, nem 
támogatja e tételt. Egyedül Francziaországban áll fönn a mienkhez 
egyben-másban hasonló tanács, csakhogy még ott sem adták meg 
neki azt a széles hatáskört, a melylyel a mienket felruházták.

II.
Nem szándékozom e körülményből messze menő következte

téseket leszármaztatni. A modern élet nivelláló s egyformásító hatá
sának ellenére külföldi institutiók példája a tanügy terén, mely 
minden nemzetnek legbelsőbb Ugye, csak nagy óvatossággal érté
kesíthetők. Nem szabad felejtenünk, hogy viszontagságos múltúnk 
folytán tanügyi traditióink megakadtak, elposványosodtak, a minek 
igen súlyos következményeit viseljük, de azt az egy nagy hasznát 
is láthatjuk, hogy merészebb és gyökeresebb reformokat létesíthe
tünk, mint azok a nemzetek, melyek lépten-nyomon a múlttal meg 
kénytelenek alkudni Talán közoktatási tanácsunk előbb ismertetett 
szervezete is ily üdvös újítás. Elég tetszetősnek mutatkozhatott azok 
előtt, kik concipiálták. Következetesen látszik keresztülvinni egy 
nagy s helyesnek feltűnő alapelvet: a közoktatásügy két szorosan 
elkülönítendő részre osztandó; az egyik, a tudományos, a közokta
tási tanács gondozása alá tartozik; a másik, az administrativ, a 
ministerium bureauiból intéztetik. A közoktatási tanács mintegy 
lelke, vezérlő szelleme a közoktatásügynek; a kormány részint e 
szellem határozatait hajtja végre, részint a gépezetnek rendben való 
működését eszközli. A tanács az agyvelő; a kormány az agyvelő
nek engedelmeskedik s az egész szervezet táplálását végzi.

A hasonlatot nem kerestem, önkénytelenül támadt bennem, 
midőn a tanács szabályzatát vizsgáltam. Jelzi a benyomást, melyet 
bennem előidézett, azt az aggodalmas kétkedést, mely e benyomás 
velejét képezi. Lehet-e a tantigy terén az administrativ teendőket a 
tudományos megfontolástól annyira elkülöníteni, mint tanácsunk 
szervezeti szabályzata contemplálja ? S ha lehetséges, egészséges 
állapot-e, hogy a tudomány s a gyakorlat, a tett gondolása és 
végrehajtása két különböző testületre legyen bízva? Miféle tekin
télye lehet a kormánynak, mely nem a maga fejével gondolkodik, 
s milyen értéke van felelősségének, melynek főoszlopa, az önálló 
megfontolás, kidőlt ? Hová lett általában a kormányzat felelőssége, 
mely nem terhelheti a sokfejű tanácsot, mert a sokak közt meg- 
oszló felelősség nem igazi felelősség, de a kormányt sem, mely a 
„tudomány szavára“ hallgatott cselekedeteiben? Ha pedig a kor
mány nem mond le a gondolkodásról, a mint nem is mondhat le, 
ha felülbírálja a tanács tanácsait, a mint ez kötelessége, akkor 
miért ruházná e legnemesebb functióját egy tőle külön álló testű-
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letre, mely ritkán lesz igazi munkatársa, rendesen vagy ellenfele, 
vagy szolgája, vagy ura ? Fehér Ipoly a maga dolgozatában a közokt. 
tanácsról egy helyen azt mondja, hogy a külföldön, ott hol a kor
mányzat maga rendelkezik szakemberekkel, általában hiányzik a 
kormányon kívül álló közoktatási tanács. Horváth Mihály, mint hal
lottuk, említette, hogy külföldön a fejlődés uj irányát rendszerint 
ily szakértő testület nyitotta meg. Nem kell-e önkénytelenül annak 
a gyanúnak bennünk keletkeznie, hogy a közoktatási tanácsok 
rendszerint kezdetleges állapotok átmeneti szüleményei; hogy olyankor 
keletkeznek, a midőn a kormányok nem mernek vagy nem tudnak 
abból a cbaoszból kibontakozni, mely a réginek romjaiból s az 
újnak szanaszét beverő épületköveiből támad, vagy a midőn híjá
val vannak ama feltételnek, mely a kormányzás legelemibb fölté
tele : a tudományos képzésnek, azon ügyek ismeretének, melyeket 
elintézni hivatvák ? Ily időkben a tanácsok eltakarítják a romokat, 
építik az új épületet, esetleg valóban magukhoz ragadják a szellemi 
hatalmat; de mihelyt normális viszonyok fejlődnek, a tanácsok mű
ködése abnormissá válik, a competentiák súrlódása gyakori lesz, a 
tanács vagy administrativ közeggé változik s akkor elveszti létalapját, 
tudományos feladatának szemmeltartását, vagy talán abstractiókba 
merül, eleven hatása megszűnik és pusztán vegetativ életet él.

Minél tovább fontolom meg ez aggodalmakat, annál világo
sabbá válik előttem, hogy a szervezet alapgondolata el van hibázva, 
hogy a tanügy terén az administrativ részt a tudományostól ekkora 
mértékben elkülöníteni lehetetlen. Az administratio nem szorítkoz- 
hatik a külsőségek elintézésére, a tanárok kinevezésére, a fizetések 
kiutalványozására, az épületek fenntartására, s másoktól kigondolt 
határozatok szentesítésére. Neki tudomást kell szereznie arról, hogy 
e komplikált organismus miféle munkát véges, neki e munkára fel kell 
ügyelnie, hogy az organismust vezethesse, különben a sötétben botor
kálónak szánalmas szerepére van kárhoztatva. Képzelhető-e tanügyi 
kormányzat, mely nem rendelkezik felügyelőkkel, kik neki a dolgok 
állásáról referálnak s képzelhető-e egészséges szolgálati viszony, ha 
e felügyelők nem a kormánynak referálnak, hanem egy idegen, a 
kormányzathoz nem tartozó testületnek, mely őket felülbírálja, mely
től tehát szellemileg sokkal nagyobb mértékben függnek, mint a 
kormányzás szellemi tartalmától megfosztott ministeriumtól. Midőn 
Horváth Mihály a tanács számára követelte a tanügyi vezetés szel
lemi részét, ezzel nevezetesen kemény Ítéletet mondott ki a kor
mányra ; de még nevezetesebb, hogy a kormány ez Ítéletet szó 
nélkül eltűrte, sőt az emlékirat kívánságainak teljesítésével maga 
szentesítette. A dolognak csak az tompítja élét, hogy más az, a mi 
a szabályzatokban áll, más az, a mi az életben érvényesül. Az új 
szabályzatnak ép az a pontja, mely a legnevezetesebb s valóban 
páratlan újítást foglalja magában, t. i. az administrate legnemesebb 
részének, az iskolai élet szellemi felügyeletének a tanács számára
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való elhódítását, tudtommal soha sem érvényesült a gyakorlatban. 
Mondják, hogy az ügyrendben contemplált kétféle bizottság, a fel
ügyeleti s tanulmányi, soha még csali meg sem alakult. Ha még is 
megalakult volna, működésének nem igen láttuk nyomát. A tanács 
annyira el volt foglalva a nagy szervezeti kérdésekkel, hogy nagyon 
érthető, ba feladatainak e legkényesebbjétől fázott s húzódozott. 
Nagyon helyes ösztön vezette. Mekkora zavar állott volna be amúgy 
sem meggyökerezett s megerosbödött tanügyi administratiónkban, 
ha egyszerre két feje nőtt volna, egy szellemi s egy materiális, ha 
két ura támad, kik közül az egyiknél lett volna minden hatalom, 
a másiknál minden tekintély. A sors jótékony volt s megkímélte a 
tanácsot a legkeserűbb tapasztalatoktól.

Van valami csábító abban a gondolatban, hogy a tudomány 
uralkodjék az administratio fölött, hogy a tudomány kijelentései 
érvényesüljenek a gyakorlatban, s talán furcsának tűnhetik föl, 
hogy én, a tanférfiu, a tudomány szolgája, mintegy dicsőítem az 
administrate hatalmát, mód nélkül kiterjeszteni óhajtom, s annak 
a féknek gyöngíteni az erejét, melyet egy független közoktatási 
tanács szervezésével az administratio maga vetett magának. De ama 
csábító erő egy félreértésen alapul s az administratio feladatának meg
ítélésénél egészen más szempontok vezetnek engem, mint a féktelen 
hatalom szeretete. Semmikép nem rajongok az administratio áldásaiért, 
melyet a tanügy nemzeti s állami volta tesz szükségessé, holott 
különben sokkal ideálisahb állapot volna, ha az iskolát szabadon 
hagynák fejlődni s kívülről mentői kevesebbet bántanák. Azt is 
tudom, hogy a mely országban sokat administrálják az iskolákat, 
ott az iskola is, az administratio is beteg szokott lenni ; mert ha 
a népiskolát a gyermekhez hasonlítjuk, kit mindenesetre kell ve
zetni, az egyetemet a férfiúhoz, ki idegen vezetést nem tűr, akkor 
a középiskolában van valami, a mi az érett ifjúhoz hasonlít, 
ki legjobban akkor fejlődik, ha bizonyos korlátok közt szabad
ságot adnak neki, olykép hogy maga se igen vegye észre, hogy 
még ügyelnek rá, hogy még nem egészen önálló. Legjobban működik a 
középiskolának is gépezete meg szervezete, ha nem kell folyton 
igazítani rajta, ha rendes functióinak föltételei benne vannak meg 
s maguktól bírják végezni azt a munkát, melyet tőle várnak. 
Mindezeket tudom s helyeseknek fogadom el. De ép ezért nem 
kívánhatom, hogy egy administratiónk helyett kettő legyen, mate
riális és szellemi, mert az a kettéosztás lehetetlen, s ha lehetséges 
volna, áldatlan. Kívánom, hogy maga az administratio legyen szak
értő. Ha az a közoktatási tanács valóban oly hasznos és fontos 
functiókat végez, akkor fokozzuk erejét azzal, hogy a kellő 
hatalommal is felruházzuk, hogy ne csak tétlen nézője maradjon 
a megfigyelt jelenségeknek, hanem megfigyelései értelmében cse- 
lekedhessék is, azaz változtassuk át, a mennyire lehet, hivatallá, 
a kormányzat részévé, azaz tegyük magát a kormányt szakértő,



tudományosan képzett kormánynyá! Meg- vagyok győződve, ha a 
többször említett emlékirat szerzője véletlenül később kormányra 
jutott volna, hogy pl. a középiskolai oktatás ügyeit intézze, leg
első tetteinek egyike az lett volna, hogy vagy az általa concipiált 
tanácsot eltöriilje, vagy jelentőségétől megfoszsza, vagy tanácsait 
semmibe se vegye. Nem létezik önérzetes kormány, mely egy 
mellékkormányt tűrne meg maga mellett, főkép olyat, mely a nemesebb, 
fontosabb, messzebbre ható functiókat követeli magának. Nincs ad
ministratio a világon, mely zavartalanul működhetnék, ha a mi
nisten bureauban parancsolnak neki, a közok. tanácsban pedig 
kritizálják. Parancsoljon az, a ki kritizál, azaz értsen a parancs 
embere a kritikához, legyen meg a szakértelem abban a közegben, 
mely a cselekedetre van hivatva, különben vagy báb lesz, s ak
kor mégis csak egy van, a ki parancsol, a szaktanács, a többi 
csak látszat; vagy pedig makranczoskodik, nem fogékony a jó 
tanács iránt, s akkor ellenkezője történik annak, mit a tanács 
tanácsol. Valóban teljesen magamévá teszem Közlönyünk elvét. Ha 
a tanácsra administrativ munkát bízunk, legyen az akár csak szel
lemi is, akkor nem látom át, miért nem alakítjuk át ennyiben 
hivatallá, de nem a ministeriumtól független hivatallá, hanem 
olyanná, mely ennek egyik alkotó részét teszi, mely nem akar 
azután több vagy egyéb lenni hivatalnál, mely felelős a munkájáért 
s a collegiális működés leple alatt nem búvik ki a felelősség alól. 
Ha a közokt. tanács hivatal, akkor legyen igazán s egészen az, 
a mi persze nem tesz egyebet, mint: akkor ne legyen. A tanács 
mint hivatal nem lehet külön hivatal.

III.
Talán sikerült bebizonyítanom, hogy a tanács nem lehet kü

lön administrativ hatóság a hatóságok mellett, a miben valameny- 
nyien, a kik felszólaltak, elvben egyetértenek, noha öntudatlanul 
nem egy ép ez elv alkalmazásában jutott ellenkezésbe maga ma
gával. Tanácsunk nem is vált soha ily tanácscsá, szabályzatának 
e része holt betű maradt, a mely ezentúl sem fog megelevenedni, 
mert a kormánynak a reform alkalmával legelső dolga lesz, ezt az ő 
reá nézve fölötte veszedelmes részt alaposan megsemmisíteni. Kér
déses, vájjon el fogja-e venni a tanácstól a tankönyvbirálást is. 
A tankönybirálás, illetőleg engedélyezés igen jó példája a tanügyi 
administratio kettős természetének, példa arra is, miféle bajokat 
szül ily teendőknek két egymástól független hivatalban való el
intézése. E functió, mely a szabályzatban a tanács teendői közt 
szerény helyet foglalt el, a többi teendők mellett, lassan-lassan a 
tanács főteendőjévé nőtte ki magát, jóformán egészen lefoglalta 
a tanácsot. Ha a kormány saját kényelmét tekinti, ezentúl is a 
tanácsra fogja bízni e munkát, habár itt sem hiányzanak a con- 
flictusok s a kormány nem egy ízben engedélyezett könyveket,
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melyeket a tanács elvetett, a mi ha többször ismétlődnék, mélyen 
sértené a tauács tekintélyét. De ha a kormány a felelősség elvét 
ebben a legkényesebb ügyben akarja érvényre juttatni, akkor itt 
is változtatásra kell eltökélnie magát. Nem akarom sem az eddigi 
eljárást bírálni, sem azt a sok panaszt ismételni, melyet ép ez 
ügyben a tanács ellen felhoztak. Itt nyilván átmeneti állapoton 
mentünk keresztül, melyet immár normális viszonyok kezdenek fel
váltani. A tankönyvproductió egy időben oly óriási s oly selejtes 
volt, hogy a tisztítás herculesi munkáját sem nagyon tisztán, sem 
nagyon pontosan végrehajtani nem lehetett. Ezentúl a munka 
könnyebb lesz. A kiadók versenye természetes medrébe szorul, a 
tankönyvirók naiv elbizakodottsága a kemény leczkéken okulni 
kezd, a tankönyvproductió mennyiségben fogyott, minőségben emel
kedett. Szükséges-e e productió szabályozására ezentúl is a tanács? 
Legnagyobb aggodalmam e téren az a körülmény, hogy a mostani 
eljárás minden felelősséget illusoriussá tesz. A kormány nem lehet 
erkölcsileg felelős az engedélyezésért, mert nem ő bírálja a könyveket; 
a tanács nem felelős, mert egy szavazattöbbséggel döntő testület soha 
sem felelős igazában határozataiért; a biráló nem felelős, mert nem ő 
határozott, ő csak véleményt mondott. Mindazonáltal az egész functió 
oly tevékenységet involvál, melyet testületre vagy egyénre csak szoros 
felelősség terhe alatt róhatni, ugyanis a bírálók meyválasztását. Nem 
hiszem, hogy a ki elfogulatlanul vizsgálja a dolgot, ne ezt a momen
tumot tartsa a legfőbbnek. Vagy igazán nagy súlyt helyezzünk-e arra 
a körülményre, hogy a bírálók véleményét felolvassák néhány em
ber előtt, kik, ha még oly nagy tudósok is, a könyvet, melyről szó 
van, nem ismerik, tehát meg sem bírálhatják ? Hiszen tudjuk, 
hogy ba a bírálók véleménye egybehangzó, mily tömegesen végzi 
a tanács az ily bírálatok meghallgatását, illetőleg elfogadását. 
A bírálati eljárásnál a legfontosabb, kit bízunk meg bírálással, ki 
ben tételezzük föl azt a szakismeretet, paedagogiai tapintatot s 
minden tekintetben való elfogulatlanságot, mely a bírálati munka 
sikerét biztosíthatja. Ha ez igaz, kérdem, nem nagyobb megnyug
vással tölthet-e el bennünket, ha ezt a választást azok ejtik meg, 
kik felebbvalóiknak tetteikért felelősek, s nem növekszik-e ily mód mel
lett a felelősség érzete az egész eljárás minden fokán ? A biráló 
a ministeri referenssel, a referens felebbvalójával szemben felelős 
minden ballépésért, a közoktatási tanács pedig megszabadulván e 
terhes és odiosus munkától nagyobb gondot fordíthat egyéb feladatai
nak végrehajtására.

De miféle functiói maradnak a tanácsnak, ba az oktatás 
paedagogiai felügyeletét s a szakkönyvbirálást elveszsziik tőle, és a 
mi fontosabb kérdés, miféle teendők azok, melyekben a kormány 
egy kebelén kívül álló szervezett testületre szorul ? Ha a szabály
zatot nézzük, marad a tanácsnak a tanügyi törvényjavaslatok, 
tantervek, szabályzatok s rendeletek készítése, illetőleg véleménye



zése, tehát oly teendők, melyeket ministen bureank rendesen nem 
szoktak maguk végezni, vagy legalább nem a maguk hatáskörében 
végleg megállapítani. Ha meg a közoktatásügy szükségleteit néz
zük, nyilvánvaló, hogy az administratiót nem szabad sem a ha
ladó tudomány behatása, sem az elméleti tan tervek, szabályzatok, 
rendeletek megvalósítása közben tett tapasztalatok szava előtt elzárni. 
Az administrate könnyen ki van a megmerevedés, a túlságos 
conservatismus veszélyének téve s habár a tanügy terén csak némi
leg is normalis viszonyok közt, a milyeneket hála istennek már 
élvezünk, semmitől sem kell annyira óvakodnunk, mint a nyugtalan 
újításoktól, az administratio túlságos beavatkozásától, mégis nálunk 
még annyi az igazítani, újítani, fejleszteni való, hogy még jó 
sokáig sok téren a kormánynak a rendesnél intensivebb működését 
kell kívánatosnak tartanunk. Csak az a kérdés, szükséges-e a 
kormánynak e munkában egy kebelén kívül álló külön szervezett 
testületre, mely a hivatal folytonosságával s teendőkre való éhességé
vel működik, vagy beérheti-e a közvélemény rendes megfigyelési 
módjával, az irodalmi s egyesületi mozgalmak számon tartásával? 
Általános emberi gyarlóság, hogy nagyon szerelmesek vagyunk a 
hivatalokba, még akkor is, ha csak arra szolgálnak, hogy vala
mely fontos teendő goAlját magunktól elvessük. Én a magam ré
széről bizonyos idegenkedést nem fojthatok el, ha arra gondolok, 
hogy egy testület szavazattöbbséggel döntsön a tudományt érintő 
kérdésekben, hogy a belátás a majoritás nyűgét viselje s a gyarló 
határozat azután mégis a testületi tekintély díszében büszkélked
jék. Sokkal egészségesebb állapotnak tartom, ha külön közokta
tási tanácsra már nincsen szükség, ha erős tanügyi élet az iro
dalomban s az egyesületekben magától is megmutatja a szakértő 
kormánynak a követendő utakat. Nekem több bizalmam van egy 
bizalomra érdemes kormányhoz, mely tetteiért felelős, mint egy 
véletlen összetételű tanácshoz, mely sem szavazataiért, sem véle
ményeiért a felelősség legkisebb terhét sem viseli. Elismerem azon
ban, hogy ennek föltétele a két érintett tényező, a szakértő kor
mány s az eleven tanügyi élet s hogy az utóbbira vonatkozólag 
még távolról sem vagyunk ott, a hol nyugoti szomszédjaink állanak.

Egyelőre tehát a tanács valamely alakban fentartható, de 
mind hatásköre, mind összetétele komoly megfontolást érdemel. 
Részletekbe nem bocsátkozom, ezeket megállapítani csak akkor 
érdemes, ha az alapelveket pontosan meghatároztuk. A közgyűlésen 
áll eldönteni, vájjon kívánatosnak tartja-e, hogy az egyesület rész
letesen is nyilatkozzék a fontos ügyről, vagy bevárandó-e, míg a 
ministerium, mely amúgy is az intézmény reformjával foglalkozik, 
talán hozzánk is fordul véleményünket meghallgatni. Talán némi 
joggal várhatjuk e megtisztelést, mint az a szabad testület, mely 
immár az egész országot behálózza szervezetével s oly tanügyi 
életet keltett, mely más országokéval összehasonlítva elég gyönge,
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de az előbbi állapotokhoz képest óriási haladást képez. Én a magam 
részéről csak néhány pontban akarom formulázni az elmondottak 
alapján a következő elvi megállapodásokat.

1. Ha szükségesnek látszik a közoktatási tanácsot fentartani, 
mindenesetre elvonandó tőle az iskolai életre való paedagogiai fel
ügyelet, mint a mely elválaszthatatlanúl össze van szőve az admini
strativ felügyelettel, mely tényleg a főigazgatói intézményben a 
szakszerű felügyelet elve szerint szerveztetek.

2. A tankönyvbirálat sem képezheti a tanács feladatát; ez a 
beállott normálisabb viszonyok közt amúgy sem lesz többé oly 
teher, hogy a tanács collegiális, felelősség nélküli eljárás bajai előtt 
e miatt szemet kellene hunynunk.

8. A tanács hatásköre főkép tantervek, szabályzatok, rendeletek 
stb. véleményezésére szorítkozzék ; foglalkozzék tisztán paedagogiai, 
didaktikai kérdésekkel, legyen tudományos, paedagogiai, de ne 
administrativ testület.

4. Minthogy azonban e tevékenység épenséggel nem jár annyi 
munkával, hogy e miatt egy valóságos hivatalt kellene fentartani, 
a tanács szervezetének sokkal szabadabb forma adható; elég ha 
működése nagyobb időközökben nyilatkozik collegiális tanács
kozásban.

5. Nem a paedagogiának mint tudománynak művelése képez
heti a tanács feladatát. Neki szoros kapcsolatban kell állani a gyakor
lati tanügyi élettel, de nem tanfelügyelői, főigazgatói jelentések stb. 
alapján, mint a ministerium bureaui, hanem azon az elevenebb s 
biztosabb módon, hogy főleg olyanokból van összeállítva, kik a tanügyi 
életet hivatásuknál fogva vagy vezetik, vagy alaposan ismerhetik. 
Csak így kerülheti el az abstractió, a pusztán elméleti álláspon
tokban rejlő nagy veszélyeket.

6. Minthogy a gyakorlati tanügyi élet külön kategóriák alak
jában nyilatkozik, melyek mindegyikének megvannak a maga külön 
életföltételei és sajátságai, el nem kerülhető, hogy a tanácsot a 
különböző intézetfajok szerint szakosztályokra ne oszszuk.

7. Múlhatatlanul szükséges, hogy a szervezet az egész országnak 
rendelkezésre álló erőire legyen tekintettel. Minthogy a tanács 
semmikép sem hivatal, érthetetlen volna, miért zárnók ki belőle a 
vidéki tanféríiakat, kiknek belevonása a tanács működésébe nem 
csak érdemek jutalma, tehát buzdítás gyanánt szolgálhat, hanem a 
tanács gyakorlati feladatait tekintve egyenesen mellőzhetetlen.

8. Viszonyaink közt azonban nem mutatkozik czélszerünek 
a franczia példa követése, a tagok egy részének választás útján való 
kijelölése. Választások megejtésében ugyan elég nagy gyakorlattal 
rendelkezünk, hanem a kortestudománynak már oly nagy tere 
van hazánkban, hogy nem szükséges annak újabb bővítéséről gon
doskodnunk.
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9. Egyáltalán jobb szeretnők, ha a tanács szervezete inkább 
hasonlítana szabad értekezletekhez, melyek működését referensek 
s bizottságok készítik elő, mint hivatalhoz, melyre se pénzünk, se 
szükségünk, de melynek az előbbiek után elég munkát se tudunk 
adni.

10. A mondottak leginkább a középiskolai oktatás természe
tére vonatkoznak, de talán a többi intézetfajokra is érvényesek, 
melyekkel a tanács különben eddigelé alig tudott valamikép foglalkozni.

(Budapest.) Alexander Bernát.

A tudomány értéke és helye az emberi munka körében.*)
A becses, értékes, hasznos, jó synonymák fokozatbeli különb

séggel mind olyasmit fejeznek ki, a mi az ember életczélját elő
mozdítja ; tehát a tudomány is, mint minden más, csak akkor bír 
becscsel, csak akkor értékes, hasznos, jó, ha képes az embert élet- 
czéljának elérésében támogatni. Ennélfogva a tudomány értékének 
meghatározása előtt tisztába kell jönnünk az ember életczéljával és 
azon eszközökkel, melyek őt ez életczél felé vezetik.

Az életczélt illetőleg meg kell jegyeznem, hogy én itt csupán 
a földi élet földi czéljára gondolok — s a túlvilági czélt azon 
jognál fogva, melylyel tárgyát mindenki szabadon választhatja, 
innét kirekesztem; az ember földi életczélját pedig a lehető leg
nagyobb fokú földi boldogsággal identificálom. E földi boldogság 
meghatározása czéljából bizonyítás nélkül fölemlítem — még a régi 
görögök antaeusi meséjére sem hivatkozva — hogy az ember földi 
életére maga a Föld bír döntő befolyással. Mint a görög mese 
hősének, nekünk is folytonos érintkezésben kell lennünk a Földdel, 
ha erősek, a sors Herkuleseivel szemben ellenállásra képesek aka
runk lenni. Ezt az érintkezést, ezt a folytonos kapcsolatot köztünk 
és a Föld között a mi érzékeink közvetítik. Nem egész ember az, 
a ki az érzékek egyikének vagy másikának híjával van s halottnál 
egyébnek nem is képzelhetjük azt, aki ez érzékek egyikével sem 
volna fölruházva. Ez érzékeken át érintkezik velünk az Anyaföld; 
a mit tőle ez érzékek révén kapunk, azok a mi érzéseink. Ez érzé
sek közűi némelyek kellemesek, testi-lelki állapotunkra nézve ked
vezők, fejlesztők, míg mások kellemetlenek, fájdalmasak, testi-lelki 
fejlődésünkre nézve károsak. A kellemes, testre-lélekre kedvező, 
fejlesztő érzéseink összesége teszi a mi földi boldogságunkat; míg 
a kellemetlenek együttvéve boldogtalanságunkat alkotják.

*) Fölolvastatott júl. 6-án. L. a közgyűlésről szóló tudósítás illető pont
ját szept. fűz. 10. 1.
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Mi sem természetesebb, mint bogy az ember önfentartási 
ösztönénél fogva keresi a kellemes érzéseket s kerüli a kellemet
leneket ; de mivel a Föld az ő örök változásai közben a kellemes 
és kellemetlen érzéseket vegyesen nyújtja — és pedig a kelleme
seket akárhányszor nem a kívánt helyen és időben, a kellemetle
neket pedig ott és akkor, a hol s a mikor épen az ellenkezőjükre 
számítottunk, csakhamar meg kellett tanulnunk., hogyan lehet a 
ránk nézve kedvező ktiltermészeti hatásokat mesterségesen is  elő
idézni, hogyan lehet a kedvezőtleneket magunktól távol tartani. így  
tanultuk magunkat védeni a hideg ellen ruházattal, házzal, a 
sötétség ellen mesterséges világítással stb. A természet ezen ránk 
nézve kedvező állapotainak mesterséges előidézése mindig kisebb- 
nagyobb fokú akadályok legyőzésével jár. Ezt a testünk izmainak 
kellemetlen, fárasztó megfeszítésével járó akadály-legyőzést munká
nak nevezzük.

Maga a természet — mintegy ujjal akarván mutatni a földi 
boldogság ez egyetlen útjára — úgy alkotott bennünket, hogy 
bizonyos fokig örömünket leljük a munkában, vagy legalább a 
munkával járó testmozgásban. Tudjuk mindnyájan, hogy a mérsé
kelt testmozgás a magunk jól érzésének elengedhetlen alapfeltétele 
s hogy ép ezért a börtönbüntetés sújtó voltát főkép a szabad 
mozgás korlátozása teszi, holott a táncz — bár az testünk egész 
súlyának folytonos emelgetésével járó nehéz munka — legnagyobb 
kedvteléseink közé tartozik.

De bármennyire természetes szükségünk is a munkával járó 
mozgás, kellemetlenné, kiállhatatlanná, átkossá változik az ránk 
nézve, ha felette nagyok az akadályok, a miket munka közben kell 
legyőznünk, ha a munka sokáig tart és semmi változatossággal 
sem kötve le figyelmünket, unalmassá, tűrhetetlenné válik.

Ebből következik, hogy a munkának testi erőnkhöz mértnek, 
lehetőleg rövidnek és változatosnak kell lennie, ha azt akarjuk, 
hogy az általa elérendő czél — a boldogság — épen a munka által 
koczkáztatva ne legyen.

Ha tekintjük a nagy akadályokat, miket az embernek csak 
parányi jólét biztosítása végett le kell győznie, s szembe állítjuk 
velők azt a csekély, hamar kimerülő erőt, mit a természet az 
ember kezébe tett le, csakhamar meg kell győződnünk arról, hogy 
a munkának nevezett ezen küzdelem folytonos kínnál és gyötre
lemnél egyéb nem lehet; s ha végig lapozunk a régmúlt idők tör
ténetkönyvén, azt a meggyőződést szerezzük onnét, hogy abban a 
régi időben, mikor az embernek a természettel folytatott küzdel
mében két kezén kivűl más segédeszköze nem volt, ez a munka 
csakugyan folytonos kín és gyötrelem volt. A Bibliában olvassuk, 
hogy maga az Úr a bűnbeesés után vétke nagyságához mérten 
akarván büntetni az embert, kenyerének véres verejték közt, két 
keze munkájával való megszerzésére kárhoztatja — tehát a mun
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kával, mint legnagyobb átokkal sújtja. S ez nem is lehet máskép 
mindaddig, míg puszta kézzel kell az embernek a természet ház
tartásában létrehozni mindazon változásokat, mik az ember boldogí- 
tásáboz szükségesek. Csakis ily szomorú helyzetben jöhetett az 
erősebb arra az emberi méltóságot lábbal tipró még szomorúbb 
gondolatra, hogy a nálánál gyengébbet bitorolt jogczímen minden 
jogából kifoszsza, rabszolgává alacsonyítsa s az élet fentartásához 
szükséges munkát vele végeztesse. E szomorú, természetellenes 
állapot következéseként történhetett meg az, hogy az elnyomott 
gyengébb fél gyermekségtől fogva való szoktatás és csalárdul a 
jövő, jobb élettel való kecsegtetés által idomítva, képes volt ez 
állapotot Isten bölcs akarata természetes kifolyásának tekinteni s a 
Földből gyászos siralmak völgyét csinálva, mindenféle kínzások által 
földi életét megkurtítani s a legdurvább aszkézist az erények leg- 
kiválóbbjai közé emelni.

A jóságos Ég nem akarhatta, hogy ez az állapot változat
lanul tovább fenmaradjon, nem akarhatta, hogy ez a hamis játék, 
az ő rovására tovább is tartson. A mivel a bűnbeeséskor sújtotta — 
magával a munkával váltotta meg az embert; igen, a munkával 
szerzi vissza az ember a paradicsomot, honnan a haragvó Isten 
kihajtotta volt; a munkából, a múlt idők ez istenátkából lassan- 
lassan az újkor legnagyobb isten-áldása lesz.

Már fentebb jeleztük, hogy a munkának mint Isten áldásának 
rövidnek, könnyen elbírhatónak és lehetőleg változatosnak kell 
lennie. Ilyen minőségűvé hogyan alakúi át a munka, azt legjobban 
a munka történetéből tanuljuk meg; a munka történetéből győződ
hetünk meg legjobban annak a közmondásnak igazságáról, hogy 
a hol legnagyobb a szükség, ott legközelebb a segítség. Valamely 
munkás — hogy példával éljünk — talán egy azok közül, kik a 
bábeli torony építésekor a követ hordták, a nehéz munka közben 
észrevette, hogy a követ csúsztatás vagy görgetés által sokkal köny- 
nyebben lehet egyik helyről a másikra vinni, mint, ha felkapva 
azt a földről, úgy karon viszi tovább. Mintha a kőnek szánó lelke 
volna s megkönyörülvén a korbácsütötte rabszolgán, ő tanította 
volna meg, hogy miként segítsen magán, mert a tehernek e csúsz
tatását, görgetését nemsokára követte a szánnak, a szekérnek a 
feltalálása. Nem akarom — de tán nem is tudnám -— e gondolat
menetet a teherszállításnak bámulatot gerjesztő modern eszközeiig 
tovább folytatni. Annál a történetileg nagyon valószínű ténynél sem 
időzöm, hogy a tüzet az ősidőbeli szekeresek fuvarozás közben a 
kenetlen szekértengelyeken fedezték föl, mert az ősidőbeli emberek 
tapasztalásaihoz legközelebb álló vad népek még ma is úgy szí
tanak tüzet, hogy száraz fadarabot egy másikhoz erősen nyomva 
gyorsan forgatnak, sőt a mi gyufáinkban is a dörzsölés képezi a 
tűzszítás mechanikai alapját, azzal a különbséggel, hogy, mig a 
vadaknál két ember fárasztó munkával, mondhatnám arcza verej
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tékével csinálja a tüzet, addig itt a tűzigjutás fáradsága számba 
nem jövő parányiság.

Hogy a szekérnek, a tűznek mily fontosságot tulajdonított a 
régiség, megtanuljuk — a szekérre nézve abból a tényből, bogy a 
szekeret a régiség az egekig magasztalta föl, szekérnek, nálunk 
gönczöl szekérnek nevezve el egy, mindnyájunk előtt ismeretes 
csillagcsoportot, a tüzet illetőleg pedig a prometheusi regéből.

De nemcsak a szekér és a tűz, hanem a találmányok egész 
sora bizonyítja, hogy mindegyikük új korszakot jelez a munka 
történetében, hogy mindegyikük több-kevesebbel hozzájárul a munka
rövidítés, munkakönnyítés nagy feladatának megoldásához.

A találmányok tehát azon varázseszközök, melyek által a 
munkát — a múlt idők ez istenátkát — az ember földi boldog
ságának forrásává lehet változtatni. A találmányok mindegyike 
egy-egy Messiás, mely hivatva van nekünk az elvesztett Paradicso
mot megint visszaszerezni. A találmányok letörölve a munkáról, a 
szégyenbélyeget, nemesi oklevelet állítanák ki a kérges kezű 
munkásnak.

Ha tehát a találmányok végtelen fontosságát a munka köny- 
nyítése, rövidítése tekintetéből elvitatni nem lehet, egyúttal nem 
lehet kicsinyelnüuk azon tapasztalásokat sem, melyek a találmányo
kat megelőzték. Minden találmány egy ily tapasztalásnak gyakor
lati értékesítése lévén, nagyon természetes az a kívánságunk, hogy 
e tapasztalatokból mentül többet bírjunk; mert, ha addig is, míg 
úgyszólva a véletlen szerencse szolgáltatta e tapasztalásokat, oly 
fontos találmányok voltak következményeik, mit lehet remélnünk, 
ha, be nem várva a véletlen szerencsét, egész rendszerességgel, 
mindenre kiterjeszkedő figyelemmel látunk neki a tapasztalatszer
zésnek — megvizsgálva és keresztülkutatva a Földnek minden 
tárgyát, a legnagyobbtól a legkisebbig.

Ezt a rendszeres, ezt a czéltudatos tapasztalatgyűjtést a XYL 
században kezdte meg az emberiség s ma már a tapasztalati tények 
oly nagy számával rendelkezik s e tapasztalásokat a találmányok 
oly hosszú sora követte, mely eredetiség, nagyság tekintetében 
felülmúlja legmerészebb álmainkat is. Vagy nem bámulatot gerjesztő 
az olyan készülék, melylyel 10—20 mérföldnyi távolságra lehet 
beszélni, s nem lesz-e még bámulatosabb a telephon, ha majd egy 
szerencsés feltaláló által a telephonban hang által előidézett villam- 
áramok egyenlő irányunkká tétetvén, valamely dynamogépbe vezet
tetnek s azt állandó mozgásban tartván, vele akadályokat legyőzni, 
tehát hang által munkát végezni képesek leszünk.

Legyen szabad még egy kitéréssel kimutatnom, hogy a talál- 
mányoknau nemcsak anyagi, hanem erkölcsi hasznuk is van.

Ha igaz, hogy az a tehetség, vagy az a vágy, melynek 
gyakorlat által tápot nem adunk, kivész belőlünk s ha a találmá
nyok által inkább lehet rossz hajlamaink útjába akadályokat gör-



45

díteni, mint bárminemű erkölcsi szabály által, akkor a találmányok 
erkölcsi jó hatását nem lehet elvitatni. S kérdem, nem nyomatéko
sabban parancsol-e egy jó Wertheim-cassa a bűnös hajlammal feléje 
közeledő embernek, midőn azt kiáltja eléje : „Du sollst nicht stehlen 
können“ mint az 5 ik parancsolat, mely évezredek óta bár, de 
sikertelenül s az elsiketítésig terjedő hanggal azt vésegeti emléke
zetünkbe: „Du sollst nicht stehlen wollen“. A jó zárat készitő 
lakatos és a jámbor életre intő moralista között feltüntetett eme 
különbség, mely a más vagyonára áhítozás rossz indulatának ki
irtására megválasztott eszközökben mutatkozik, kimutatható a 
technika és a morálphilosophia más kérdéseiben is. így, hogy 
magunkról se feledkezzem meg, ha a közoktatási kormánynak 
eszébe jutna a középiskolák tantermeit a ministeri irodával telepho- 
nikus összeköttetésbe hozni, úgy hogy e módon minden pillanatban 
könnyen meggyőződhetnék a tantermekben végbemenő dolgokról, 
pl. arról, hogy a tanár óráján van-e már, vagy mit és hogyan 
tanít, bizonyosan hamarább indúlna kiveszésnek a tanárvilágban is 
található néhány rossz tulajdonság, mint a kötelességekről a leg
ékesebb cicerói nyelven tartott dissertatio által, — bizonyosan job
ban óvakodnánk a pongyola beszédtől, a grammatikát respektálnék, 
a logikára ügyelnénk s az órából még pillanatnyi részt sem vesz
tegetnénk el hiába.

Térjünk most vissza oda, a hol a találmányok alapjául szolgáló 
tapasztalatok gyűjtésének fontosságát mutattuk ki.

Ha tekintetbe veszszük a Föld nagyságát s a rajta végbe
menő változások végtelenségét, a tapasztalatgyűjtés ezen munkáját 
is magában véve végtelennek s a végére menés reménye nélküli
nek kellene tartanunk, ha nem volnának eszközeink, melyeknek 
segítségével ezt a munkát mindig és mindinkább könnyebbé és 
rövidebbé lehet tennünk. E segédeszközök a mi felfogó, reprodu
káló, variáló és összehasonlító — Ítélő — képességeink. Tudjuk 
ugyanis — az öt érzék közül csak a szemet említvén — hogy a 
már egyszer látott tárgyat, ha az újra elénk kerül, fölismerni, vagy 
ha nem is kerül elénk, bizonyos feltételek mellett azt magunk elé 
állítani képesek vagyunk, majdnem oly híven, mint ha a tárgy 
maga állana előttünk; képesek vagyunk továbbá — s ez képes
ségeink között a legbecsesebb — a legkülönbözőbb dolgok közt 
hasonlatosságot s a leghasonlóbbak közt különbségeket találni; 
képesek vagyunk végre a phantasia segítségével a legkülönbözőbb 
csoportosúlásokban észlelt tulajdonságokat majdnem tetszésünktől 
függő űj csoportokba combinálni s ez úton, mintegy játszva, akár
hányszor uj valóságok ismeretére jönni, oly valóságokéra, melyek, 
ha a véletlenre bízzuk magunkat s várjuk míg a természet maga 
nyújtja azokat, taláu soha sem fedeztettek volna fői. E tehetségeinek 
segítségével, használatuknak ősidőbeli kezdetén már, azt a meg
győződést szerezte az ember, hogy ez az első tekintetre végtelennek

5Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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mutatkozó sokféleség csak néhány korlátolt számú féleségnek vég
telenül különböző csoportosulása, ismétlése. Akár a könyvvei ha
sonlíthatnék össze a természetet, melyben nemcsak ugyanazon 
szavak ismétlődnek — legfölebb végeiken kissé módosítva, de köze
lebbről nézve az egész szólabyrinthust, csak az ábécze nagyon is 
korlátolt számú hangjaiból alakult végtelen sokféle combinatiónak 
fogjuk találni; épigy a természetben néhány, korlátolt számú tény 
az, melynek végtelen számú combinatiója adja az Anyaföld ezer 
meg ezerféle valóságait. Valamint az ábécze ismerete az a fonál, 
melynek segítségével a könyvnek nevezett szólabyrinthuson végig 
könnyen tájékozhatjuk magunkat, úgy a természet korlátolt számú 
alaptényei elegendők, hogy a belőlük millió számra combinált ter
mészeti valóságok közt kiismerjük magunkat, — nemcsak, hanem 
uj valóságok ismeretére jöhessünk. Hogy a természet ez alaptényei 
már ki vannak-e derítve, vagy a kiderítettek nem fognak-e még 
egyszerűbbekre felbontatni, vagy nem fog-e a természet ezen ábé- 
czéje egyetlen egy betűre redukáltatni, ki tudná azt a kutatás mai 
stádiumában előre megmondani. Kitűzött czélunkboz elegendő azt 
tudni, hogy ily alaptények léteznek s hogy kikutatásuk a fentebb 
követelt tapasztalatgyűjtés sikerének alapfeltétele. Valamint a könyv
ben az egyes szavak és szórészek figyelmes összehasonlítása által 
juthatnánk az utolsó elemekig, a betűkig, úgy a természetben is a 
legszorgosabb összehasonlítás által remélhetjük az alaptényekig 
való férkezést. Csakhogy ez az összehasonlítás sokszor a tárgyak 
tér- és időbeli távolságai miatt csaknem lehetetlen, míg az emlé
kezet segítségével — t. i. a tárgyakról szerzett emlékezeti képek 
közvetítésével ez az összehasonlítás épugy lehetséges, mint ha az 
összehasonlítandó tárgyak tér- és időben közvetlen egymás mellett 
állanak. Egy régebben látott, távoli tárgy emlékezeti képe oda 
állítható a most látotté mellé s az összehasonlítás különben nehéz, 
néha lehetetlen munkája foganatosítható. Hanem így is — érzékeink 
nem mindenkori megbízhatóságánál fogva, meg azért, hogy az egyik 
generatió által gyűjtött tapasztalatok nem volnának átadhatók az 
utána következőnek s így ez utóbbinak mindig élűiről kellene kez
deni a tapasztalatszerzés sisyphusi munkáját — előre haladásról 
alig lehetne szó. A tapasztalatok örökbe hagyásának, mint a tova 
fejlődés ez alapfeltételének eszközét feltalálta az emberiség a rajzo
lás, a festés művészetében, mely művészet valószínűleg abból a régi 
tapasztalásból fejlődött, hogy a tárgy árnyékáról vagy inkább az 
árnyék körvonalairól rá lehet ismerni a tárgyra s hogy az árnyék 
körvonalainak a föld vagy más tárgy felületén való meghúzása 
által az árnykép állandósítható. E művészet fejlődésének már első 
fokain észrevették, hogy a képek összehasonlításkor helyettesít
hetik magukat a tárgyakat. Annak, a ki már látott egy bizonyos 
tárgyat, elég a tárgynak csak könnyedén oda vetett képe, hogy a 
tárgyat emlékezetében rögtön fölidézze; a tökéletesebben megrajzolt
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kép alkalmasnak bizonyult távolfekvő, nehezen megközelíthető, 
ismeretlen tárgyak megismerésére s az összehasonlításnál való helyet
tesítésére. Ha tehát emlékezetünk nem mindenkori megbízhatósá
gánál fogva nem mindig lehetséges a tér- és időben távol álló 
tárgyak összehasonlítása, lehetségessé válik az a róluk készített 
képek által; e képek segítségével átadható a jövőnek az, a mit 
tapasztalatokban a múlt és jelen gyűjtött. De ez a rajzolás a leg
primitívebb fokon is már olyan ügyességeket igényel, milyeneket 
csak rendkívüli tehetségek sajátíthatnak el, s különben is a kép
rajzolás lassúságánál fogva az új tapasztalatok gyors közlésére tel
jesen alkalmatlan. Azért nem áldható eléggé a gondviselés, hogy 
mindjárt a fejlődés kezdetén oly festőművészet feltalálására vezetett 
bennünket, mely aránylag sokkal könnyebben sajátítható el s mely 
a tapasztalatok gyors közlésére kiválóan' alkalmas. Értem a nyelvet, 
ezt a symbolikus festőművészetet, melyben minden szó egy képnek, 
vagy képrésznek a symboluma s mely a szavak, e képsymbolumok 
mozaikszerű egymás mellé rakása által hozza létre a különböző 
festményeket, mely festmények az előttünk elhangzó szavak hatása 
alatt lelki szemeink elé varázsoltatnak s látni véljük őket mint 
megannyi igaz festményeket s képesek vagyunk az így egymás 
mellé állított képekből az általuk képviselt tárgyak hasonlatosságait 
vagy különbségeit fölismerni. A természeti tárgyak e képeinek lelki 
szemeink elé állítása gondolkodás nevet visel a psychologiában. 
így pl. ha képzeletben magam elé állítom Napóleont, talán az 
Arco melleti csatától kezdve egész Sz.-Ilonáig, akkor gondolok 
Napóleonra, gondolkodom róla. Ha a képzelet valahol, tán az Arco 
melletti hídnál, egy másik hidat állít elém, melyről egyszer egy 
embert a vízbe esni és elveszni láttam s a vízbe fultról egy másik, 
tán kedves emlékű halottam jut eszembe stb. akkor is gondol
kodom, de nem tervszerűen, hanem a képzelet kénye szerint követ
keztetem egymásután a gondolkodás képelemeit, miért is ezt a 
gondolkodást megkülönböztetésül amattól, hol nem hagyom magamat 
a képzelet által kitűzött czélomtól eltereltetni, képzelődésnek (Phan
tasieren) nevezzük. Ha a gondolkodás elemei — a gondolatok való
ságot, a tárgyak közt fennálló szükségképeni kapcsolatot fejeznek 
ki, akkor igazság, törvény nevet viselnek. A valamely tárgyra vagy 
tárgykörre vonatkozó igazságok végig gondolásának képessége 
tudásnak, nyelvi képsymbolumokban való előállítása tudomány 
nevet visel. Kép-rajzgyűjtemény tehát a tudomány, hol a képek 
úgy vannak csoportosítva, hogy a tárgyak közt fennálló s eddig 
kikutatott szükségképeni kapcsolatok, törvények könnyen felismer
hetők, sőt, az összehasonlítás könnyű voltánál fogva, uj kapcsolatok 
felfedezhetők legyenek. Olyanforma értéke van ennek a tudomány 
nevet viselő képgyűjteménynek magához a rajzolt természethez 
képest, mint bármely más képnek az általa ábrázolt tárgyhoz 
képest, vagy hogy más hasonlattal éljek, mint az értékpapírnak

5*
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— pl. a bankónak — a bank pinczéjében őrzött aranyrudakhoz 
képest. Valamint a papírpénz végtelenül megkönnyíti és gyorsítja a 
forgalmat, úgy teszi a tudomány is az oly nagy értékű tapaszta
latszerzést gyorsabbá és könnyebbé. Általa válik lehetségessé az 
egész Föld átkutatása s a kutatás közben találtaknak javunkra 
fordítása, úgy hogy a Föld siralmak völgye helyett mindnyájunkra 
nézve valódi Ígéret földjévé, paradicsommá váland, melyről elkíván
kozni csepp okunk se lesz, s más világ, túlvilág alatt nem trans
cendens dolgokat, hanem aíféle Mars, Venus stb. nevű égitesteket 
fogunk érteni, s a más világra menés sem lesz más, mint Jules 
Verne módja szerinti vándorlás ez égi testek valamelyikére, a mikor 
t. i. zsúfolásig megtöltve a Földet, majd nem férünk el többé itt 
egymástól.

Uraim! Az eddigiekkel gyönge kísérletet tettem megoldani a 
czímben jelzett feladatomat. Kimutatni igyekeztem, hogy a tudomány 
a munkakönnyítés és munkarövidítés hatalmas segédeszköze s így 
a vele foglalkozás nem megy a hiábavalóságok számába, s hogy 
épugy nincs igazuk azoknak, kik a tudományt kevésre vagy sem
mire sem becsülik s azt tanácsolják, hogy modern tudományos 
civilisatiónkkal szakítva, térjünk vissza az őserdőkbe, mint a hogy 
nincs igazuk azoknak, kik a tudást még a cselekvésnél is többre 
becsülik.

Mielőtt végeznék, legyen szabad még egy-két kérdést a ma 
elfoglalt álláspontról megvilágítani. Legelőbb is azt a kérdést, hogy 
az emberek miért tartják becseseknek a gondolatokat s a gondo
latok összeségéből álló műveltséget, holott mindenben a csele
kedet a fődolog, míg a gondolatoktól az ember hajaszála sem 
görbül meg. A gondolatoknak a cselekedetek melletti fontos
sága abból a szoros kapcsolatból következik, mely kapcsolat a 
mi gondolataink és cselekedeteink közt fennáll. Olyanforma ez a 
kapcsolat, mint az épület tervrajza és maga az épület között. A 
tervrajz tájékoztat a mester alkotó képességéről, a gondolatok 
pedig arról, hogy az így gondolkodó adandó alkalommal milyen 
cselekedeteket fogna végezni. Az egyptomiak nem hittek a lélek 
halhatatlanságában s ép ezért, hogy kedves halottaikból lehetőleg 
sokat megmentsenek a megsemmisüléstől, nagy költséggel, fárad
sággal múmiákká aszalták azokat; míg a lélek halhatatlanságában 
hívőknél mind e munka és költség fölösleges; szerintük a nemesb 
rész, a lélek úgy is megmarad, mit vesződjünk hát a testnek, a 
nemtelennek és megvetettnek tartósabbá tételével. A gondolatok és 
cselekedetek közti szoros kapcsolat magyarázza meg lelkűnknek a 
gondolatok utáni mohó vágyát; önfentartási ösztönünktől hajtva, 
tudni akarunk mentül többet, ismerni akarjuk az egész világ okát 
és czélját, mert csakis a világterv, a világkép ismerete alapján 
helyezkedhetünk el a világban úgy, hogy az változhatatlan irányú 
futásában rajtunk keresztül ne gázoljon. Ezen a világképen dolgozik
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mindegyikünk, s mig meg nem alkotjuk, nincs nyugalmunk. Egy 
részét e képnek a tudomány festi a valóságnak soha nem fakúló 
színeivel, míg a többit képzeletünk adja hozzá. Ezt a tudás által 
még meg nem festett részét a mi világképünknek, világnézetünknek 
a hit nevén nevezhetjük. A fejlődés kezdetén, mikor a tudomány 
még nem kezdett a világképnek a valóság színeiben való előállítá
sához, az egész világkép ilyen képzelet csinálta világrajz volt, 
azaz a tudományt is a hit pótolta. Hogy a képzelet ezen világképeit 
az emberek közt az élesebben látók, az élénkebb elméjűek, az 
Istentől különösen kiválasztott próféták csinálták s hogy a képzelet 
nélküli, gyönge szemű tömeg ezekről többé-kevésbbé ügyes másola
tokat vett — tudjuk a cultura történetéből. A valósággal egye
zésnek, az igazságnak nincsenek itt magában a tárgyban rejlő 
okai; igaz valami, mert ez vagy az a látnoki férfiú mondotta. S a 
tudomány legtöbb részében még ma is nem ez a tekintélyi alap áll 
fenn ? A mit zsinatok, vagy élesb látású emberek gyűlése decretál, 
még ma is igazság számba megy.

Az igazságnak gyűléssel, tehát az emberek tömegével való 
eldöntése érthetővé teszi a következő tüneményt: Ha valahol, talán 
itt Szigeten, a város legtekintélyesebb embere, csak azért, hogy 
tüdejét erősítse, tehát egészségi szempontból futni kezdene a város 
utczáin, bizonyosan mindenki szánalommal nézne utána, s a bolondok 
házában végzendő tragédiájának előjátékául tekintené e futást, 
míg, ha a publicum tudta nélkül, titokban, előre összebeszélne 
50—60 vagy ha lehet még több olyan emberrel, a ki a tüdőgymnas- 
tika fontosságáról vele egy véleményen volna, s velők együtt futna 
— mindenesetre bizonyos szigorú rendben, valami szép uniformisban 
és bizonyos cerimoniák megtartása mellett — akkor meg bizonyosan 
azt tartaná a publicum bolondnak, a ki ez urakat futó bolondoknak 
merné nevezni. íme uraim egy példa az anyag- és szellemvilág 
parallelismusára, ott tömeghatás törvényének hívják, s más egyéb
nek itt sem nevezhetjük. Ezt a tömeghatás törvényét jó emberek 
fölhasználhatják a társadalomban a tömegeknek új irányokban való 
megindítására, mert csak így, tömeges indítás által lehet a régiség, 
a megszokás által az emberekben megrögzött előítéleteket gyorsan 
kiirtani s helyökbe új nézeteket ültetni. Ily módon vethetjük ki az 
emlékezet raktárából mindazokat az ósdiságokat, melyek az ember 
életczéljára nézve immár legalább is közömbösek lettek, hogy 
maradjon benne hely a valóban értékes új szerzeményeknek.

(Nagyvárad.) Vidovich Bonaventura.
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I R O D A L O M .

H a z a i .
Poétika, a költői műfajok elmélete megfelelő olvasmányokkal. 

Reáliskolák VI. s a gymnasiumnak VII. osztálya számára írta dr. 
Versényi György. Budapest. Kiadja Nágel Bernát. 1889. 8r. V és 
324 1. Ára 2 frt.

Versényi poétikája abból a czélból készült, hogy Greguss költészet
tanát a középiskolában helyettesítse. A ki tudja, mily feladat egy ab
stract elvekből kiinduló tudományos könyvet oly tanulók kezébe adni, 
kiket tapasztalati körük még nem emelhetett az elvont vizsgálódás szín
vonalára, az csak helyesléssel fogadhatja e szándékot. Azonban mily nehéz 
még a járt út helytelenségének felismerése után is új ösvényeket törni! 
„Kerültem a bölcseleti elvont meghatározásokat s csakis olvasott dolgokra 
hivatkozom“, mond Gregussra czélozva Versényi. Hiszen előbb olvasunk 
és csak az olvasmányokból vonjuk le és összegezzük az elmélet számára 
a törvényeket. S ime könyvünk azon kezdődik, hogy „az ember testből és 
lélekből áll.“ Ez alapelvből kiindulva jut el aztán a logika, az ethika s 
az aesthetika, az igaz, a jó s a szép fogalmához. Tehát még messzebb 
keresi a mütörvények alapjait, mint Greguss. A könyv egyéb berendezése 
sem különbözik a Gregussétól. A művészetek felosztása, a tárgy, a tár
gyalás szépsége czimű fejezetek előzik meg a tulajdonképeni költészettan 
elméletét, melyet szintén alanyi és tárgyas költészetre oszt, s e keretben 
szól az egyes műfajokról. Greguss lelkes stílusa helyett kivonatszerű száraz
ság — ennyi az egész eltérés.

Igen, mert „Greguss stílje,“ úgy mond az előszó, „gyakran tárcza- 
szerü; nem akarom mondani phrasisos. A növendékek nehezen tanulják 
s akárhányszor épen a lényegest vesztik el belőle. Én arra igyekeztem, 
hogy az elméleti rész szövege olyan legyen, a melyben nincs semmi feles
leges, a melyet meg kell tanulni.“ Nem akarom kutatni ez állítás igaz
ságát, lássuk inkább Versényi stílusa szükölködik-e nélkülök ? Vájjon nem 
egyéb-e frázisnál, mikor a humort úgy határozza meg, hogy a komikum
nak és tragikumnak érdekes vegyülete ; a dal, melyben a kellem fogalma 
van megtestesülve, épen azért világos stb. ; ha az ugyanazon személyre, 
vagy eseményre vonatkozó mondák összeverődnek, egy nagy egészszé tömö
rülnek, származik az eposz stb. Vagy hihető-e, hogy az efféle meghatá
rozás csakugyan megérteti a dolgot mint: a levél arra szolgál, hogy 
távollevő személyek kicseréljék egymással gondolataikat, érzelmeiket, s 
ha e levél verses alakú és költői tartalmú, származik a költői levél; 
vagy a költői leírás e borzasztó definitiója: A költő tárgyát nem Írja 
le részletesen, apró vonásokkal, hanem nagy, jellemzetes vonásokban fest; 
gyakran meg előfordul, hogy a leírást elbeszéléssé változtatja. A mythost, 
a regét s a legendát sem lehet úgy elválasztani, hogy a mythos istenek 
tetteire vonatkozó monda, a rege valamely természeti jelenséget magya



ráz meg, a legenda pedig krónikaszerü elbeszélés, a szentek életéből. 
Hisz az egész mythologia nem más, mint a természet tüneményeinek meg
magyarázása mesével s Arany Szt. László füve nem a crucianella, Tompa 
Szt. Lászlója nem a tordai hasadék eredetét magyarázza-e, épúgy mint 
Árvaleányhaja s még temérdek más munkája? A tragikum oly meghatá
rozása pedig, hogy a fenséges és aljas keveréke, egyenesen hibás. Corio- 
lanusban szerzőnk nem lát mást, mint egy hazája ellen dühöngő árulót, 
kinek azonban gyermeki, hitvesi, apai szeretete legyőzi aljas szenvedélyét.

Azonban a mü súlypontja, úgy látszik, az olvasmányokra esett. 
Pedig, ha az elvont tanítással szakítunk, az olvasókönyv feleslegessé válik. 
Mire a poétikára kerül a sor, az anyagnak legnagyobbrészt már együtt 
kell lennie. Még pedig a gymnasiumban négy, a reáliskolában három 
irodalom köréből, a poétika valamennyi irodalmi okulás összefoglalása 
kell, hogy legyen. Világos tehát, hogy oly tankönyv, mely a gymnasium
VII. s a reáliskola VI. osztályának a tanulók előismerete, műveltségi 
fokának nagy különbsége mellett egyként eleget tehessen, nem képzel
hető. Szerzőnk úgy oldja meg a dolgot, hogy az elméletet csakis a magyar 
irodalomból kikerült olvasmányokon fejti ki. Az eposzt a Szigeti Vesze
delem, Buda Halála s a Kalevala (!) alapján magyarázza, az Iliasnak 
3 sor jut a jegyzetben, akár csak a Mahabharatának, az óda tárgyalá
sánál hiába keressük Horatius nevét, az elegiánál Ovidiust, a jegyzetbe 
szorulnak 33 (!) társukkal egyetemben. A balladánál, románcznál Bürger, 
Goethe, Schiller, Uhland egy szóra sincsenek méltatva. Az idegen irodal
mak e mellőzésével szemben feltűnő a szerző sajátságos vonzalma a nép
költészet, s a rokon nyelvek, első sorban a finn irodalom termékei iránt. 
A közmondások, találós mesék, sőt tánezszók nagy száma valóban nem 
tudom mire jó, még népdalt is többet kanunk mint műdalt, népmesét 
pedig azt hiszem mindenütt eleget ismernek a fiúk. A Kalevala előtérbe 
tolása meg épen nem menthető. Egy tudósoktól összeszerkesztett nép
költeményen, még ha ismeretes lenne is a tanítványok előtt, meg nem 
magyarázhatnók az eposz alakulását s leglényegesebb sajátságait. Mintha 
a nyelvek rokonsága irodalmunk rokonságát is jelentené!

Az olvasmányok tehát kizárólag a magyar irodalom köréből valók. 
De mily szeszélyes véletlen kiválogatás ez ! Ily olvasókönyvben minden 
költőnek azzal a műfajjal kellene szerepelnie, melyben leginkább kitűnt, 
hogy a példákból mintegy összeállítható lenne egy-egy költő működési 
köre, egészben véve pedig a legjelesebb termékeket kapnók, a mit a 
magyar irodalom egy-egy műfaj terén csak produkált. Ez olvasókönyv 
áttanyulmányozása után könnyen arra az eredményre juthatna a tanuló, 
hogy a legnagyobb magyar költő — Tompa Mihály; 23 terjedelmes da
rabbal szerepel ott, hol Petőfi 21-gyel, Arany 13-mal; szerzőnk legje
lesebb mintái mindenütt tőle kerülnek ki. Ellenben Vörösmarty egyetlen 
darabbal sincs képviselve, pedig őt egyéb iskolakönyveink sem dolgozták 
fel eddigelé. S váljon írt-e valaki nálánál jelesebb ódákat ? A genrekép- 
nek ő töri útját, Szép Ilonkája a legjelesb ilynemű magyar költemény, 
a lyrái epigramma terén meg épen senkisem versenyezhet vele ! Kölcsey



nevét egyetlen gnóma jelzi. Horatius egy satirája, Homéros egy részlete, 
Balassa, Vitkovics, Heltai, Pesti csak esetleg szerepelnek.

Még egy paedagogiai hibáról kell itt megemlékeznem. Elvként vonul 
át a könyvön, hogy miután valamely műfajt megértetett, két példát vesz 
fel: egy jeleset s egy hibásat. Olvasmányokat kapunk egyenesen azért, 
hogyan nem kell írni valamely költeményt! így szerepel Tompa Vámos- 
újfalusi jegyzője (hibás epizód), Jósika Coelestája (rossz leírás), Arany 
Varróleányai (nem természetes !), Tóth Kálmán Losonczi özvegye, Phaedrus 
A juh és a kecske, A tehén és az oroszlán czimü meséi stb. Ez eljárás 
visszásságát nem szükség fejtegetnem.

Műfajt, költeményt magyarázó értekezést természetesen egyetlenegyet 
sem találunk a gyűjteményben. Pedig a poétikai oktatás súlypontja ezekre 
kellene, hogy essék. Vezessük he végre a tanulót a tudomány műhelyébe, 
mutassuk meg neki. hogy a tudomány,, melyet eléje adunk, nem kész 
igazság, hanem folyton fejlődő működés, melyben nemzetünk legjobbjai 
vettek részt mindenkoron. Vajha fölébreszthetnők érdeklődését! Vajha 
vágy kelne szivében résztvenni majdan e munkában s egy kövecskét 
hordani ahhoz az épülethez, melynek neve nemzetünk, az emberiség haladása.

(Zombor.) Dr. Zlinseky Aladár.

Chemia. Tankönyv a felső tanintézetek számára. Irta dr. 
Lengyel Béla. Első kötet. Szervetlen chemia. Számos ábrával és 
egy színképtáblával. Budapest, 1889. Az Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés kiadása. N. 8r. XIII és 536 1. Ára 5 frt 60 kr.

Örömmel üdvözölve első nagyobb chemiai tankönyvünket, azonnal 
részleteibe bocsátkozunk.

Az általános rész a chemiai változások megvilágosításával kezdődik 
s az anyag állandóságának kísérleti bizonyításával, a chemia feladatának lé
nyegével ismertet meg. Az anyag tömegének, súlyának és térfogatának 
mérési módszereinek, majd a Boyle Mariotte és Gay-Lussac-féle törvényeknek 
s a gázsűrüségek meghatározási módszereinek tárgyalása röviden — bizo
nyos physikai ismereteket feltételezve — világosan van adva. Végül 
a keverékek és homogen testek, az egyesülés és bomlás, egyszerű és 
összetett testek fogalmainak magyarázata zárja be a bevezető részt, a 
mely kissé zsugori ugyan a kísérleti bizonyítékokkal, de azért a további 
fejtegetéseknek eléggé érthető alapjául szolgál.

Kevésbbé tartom szerencsésnek a következő fejezetek egymásutánját, 
bár itt is elvitázhatatlan az egyes tételek világos kifejtése. Ugyanis a 
vegysúlytani törvények kísérleti bevezetése alapján az atómelmélet nagyon 
subtilis következtetései megelőzik az állandó ̂  súlyviszonyok tényleges tör
vényét, a mely törvénynek teljes ismeretére alapítható pedig az elmélet, 
a magyarázat, mely az ismeretekbe életet önt, s az elmélet valószínűsé
gének s további helyes kutatásunk forrása. Az egyértékü súly kifejezés 
az elfogadott jól használt egyenértékűsúly kifejezéstől eltérő s minthogy e 
fogalom a vegyértékről szóló fejezetekben a vegyértékkel szorosabb össze
függésbe kerül, zavart okoz.
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Különösen helyes és szép az összetett testek egyértékü súlyának 
meghatározásáról szóló fejezet s a ható gyök fogalmának megállapítása, 
mely az atom- s vegyérték-elmélet világításában minden zavart s félreér
tést eloszlat. A chemiai átalakulás nemeit a gyökök szerepeinek előtérbe 
állításával világosítja meg a szerző s a modern felfogás vezeti az elemek 
rendszerbe foglalásánál is, melyet a Mayer-Mendelejeif-féle atómsúly és 
chemiai tulajdonság közötti szoros összefüggést feltüntető természetes 
rendszernek magyarázata zár be.

A részletes chemia a fémek tárgyalásával kezdődik, illetőleg ezeket 
megelőzőleg a fémtulajdonságú hydrogen van ismertetve. Az egyes fémek 
mint elemek előjövételével, előállításával s felismerésével logikus sorrend
ben ismerkedünk meg. Mindenütt be van szőve a fontosabb ipari alkal
mazás. Az egyes összetartozó elemek összefoglalásában a chemiai jelleg 
feltüntetése teszi átnézhetővé a szerzett ismereteket. A fémek után a 
nemleges elemek, nemfémek következnek, s itt mindjárt mint természe
tes helyén az égés fogalmával, az égés hőmérsékével; s az égés nemeivel 
ismerkedünk meg. A széncsoport után a színképelemzés elmélete s gyakor
lata következik az égi testek alkatára való vonatkozással.

A vegyületek chemiája a bázis, sav, só fogalmának megállapításá
val kezdődik s az oxydok és liydroxydok általános jellemzése után az 
összes fontosabb fémek oxyd és hydroxyd vegyületeinek tüzetes és szoros 
egymásutánja után a chloridok, bromidok, jodidok s fluoridok s sulphidok 
következnek; azután a kénsav és sulphátok: a nitrogén csoport vegyü- 
letei tevőleges elemekkel; a nitrogén oxydjai és oxydsavai, a salétrom
sav és sói stb; a szén, hydrogén s oxygén vegyületei; a carbonátok; 
végül a nemleges vegyületek egymással való vegyületei merítik ki ama leg
fontosabb ismereteket, melyek tankönyv keretébe tartoznak.

A mü végén a levegőnek részletekben bővelkedő ismertetése, a 
lélegzés fontos fejezete, a gázok megsűrűsítése, a gázok és folyadékok 
diffusiója után a chemiai affinitás, az energia megmaradásának elvén a 
thermochemia alapelvei zárják be a világos ismeretkört. Függelékül a 
chemia fejlődésének története van rövid vonásokban vázolva.

A mü jóval terjedelmesebb az iskolai tankönyveknél; az inductiv mód
szer és a jó magyar nyelvezet tudományos haladásunknak szép bizonyítéka.

(Budapest.) Dr. Reichenhüller Kálmán.

K ü l f ö l d i .

Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht.
Unter der besonderen Mitwirkung von Dr. E. Mach und Dr. B. Schwalbe, 
herausgegeben von Dr. F. Poslce. Berlin, Springer. Egy évfolyam 
(6 füzet, 36 ív) 10 márka.

Míg más folyóiratok vagy tisztán elméleti problémákat fejtegetnek, 
vagy csupán a tudományos kísérleti kutatásokat ismertetik, vagy az 
oktatást, a módszert, a physika és chemia történelmét tárgyaló érte
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kezéseket közölnek, vagy végre a legújabb technikai vívmányokról adnak 
számot, addig Poskénak 1887. okt. l-jével megindult folyóirata a phy- 
sikai és chemiai tanítás módszerének javításában, továbbá a tanár szak
ismereteinek folytonos ébrentartásában és továbbfejlesztésében fáradozik. 
Ha a középiskolai tanár szükségleteit szem előtt tartjuk, akkor lehetetlen 
érdeklődésünket megvonni a folyóirattól, mely ily két nemes czélnak a 
szolgálátába szegődött; a kérdés csak az, vájjon helyes irányban igyekszik-e 
a folyóirat a kitűzött két czélt megvalósítani ? Minthogy valamennyi füzet
nek a berendezése majdnem teljesen ugyanaz, azért utóbbi kérdésünkre 
leghelyesebben akkor kapunk feleletet, ha a folyóirat valamely füzetét 
közelebbről szemügyre veszszük.

így pl. a második évfolyam első füzetének az élén Höfler „Die 
humanistischen Aufgaben des physikalischen Unterrichtes“ czimü jeles 
értekezése foglal helyet, mely nemcsak a szakember, hanem a paeda
gogus figyelmét is méltán leköti. Höfler értekezését Bruno Kolbe „Zur 
Bestimmung der Potentialdifferenz galvanischer Ketten“ czimü értekezése 
követi, melyben a galván lánczok potentialkülömbségének a meghatáro
zására Thomson drága és bonyolódott szerkezetű quadrans-elektrométere 
helyett saját aluminium-elektroskopját ajánlja. Poske „Ein Wasser- 
Dilatometer“ czimü értekezésében oly műszert mutat be. mely a viz 
mérsékletének О C°-ról 4 C°-ra való emelkedését kisérő térfogatkisebbedést 
teszi szemlélhetővé. Dr. A. Voss „Die Schwungkraft“ czím alatt a 
német középiskolai kézikönyvek azt az eljárását bírálja, melylyel a centri
fugális erő nagyságát állapítják meg. Dr. E. Loew „Krystallisations- 
versuche“ czim alatt szépen kifejlődött kristályoknak gyors előállításáról 
értekezik. Dr. G. Jaumann „Zusammenstellung der wichtigsten Versuche 
über Contaktelektrisierung“ czimü értekezésében az első- és másodrendű 
vezetők érintkezésénél föllépő potentialkülömbségeknek a meghatározására 
irányult kísérleteket történelmi alapon méltatja. Közelebbről érdekel 
bennünket Somogyi Rudolfnak, a budapesti evang. ref. főgymnasium 
physikusának „Parraghs Apparate für messende Schulversuche“ czimü 
czikke, a melyben Parraghnak, a kecskeméti evang. ref. főgymnasium 
physikusának tükör-magnetométerét, elektro-thermométerét, tükör-manó- 
méterét és variatio-mikroskopját ismerteti meg a külfölddel. „Physikalische 
Aufgaben“ czím alatt a közéletből vett s gondolkodásra serkentő igen 
szép feladványokat találunk. A füzet „Kleine Mittheilungen“ czimü része 
az elektromossághoz, Archimedes törvényének exact kísérleti bizonyításá
hoz s a hangskála iskolai kifejtéséhez szolgál becses útbaigazítással. 
Nagyon értékes anyagot nyújt a tanárnak a füzet „Berichte“ czimü 
része, mely a különböző folyóiratokban ismertetett műszerekről és kísér
letekről, tudományos kutatásokról s a kutatások eredményeiről, a tör
ténelem, az oktatás és a módszer, valamint a technika terén fölmerült 
kérdésekről számol be röviden. A füzetet könyvismertetések, természet
tudományi társulatok gyűléseinek a lefolyásáról szóló értesítések, végre 
physikai műhelyekből vett közlemények rekesztik be.

Ily gazdag tartalma van a folyóirat mindegyik füzetének! Majd-
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nem mindegyik füzetben van methodikus értekezés; az utóbbiak mind
annyian az anyag egyszerű közlése helyett a tapasztalatból merített 
tények természetes fonalán való továbbhaladást, a tanulók folytonos 
közreműködésére számító s önálló gondolkodásukat fejlesztő tanítást 
ajánlják. Nagyon tanulságosak a középiskolai tanárra nézve a folyóirat
nak a physikai fogalmak tisztázására irányuló értekezései, minő pl. Mach 
„Über den Unterricht in der Wärmelehre“ (I. évfolyam, 1. füzet), Poske 
„Über einige Grundbegriffe der Elektricitätslehre“ (I. évfolyam, 3. füzet), 
Mach „Über die Anordnung von quantitativen Schulversuchen“ (I. évf.
5. füzet) czímü értekezése, stb. Az ember gondolkozóba esik, hogy vájjon Macii 
nem a magyar physikákra czéloz-e, midőn említett értekezését így vezeti be :
„ Wenn gleich zu Anfang die „ Wärme“ als „ Ursache der Wärme- 
erscheinungen“ eingeführt wird, wenn alsbald vom „ Wesen der Wärme“ 
die Bede ist, so müssen wir uns fragen, welchen Vorteil es gewähren 
kann, zu den klaren Thatsachen sofort ein unbekanntes müssiges Etwas 
hinzuzufügen und dasselbe mit einem Namen zu belegen? Was sollen 
wir denken, wenn wir gelegentlich hören, dass die Gase sich „propor
tional der (Jiypostasierten) Temperatur ausdehnen“, nachdem wir zuvor 
die Temperaturzahlen willkürlich den Volumzuwüchsen der Gase zu
geordnet haben“. Ezek után Mach a mérséklet s a melegmennyiség fogal
mát fejti ki ugyanazoknak a tapasztalati tényeknek az alapján, a mely 
tapasztalati tényeknek a benyomása alatt az utóbbi két physikai fogalom 
történelmileg megszületett. Poske az elektromosság mennyiségének és 
sűrűségének, az elektromos feszültségnek, a potentialnak és potential- 
különbségnek manapság már középiskolai kézikönyvekben is nélkülöz
hetetlen fogalmát tárgyalja behatóan. A tanításra nézve fölötte practikus 
útmutatásokat ad Mach „Über die Anordnung von quantitativen Schul
versuchen“ czímü értekezésében. így pl. a szabad esés gyorsulásának a 
számértékét és dimensióját. a következő módon véshetjük Mach szerint 
a tanulók emlékezetébe. 1 m-nyi egyszerű inga lengésidejét a kísérlet 
körülbelül 1 mp-nek mutatja, s minthogy t 2 =  я 2 1: g, a jelen esetben 
pedig t =  1 mp, 1 =  1 m, azért megközelítőig g =  tt2, vagy a g=7t2 1: t 2 
egyenlet alapján g =  л 2 (msec-2), tehát kerek számban g =  10 (msec-2). 
A folyóirat legnagyobb részét kísérleti dolgozatok foglalják el, s mint
hogy a szerzők a kísérleteket többnyire oly részletesen Írják le, hogy 
a figyelemmel elolvasott ismertetés alapján a kísérlet ismétlésére még a 
kevésbbé gyakorlott is bátran vállalkozhatik, azért a kísérleti dolgozatok 
a tanítás anyagának gondos kiszemelését, egyszerűsítését, az anyag 
mélyebbre ható feldolgozását nagy mértékben elősegítik. A folyóirat 
minden füzete közöl egy-egy theoretikus értekezést; legérdekesebbek: 
Kindel „Elementare Berechnung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
longitudinaler und transversaler Wellen“ (I. évfolyam, 2. füzet), Foss 
„Elementare Ableitung der adiabatischen Gleichung“ (I. évfolyam,
4. füzet), az öreg Schellbachnak, a kiváló paedagogusnak „Beiträge zur 
geometrischen Optik“ (I. évfolyam, 5. és 6. füzet), végre Januschke 
„Über die Verwendung des Energie-Principes“ (II. évfolyam, 2. füzet)
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czímíí értekezései. A theoretikus értekezések mindannyian hathatós esz
közök egyrészt a gondolkodás formális gyakorlására, másrészt és különösen 
a természettünemények élesebb felfogására. A physikai feladatoknak két
féle csoportját találjuk a folyóiratban ; olyanokat, melyek methamatikailag 
és olyanokat, melyek egyszerűen gondolkodás útján megfejthetők. Az 
előbbieknek leginkább a tanár veszi majd jó hasznát, míg az utóbbiakat 
a tanuló ismereteinek a megszilárdítására fogjuk sikeresen alkalmazhatni. 
A felsőbb iskolák tökéletesbített műszereiről a tanár Pfaundler „Ein 
neuer Apparat zur Demonstration der Fundamentalversuche der Magnet
induktion“ (I. évfolyam, 2. füzet), Pfaundler „Ein Wellenapparat zur 
Demonstration der Zusammensetzung von zwei und mehreren Trans
versalwellen mit stetiger Aenderung des Gangunterschiedes“ (I. évfolyam,
3. füzet), Lepsius „Vorlesungsversuch zur Demonstration der Valenz der 
Metalle“ (I. évfolyam, 5. füzet) czimü értekezése s más hasonló érte
kezések alapján szerezhet tudomást. Megbecsülhetetlen a physikai és 
chemiai irodalom munkásaira nézve az egyes füzetek „Berichte“ czímű 
része, a melyek alapján a források megválogatására nézve biztosan 
tájékozódhatunk.

A föntebbiek után Poske folyóiratát a legmelegebben ajánlom 
physikus és chemikus collegáim szives pártfogásába.

(Budapest.) Dr. Wagner Alajos.

KÖZOKTATÁSÜGY.
B E L F Ö L D .

Reformtervek a közoktatásügy terén.

Mozgalmas korszak küszöbén állunk a magyar közoktatásügy terén. 
Az új közoktatásügyi minister egész sorát a fontos kérdéseknek pen
dítette meg, melyeknek vitatása a tanügyi eszmék eleven lüktetését 
fogja előidézni, és messzevágó reformoknak mellőzhetetlen föltételét 
képezi. Csáky Albin gróf, noha a kormányzatának első hónapjaiban 
dúlt szenvedélyes politikai pártharczok őt is érintették, mégis meg tudott 
felelni az első körültekintés ama jelentős feladatának, mely nélkül sem 
el nem igazodhatott, sem pedig egyéniségét nem érvényesíthette volna. 
Tanügyi programmját mintegy szemünk előtt látjuk nőni s megnyilat
kozni s lassan-lassan a tanügynek minden ágát érinteni. A budgettárgya- 
lások alatt Ígérte meg a görög nyelv, s ezzel kapcsolatban az egységes 
középiskola kérdésének vizsgálatát, miután még előbb a közoktatási tanács 
reformját tűzte volt napirendre. Azóta az érettségi vizsgálati szabályzat 
egyik pontjának reformját is szóba hozta. Az egyetemi oktatás reform-
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jának kérdését is megindította, hasonlóképen egy a nem állami tanárokat 
magába foglaló nyugdíjintézet tervezetét. Mind e kérdéseket ama fórumok 
elé utasította, melyek nyilatkozásra első sorban hivatottak. A görög nyelv, 
az érettségi szabályzat s a közoktatási tanács reformjának kérdésével a 
közoktatási tanácsot foglalkoztatja; az egyetemi reform tárgyában az 
egyetemtől kért véleményt; a nyugdíjintézetre vonatkozólag az autonom 
iskolafentartó egyházakat szólította fel nyilatkozásra. Közben nagy ener
giával megalkotta azt a nevelő-intézetet, mely királyunk nevét viseli s az 
új iskolai tanév eleje óta működik. Örülünk az eleven eszmemozgalomnak, 
melyet ministerünk hazafias tettvágya oly gyorsan megteremtett. Nem 
tartjuk ugyan minden fölvetett kérdésre nézve a fölvetést szükségesnek, 
még hasznosnak sem s nem is értünk mindenben egyet egyes reform- 
terveknek máris megjelölt irányával. Ebbéli nézeteinket teljes tisztelettel, 
és határozottsággal ki fogjuk fejteni.

De igen jó jelnek veszszük a kutatás, vizsgálat, discussio ama szel
lemét, mely Csáky Albin gróf minden nyilatkozatából kisugárzik s mely 
a vélemények figyelmes hallgatását s mérlegelését is biztosítja. Épenséggel 
nem tartunk tőle, hogy a közoktatási ministeriumban a reformokat el 
fogják hamarkodni vagy az illetékes körök akarata ellenére foganatosí
tani. Nálunk is jelentkezik már az a jótékony tanügyi conservatismus, 
mely az előrehaladt művelt államok sajátsága, a tanügy legbelső ter
mészetének megfelel, de azért a kritikának s a megfontolt
haladásnak nem állja útját. Mi magunk is e nagyfontosságu kérdésekben 
Közlönyünk hasábjait nemcsak a saját magunk nézetei számára fog
laljuk le. Meghallgatjuk, megbecsüljük és közöljük a mienktől eltérő 
nézeteket is, a kritikát, a mily szabadon gyakoroljuk, oly szívesen tűrjük is.

I.
A görög nyelv.

A minister egy a lcözokt. tanácshoz intézett leiratban foglalkozik a 
görög nyelv kérdésével. Hivatkozik a f. évi költségvetés képviselőházi 
tárgyalásakor benyújtott ama határozati javaslatra, mely a görög nyelv 
elejtésére vonatkozott. (L. Közlönyünk m. é. folyama 10. füzetében 668. 1.) 
A minister akkor kijelentette, hogy e kérdést tanulmány tárgyává fogja 
tenni. Ismeri és méltányolja — úgy mond — a görög nyelv mellett szóló 
szempontokat. Csakhogy a gyakorlati élet napról-napra mind jobban 
fokozodó körülményei a közvéleményt ama kérdés fölvetésére indították, 
vájjon a görög nyelv tanítása, bármily fontos helyet foglal is a gymna- 
siumok oktatásában, bár mennyire szolgáljon is az erkölcsi Ítélet s iro
dalmi ízlés fejlesztésére, nem foglal-e le a középiskolai tanítás idejéből
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annyit, hogy korunk egyetemes műveltségének újabb és közvetlenebb 
igényei szenvednek mellette. Ezekből kiindulva keresi meg első sorban a 
közoktatási tanácsot a minister, hogy szolgáljon felelettel a következő 
kérdésekre:

1. Minő okok szólnak a görög nyelv megtartása és melyek elejtése 
mellett ? 2. Az elejtés álláspontjára helyezkedve, egészen ejtessék-e el a 
görög nyelv a gymnasium tantervéből, vagy csupán óraszáma kevesbít- 
tessék, vagy tanítása csak némely gymnasiumokra szoríttassék, avagy rend
kívüli tantárgygyá tétessék ? 3. A görög nyelv elejtése vagy óraszámainak 
megszorítása útján nyert óraszámok miképen hasznosíthatók legjobban ? 
Az által-e, ha a nyert óraszám az eddigi tantárgyak szélesebb körű fel
dolgozására fog fordíttatni, vagy esetleg valamely modern nyelvnek, pl. a 
francziának behozatala által? 4. Nem volna-e czélszerü a görög nyelv 
elejtése után az irodalmi oktatás érdekeinek megóvása czéljábói a görög 
irodalom termékeit fordításokban olvastatni és e czélból a magyar nyelv 
felső osztálybeli óraszámait megszaporítani ?

Nagy érdeklődéssel várjuk a közoktatási tanács feleletét a hozzá 
intézett kérdésekre, habár nem hihetjük, hogy bármit felel is a tanács, 
egyhamar határozni lehessen e kérdésben. Nem is kívánjuk, hogy ha
tározzanak. A görög nyelv kérdése szoros összefüggésben van az egész 
gymnasiumi tantervvel, melyet a görög nyelv tanításának megszűnésével 
alaposan föl kellene forgatni. Mert ezzel a kérdéssel az egységes közép
iskola kérdése is dűlőre jut. Vagy lehetséges volna-e a görög tanítás 
eltörlésével a reáliskolát, melyben a latint mint rendkívüli tantárgyat ma 
is tanítják, továbbra is elkülöníteni a gymnasiumtól s nem kellene-e az 
egységesítés esetén a gymnasiumnak még egyebeket is áldoznia az egység 
oltárán, nemcsak a görög nyelvet ? Újra napirendre kerülne egész középiskolai 
oktatásunk rendszere, melyről azt hittük, hogy 1883-ban legalább egy
két évtizedre megoldottuk.

Mint már egyébkor, ezúttal is kijelentjük, hogy ez idő szerint 
semmiféle tantervváltozásnak nem vagyunk barátjai. Igen becses vívmány
nak tartjuk tantervűnket, melyre vonatkozólag elismerjük, hogy sokan 
nem értik, sokan félreértik, és némely tanár nem tudja intentióit meg
valósítani, azt is, hogy vannak a kik tűzre akarják hányatni, csakhogy 
ez utóbbiak mindig fölötte óvatosan puszta általánosságokat mondanak s 
nagy bölcsen tartózkodnak minden konkrét megfogható kifogás formulá- 
zásától, melyet meg lehetne vitatni. Azt mondják: a tanterv nem szolgálja 
az életet, nem felel meg a nemzeti genius követelményeinek, nem fejleszti 
a tanuló önállóságát, túlságos követeléseket támaszt, idegen minták szerint 
készült s több effélét. Lehetséges-e, érdemes-e ily ürességeket számba



venni ? Méltó-e komoly emberekhez, hogy ilyeneket beszéljenek vagy meg
hallgassanak ? A legszomorúbb az, hogy tanárok is vetemednek ilyenekre; 
a legtöbb felszólaló azonban a parlamentben törvényt hoz s a sajtóban 
a népet fölvilágosítja . . .

Yan-e oly jelenség, mely akár a görög nyelv kérdését, akár a tan
terv gyökeres megváltoztatását actualis sürgető szükséggé tette volna ? 
Az, hogy a parlamentben egy törvényhozó e kérdéseket fölvetette, nem 
tekinthető annak. Ez csak a problémák discussióját teszi kívánatossá, semmi 
egyebet. Vagy talán a középiskolai tanítás úgynevezett sikertelensége 
követeli a tanterv revisióját ? De hiszen ennek a sikertelenségnek nincsen 
erősebb tényezője, mint tantervváltozások, a tradiczió képződésének mind
untalan való megszakítása, a tanárnak járhatóvá tett utjából való folytonos 
kizökkentése. Benne vagyunk, hogy megtanulunk tanítani; ebben a 
munkában legyenek segítségünkre; de ne úgy, hogy a tanítás mijét 
zavarják folyton.

Hogy mily könnyelműen szokás a tanításba való berohanásokat 
motiválni, mutatja az a többször ismételt állítás, hogy nálunk a görögöt 
már azért is el kell törülni, mert itt több nyelvet tanítanak mint 
másutt. Holott a német és franczia gymnasiumban is négy nyelvet tanítanak 
(görög, latin, német és franczia vagy angol), Ausztriát nem említve, hol 
nem-német gymnasiumokban sokan öt nyelvet is tanulnak.

De nem akarjuk érdemlegesen megvitatni a kérdést. Nem is idegen
kedünk attól, hogy a kérdés napirendre kerüljön s minden oldalról meg- 
világíttassék. Csak azt kívánjuk, hogy e discussiónak egyelőr.e ne legyen gyakor
lati foganatja. Ez igen nagy kárára volna középiskolai tanításunknak. 
Nem is volna opportunus. A külföldön nem tartják a görögöt oly 
haszontalan tanulmánynak, mint nálunk sok helyütt, főleg a képviselőházban, 
melynek politikai bölcseségét igen nagyrabecsüljük, de paedagogiai belátá
sát annál kevesebbre. Németországban nem bocsátanak senkit sem egyetemre 
(kivéve a bölcsészeti fakultás egy részébe), ki a görögöt nem tanulta. 
A realgymnasiumi tanuló előtt, noha a közvélemény igen tekintélyes és 
számbaveendő része kívánja, nem nyílnak meg az egyetem kapui. Nem 
fognak-e azonnal, mihelyt a görögöt eltörüljük, a mieink előtt is bezáródni, 
főleg Bécsben? Ki leszünk zárva az európai gymnasiumi képzés közös
ségéből s tanulóink valószinüleg az osztrák és német egyetemekből, 
melyeket ezentúl mint rendes hallgatók nem fognak látogathatni. 
Tedig ez a látogatás eddig sem szolgált a hallgatóknak, vagy a nemzet
nek kárára, ezentúl sem fogna. A bécsiek úgyis lesik az alkalmat, hogy 
a magyar orvos-növendékektől megszabadúljanak.
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Különben is: Ne változtassunk egyelőre semmit sem a tanterven. 
Majd megjön annak is az ideje. Ha majd megtanultuk világosan meg
érteni s becsületesen végrehajtani.

II.
Az érettségi szabályzat.

A közokt. minister a közokt. tanácshoz a világtörténetre mint 
újonnan fölveendő érettségi tárgyra vonatkozólag is intézett kérdést. Az 
érettségi vizsgálatokról beérkezett jelentésekből ugyanis kitűnt, hogy a 
tanulók a világtörténelemből nem hoznak magokkal elég ismeretet, a fő
iskolára. A minister kérdi, nem lehetne-e ezen a bajon úgy segíteni, 
hogy jövőben a görög és római történetből lehetőleg a latin, és esetleg 
a görög szóbeli érettségi vizsgálaton feladott szövegek fonalán, a hazai 
történettel kapcsolatba hozható középkori és újkori világtörténelemből 
pedig a hazai történelem szóbeli érettségi vizsgálatán adatnának behatóbb 
kérdések ?

Ez alkalommal megemlítjük, hogy Pulszky Ágost „Az egyetemi 
kérdések Magyarországon“ most megjelent röptiratában igen élesen nyilat
kozik középiskolai oktatásunkról s egyebek közt a történeti tanítás ered
ményeiről is szól. Alább ismertetjük kemény Ítéletét, mely a legkomolyabb 
figyelemre méltó. Mindenesetre szükséges volna, hogy egyszersmind a 
történettanításnak jelenleg dívó módja tétetnék beható megfigyelés tárgyává. 
Lehetetlen, hogy jól tanulták volna a történetet az V—VII. osztályok
ban, a kik az érettségi vizsgálaton vagy az egyetemen mindent elfelej
tettek. Itt egy nagy bajra akadtunk, melylyel gyökeresen, nem palliative 
kell elbánni. Az érettségi vizsgálat tárgyai közül kivettük az egyetemes 
történetet, mert tartottunk tőle, hogy különben az érettségi vizsgálat 
vagy elbirhatatlan teherré vagy üres komédiává lesz. Talán van mód rá, 
hogy legalább részben ismét befoglaltassék. De mindenesetre kell bogy 
mód legyen rá, hogy lelkiismeretesebben tanítsák s e tanítás maradan
dóbb nyomokat hagyjon a tanuló lelkében.

III.
A közoktatási tanács reformja.

A közokt. minister e tárgyra vonatkozólag kérdőpontokat intézett 
a közokt. tanácshoz, melyeknek ezúttal puszta közlésére szorítkozunk.

1. A közoktatási tanácsnak szakosztályokba való osztásánál a 
tudományszakok szerinti beosztás mellett vagy annak teljes elejtésével 
alkalmaztassék-e az iskolauemek, illetve a tanítás fokozatai szerint való 
osztályozás ?
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2. Adassék-e a tanács egybealkotásánál hely az érdekelt tanügyi 
körök választás általi képviseltetnének s esetleg mily kiterjedésben ? 
avagy nyújtassék-e mód arra, hogy a tanács bizonyos részben önmagát 
egészítse ki?

3. Mily teendők tartozzanak a szakosztályok, mily teendők a 
tanács egyeteme s esetleg melyek valamely, a tanács valamennyi szak
osztályát képviselő központi, szűkebb tanács elé ?

4. Fentartassék-e az állandó tagok intézménye, vagy legyen minden 
tag megbízatása bizonyos időhöz kötve ?

5. Birjon-e minden szakosztály külön állandó jegyzővel s mily 
viszonyban álljon a szakosztályok ügykezelése a tanács irodájához?

6. Kik részesüljenek a tanács tagjai s tiszviselői közül állandó 
díjazásban s fizettessenek-e és mily dijak az egyes előadványok után 
vagy az ülésekben való részvétel fejében ?

7. Meghagyassék-e a tankönyvek bírálata ezentúl is a közoktatási 
tanácsnál s ha igen, mily eljárás alkalmaztassák a bírálatoknál ?

8. Hozassék-e a közoktatási tanács kapcsolatba a tanszermúzeum 
intézményével? s létesíttessék-e tanszermúzeum a közép- és szakiskolák 
részére is ?

9. Hozassék-e a közoktatási tanács kapcsolatba az iskolai fel
ügyelettel, a tanácsban állandóan helyet foglaló vagy általa kebeléből 
kiküldött országos központi felügyelők által ?

10. Hozassék-e a közoktatási tanács szorosabb kapcsolatba a vallás- 
és közoktatásügyi ministeriummal, úgy hogy a tanács — a független vélemény- 
nyilvánítás biztosítékainak megtartása mellett — a ministeriumot a szorosan 
szakszerű megbirálást igénylő folyó ügyek elintézésében is szakvéleményével 
támogathassa ?

IV.
Egyetemi reform.

Az egyetemi tanulmányi, fegyelmi és leczkepénz-szabályzat reformja 
tárgyában a vallás- és közoktatási minister f. évi 1449/eln. sz. alatt a 
következő rendeletet intézte a budapesti kir. tud. egyetem és a kolozs
vári Ferencz József-egyetem tanácsaihoz:

Eltökélt szándékom a királyi tudomány-egyetemeinken jelenleg fennálló 
tanulmányi, fegyelmi és leczkepénz-szabályzatot több irányban gyökeresen 
reformálni. E reformok csatlakozni fognak azokhoz, a melyeket a felsőbb iskolai 
képzés több téren már boldogult hivatali elődöm kezdeményezett. Csak röviden 
kívánok ezúttal utalni amaz intézkedésre, a melylyel úgy az egyetemi jog- és 
államtudományi karok, mint a jogakadémiák felhívattak, hogy a jog- és állam- 
tudományi állam vizsgálatok szigorítása tárgyában javaslatokat tegyenek; e 
javaslatok beérkeztek, jelenleg tanulmány tárgyát képezik s rövid idő alatt 
közölni fogom az egyetem tanácsával is megállapodásaimat az e javaslatok 
alapján szükségeseknek mutatkozó rendszabályokra nézve. Azonban kétséget 
nem szenved, hogy ez intézkedések csak egyik alkotó részét képezendik annak 
a kiterjedtebb reformnak, a melyre a jog- és államtudományi tanulmányi és 
vizsgarendszerünknek, a tapasztalás útmutatása szerint általában szüksége van, 
a melynek módozatai az irodalom s szaktanácskozmányok körében már régóta
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vita tárgyát képezik, de eddig még főleg azért nem voltak megállapíthatók, 
mert e kérdés sokszorosan függ össze oly más kérdésekkel, a melyeknek meg
oldása túlterjed a vallás- és közoktatásügyi miniszter hatáskörén s а rnetyek 
részint az ügyvédi rendtartás, részint a tisztviselői minősítés körébe tartoznak. 
Utalok továbbá arra, hogy az orvostudományi szigorlatok érvényben levő 
szabályzatának reformja szintén folyamatban van s erre nézve az egyetemi 
orvostudományi karok szintén felhivattak a javaslattételre. Végül lehetetlen 
említés nélkül hagynom a középiskolai tanárképzés régóta vajúdó kérdését, 
melynek végleges és sikeres megoldása hivatalbeli elődömnek gyakran nyilvá
nított meggyőződésével teljesen egyező nézetem szerint csak egy benlakással 
egybekötött országos nagy tanárképző intézet felállításától várható.

Azonban eltekintve a tanulmányi és vizsgálati rend eme különböző 
kérdéseitől, melyek első sorban az illető hivatási pálya igényei szempontjából 
s a felsőbb oktatásnak szakok szerint különböző természetéhez képest veendők 
szemügyre, maguknak az egyetemi szervezet és egyetemi oktatás általános 
szabályainak keretében a tapasztalás sok oly hézagot és hibát hozott nap
fényre, a melyeknek betöltése, illetve megigazitása úgy felsőbb oktatásunk 
sikere, mint egyetemeink tudományos és társadalmi hírneve s tekintélye érde
kében kívánatos, sőt szükséges.

Az e tekintetben szükségesnek ismert reformok főleg három kérdés 
körül csoportosulnak. Az első az egyetemi hallgatóknak kellő időben az egyetem 
székhelyén való megjelenése s tartózkodása, a második annak biztosítása, hogy 
tanidejűket az előadások látogatására s a tanulmányokban való előhaladásra 
kellő szorgalommal használják fel, s harmadik végül az egyetemeinken divó 
tanpénz-rendszer reformja.

A mi az első kettőt illeti, általában megjegyezni kívánom, miszerint a 
tanulási szabadság elvét úgy, a mint az az 1848-iki XIX. t.-czikkben bizto
sítva van, egyetemeinken feltétlenül tiszteletben kívánom tartani, s eltekintve 
azoktól a korlátozásoktól, a melyeket a valamely szakvizsgára való előkészület 
természetszerűen előszab, a hallgatókra nézve úgy a tantárgy, mint a tanár 
szabad választását ezentúl is érintetlenül kívánom hagyni; e jogot az oly 
hallgatók, a kik valamely szakpályára való előkészülés nélkül csupán a tudo
mány, mint tudomány tanulmányozása végett keresik föl egyetemeinket, ezentúl 
úgy. mint eddig egész korlátlanul is érvényesíthetik, s a rendkívüli hallgatói 
minőség e jog gyakorlását még a középiskolát nem is végzett egyének részére 
is lehetővé teszi.

De nem vélem a tanulás szabadságának elvét úgy értelmezhetni, hogy 
az egyetemhez való formai hozzátartozás az egyetemi tanulmányokban való 
tényleges részvétel nélkül biztosíthassa mind ama jogokat és előnyöket, a 
melyeket a törvények és szabályok egyetemeink polgárainak nyújtanak és 
hatályosan érvényesíteni kivánom az egyetemi szabályzatokban jelenleg is 
kifejezett amaz elvet, hogy az egyetemi tanulmányokban való folytonos hanyag
ság következményei már előbb is sújtsák az illetőt, mielőtt esetleg vizsgála
tainak sikertelensége őt az elmúlt tanidő és a hozott pénzáldozatok kárba- 
vesztéről meggyőzné.

E szempontból tűrhetetlennek tartom azt, a különösen budapesti egyete
münkön a hallgatók nagy száma és az ellenőrzésnek azzal járó nehézségei miatt 
meghonosodott állapotot, mely szerint a hallgatók egy része még behatáskor 
s leczkekönyve láttamoztatása alkalmával sem jelentkezik személyesen, a tanév 
nagy részét, sőt némely esetben talán az egész tanévet az egyetem székhe
lyétől távol tölti s e szerint csak névleg, de nem tényleg válik egyetemi hall
gatóvá. Ennek folytán mindenek előtt arra hívom fel a czímet, tegyen a veze
tése alatt álló egyetemi tudomány-karoknak meghallgatása után javaslatot arra 
nézve, mily intézkedések volnának különösen a nagyszámú elkésett beiratko
zások korlátozása s a nem személyesen történő beiratkozás föltétien megaka
dályozása, valamint általán az egyetemi hallgatók pontosabb nyilvántartása 
érdekében teendők.
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Az előbb kifejtett elvek alapján s tekintettel ama kedvezőtlen tapasz
talatokra, melyekre az egyetemi tanulás eredményeinek vizsgálata általában 
vezet, indokoltnak tartanám az oly intézkedéseket is, a melyek a hallgatók 
szorgalmának fokozására s a tanidő intensivebb felhasználására vezetnének. 
Fontolóra kívánom vétetni ennélfogva azt is, vájjon nem volna-e a szorgalmi 
idő általán meghosszabbítható azáltal, hogy az évközi szünnapok kevesbíttet- 
nének, a tulajdonképeni szorgalmi időnek a szabályszerűnél későbbi megkez
dése s korábbi befejezése elkerültetuék, a mi részben a már előbb említett 
beiratkozások megakadályozásával is összefüggne.

Az egyetemi hallgatók szorgalmának fokozására a leghatályosabb esz
köznek tartanám azonban a tanulmányi szabályzatban való kimondását annak, 
hogy valamely félévnek a quadrienniumban, illetve quinquenniumba való beszá
mítása az illető félév alatt hallgatott kötelező vagy főtantárgyakból megtartott 
sikeres colloquiumtól lesz függővé téve. E rendszabály még a leczkelátogatási 
szorgalom ellenőrzésének is legbiztosabb eszköze volna, biztosítaná a hallgatók 
tanidejének czélszeríí felhasználását, a tanítás körül esetleg mutatkozó hiányok 
orvoslására is vezetne s végeredményében bizonynyal emelné a vizsgái készült
ség s tehát azzal együtt a szakképzettség színvonalát is.

Magától értetődik, hogy e colloquiumokat azokban a tanszakokban, a 
melyekben a hallgatók száma igen nagy és a tanárok vizsgálatokkal és szigor
latokkal nagy mértékben vannak elfoglalva, a tanár minden egyes hallgatóval 
személyesen meg nem tarthatná. Elengedőnek tartanám, ha a tanár hallgatóinak 
jelesbjeivel colloquiumok helyett seminaristicus gyakorlatokat tartana s a 
többiek kötelező colloquinmainak elfogadása egy segédtanárra vagy repetitorra 
bízatnék, kinek az illető tanszakból képesített magántanárnak kellene lennie 
s a ki e működéséért állandó díjazásban részesülne, mely költség fedezésére 
a tanpénzrendszer czélszerü reformálása esetében könnyű volna fedezetet találni.

A kötelező colloquiumok behozatala volna tehát ama további kérdés, 
melyre nézve a tudománykaroknak, saját speciális viszonyaikhoz mért véle- 
ményes előterjesztését s a czímnek azokra alapított jelentését mielőbb elvárom.

Végül a harmadik mozzanat, a melyre a Czim figyelmét felhívni kíván
tam, az egyetemi leczkepénzrendszer reformja.

Hivatali elődöm, 1883. október hó 24-éről 35,899. sz. a. leiratot intézett 
a budapesti egyetem tanácsához, melyben részletesen kifejtette ama visszás
ságokat, a melyekkel a jelenlegi tanpénzrendszer jár s megjelölt egynéhány 
módot, mely annak reformálásánál alkalmazható volna.

A budapesti egyetem tanácsának ez ügyben akkoriban tett előterjesz
tése folytán a tervezett reform akkor elmaradt, de a kérdés nem került le a 
napirendről, sőt megérlelődött s a reá vonatkozó nézetek tisztultak azóta.

Teljesen osztván hivatalbeli elődöm véleményét a jelenlegi tanpénz
rendszer hátrányára nézve, mint azt a törvényhozás előtt is kijelentettem, el 
vagyok határozva e rendszert mindenesetre megváltoztatni s elvárom a czimtől, 
hogy engem, leendő javaslata által ezen csakis egyetemünk jó hírnevének s 
tudományos képzésünknek érdeke által sugallt szándékom kivitelében támo
gatni fog.

Nem kívánom a czim javaslattételét valamely concret módozatnak elő
zetes megjelölése által megkötni, csupán általában jegyzem, hogy meg akarom 
szüntetni azt a jelenlegi állapotot, mely szerint a tanárok leczkepénzjövedelme 
nemcsak az előadási órák, hanem a beirt hallgatók számával is egyenes arány
ban növekedvén, akár a végtelenségig, egyfelől gyakran az egyenlő mértékben 
elfoglalt tanárok hivatali jövedelmei között is rendkívüli aránytalanságok 
mutatkoznak, másfelől tanárok és hallgatók egyaránt bizonyos félszeg hely
zetbe hozatnak egymással szemben, mely kárára van annak a viszonynak, a 
melynek tanár és hallgató között, a tudományos működés és a képzés érde
kében fönn kell állania.

Kijelentem egyébiránt, miszerint az egyetemeken befolyó leczkepénzeket, 
a létesítendő reform után is csak az illető egyetem czéljaira kívánom fordítani.

Tekintettel arra, hogy ez ügyben a reform irányelveit mielőbb megálla-
6*
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pítani kívánom, felhívom a czimet, miszerint esetleg egy külön, az összes 
karokat képviselő bizottság kiküldése útján gondoskodjék róla, hogy a leczke- 
pénzrendszer megváltoztatása iránti érdemleges javaslata, legkésőbb f. évi 
október hó 20-áig elém terjesztessék. Egy perczig sem kétlem, hogy e fontos 
és nehéz kérdés megoldásánál úgy a czimet, mint a vezetése alatti egyetem 
karait egyedül a tudomány és a képzés jól felfogott érdekei vezérlendik, s hogy 
hazai egyetemeink tanári kara, még a magánérdek csábításával szemben is 
érvényt fog tudni szerezni ezen érdekek követelményeinek.

Budapest, 1889. június 14.
Gr. Gsáky Albin, s. k.

Az egyetemi reformra vonatkozólag a megkérdezett egyetemek még 
nem nyilatkoztak. Ha az ép lefolyt jogászgyülésen elhangzott beszédek
ből Ítélhetünk, nagy nézeteltérések feszültsége állhatott be az egyes ka
rokban. Maga a jogászgyülés abban állapodott meg, hogy „a jogi szak
oktatás reformja föltétlenül szükséges, de az úgy a tudomány, mint a 
gyakorlati élet igényeinek megfelelően, csak az egyetemi rendszer és 
tanszabadság alapján, még pedig a törvényhozás utján eszközölhető“. Az 
egyetemi kérdések törvényes rendezését mi is hasznosnak tartanók, ha a 
törvényhozást a mostani politikai helyzetben a kérdések iránt fogékony
nak s alkalmasnak itélhetnők. Erre vonatkozólag kétségeink vannak, 
melyek még a középiskolai törvény tárgyalásának idejéből származnak. 
Yalószinü, hogy a kormánynak semmi kedve sincsen a törvényhozást 
mostanában e kérdésekkel foglalkoztatni. Várjunk-e azokkal az egyetemi 
reformokkal is, melyek a törvényhozás beavatkozását nem követelik, 
mindaddig, mig a törvény alkotásának ideje megérkezik? Ezt nem tar
tanok helyesnek. Ellenben becses a jogászgyülés határozatának az egye
temi rendszerre s a tanszabadságra vonatkozó része. Amaz ugyan veszélyben 
nem forog, de élét a jogakadémiák ellen fordítja. Emez súlyos megpró
báltatás napjait éli s a jogászgyülés itt egy sok oldalról megtámadott 
eszmének kél védelmére.

Két röpirat is jelent meg e kérdésekre vonatkozólag; az első 
Fenyvessy Ferencz országgyűlési képviselőtől *), a második Pulszky Ágost
tól.**) Fenyvessy szerint külön intézetek kellenek tudósképzésre és külön 
intézetek a gyakorlati kiképzésre. Ez utóbbiak a középiskolák mintájára 
szervezendők, napról napra való feleltetéssel, iskolai dolgozatokkal, év- 
harmadi classificatióval, körülbelül úgy mint a budapesti kereskedelmi 
akadémia. Fenyvessy szerint az ügyvéd vagy a biró pályája semmivel 
sem tudományosabb, mint a kereskedőé. „Képtelen vagyok elgondolni, 
mondja Fenyvessy, hogy valaki e tervet nem találná legjobbnak, hogy 
valaki kifogást tudna ellene emelni“. Tudni talán tudnánk, de szüksé
gesnek nem tarthatjuk. A ki a biró tudományos qualiticatióját a keres
kedőével akarja egyenlővé tenni, az oly talajra helyezkedik, melyhez a

*) Felső oktatásunk reformja, irta Fenyvessy Ferencz, orsz. képviselő. 
Budapest. Révai testvérek. 1889. Ára 30 kr.

**) Az egyetemi kérdések Magyarországon, irta dr. Pulszky Ágost. 
Budapest. 1889. Eggenberger. Ára 40 kr.



mienktől semmi út nem vezet át. Legjobb tehát, ha mindegyik megmarad 
a maga területén.

Pulszky fejtegetései nagy figyelemre méltók. Alább közöljük néze
teit a gymnasiumi tanítás eredményeiről. Gondosan megokolt javaslatokat 
tesz az egyetemi fegyelem s vizsgarendszer javítására, melyekre esetleg 
még visszatérünk. Ma csak a legfontosabb kérdésre, a kötelező collo- 
quiumokra vonatkozó fejtegetéseit érintjük. Az eszmét tetszetősnek, de a 
nem demonstrativ szakoknál nehezen keresztülvihetőnek ítéli. Nem moz- 
dítjuk-e ezzel még inkább elő a pusztán vizsgára való tanulás úgyis túl
ságosan elharapózott, szokását ? A szükséges correpetitori intézmény léte
sítése is nehéz. A correpetitornak jelen kellene lennie az előadáson, magas 
tudományos képzettséggel s egyszersmind simulékony hajlammal bír
nia, magánoktatástól tartózkodnia, tehát bő fizetésben részesülnie stb. A 
mi a leczkepénzeket illeti, mind Fenyvessy, mind Pulszky mai alakjukban 
fentartandónak ítélik.

Y
Középiskolai tanárok országos nyugdíjintézete.

Tevékeny közoktatásügyi ministerünk az országos nyugdíjintézet 
égető kérdésének is megindította megoldását. 1883, a középiskolai tör
vény alkotása óta várja a tanárság tetemes része az akkor történt Ígé
retek beváltását. Évek óta folyik „a szükséges adatok“ gyűjtése, a 
„szükséges számítások“ összeállítása, a nélkül, hogy egy látható lépés a 
megoldás felé történt volna. Most biztosan reméljük, bogy nemcsak meg
lesz a nyugdíjintézet, de hogy rövid idő múlva is létesül. A nyugdíjinté
zet az ország összes tanárait, kivéve a szerzetes rendi s püspöki intéze
tekéit, fogadja majd keblébe s létesítése czéljából a minister rendeletet 
intézett az illetékes iskolai hatóságokhoz, mely száz meg száz tanárra 
nézve súlyos gondoktól való megváltást jelent,

Hogy mily lelkesedéssel fogadták e rendeletet, melyet alább Irattár 
rovatunkban egész terjedelmében közlünk, mutatja többi közt a sáros
pataki főiskolai tanári karnak erre vonatkozó fölterjesztése, mely az 
egyházkerületi közgyűlést kéri, hogy a nyugdíjintézet áldásának a fő
iskolai tanárokra való kiterjesztését is eszközölje ki a kormánynál. Ne
künk csak az a kérésünk volna, hogy a szükséges előmunkálatok minél 
gyorsabban történjenek meg, a végből, hogy a törvényhozás már ez évben 
kaphassa a szükséges előterjesztéseket. Az országgyűlésen remélhetőleg nem 
lesz hang, mely az intézet megalakítását ellenezné. Hiszen nem arról van szó, 
hogy a tanárokon valami kegyelmet gyakoroljanak ; ellenkezőleg, arról, hogy 
velük szemben egy mulasztást helyre üssenek, egy régi szent tartozást lerójanak.

A Ferencz József neveló'-intézet.
Júliusi füzetünkben még csak ama vitát ismertethettük, mely a 

tervezett nevelőintézetről a júniusi budgetvitában lefolyt; ma az intézet 
fennáll és már a tanév kezdete óta működik. Júliusban s augusztusban
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a legnagyobb energiával dolgoztak az intézet létesítésén. Már julius 5-én 
közölte a hivatalos lap a pályázati hirdetést az intézetbe való fölvétel 
tárgyában, úgy szintén a nevelőintézetnek ő felségétől helybenhagyott 
alapszabályait. Nem sokára rá a hivatalos lap (jul. 18.) jelentette, hogy 
ő felsége megengedte a budai internatusnak nevéről való elnevezését, 
egyszersmind ez alkalomból magánpénztárából két alapítványi helyet állí
tott fel a nevezett intézetben, a magyar korona országaiban honos vagyon
talan és kitűnő tanulók részére. Közben serényen folyt az intézet fel
szerelése, a szükséges csekély átalakítások munkája stb. A gymnasiummal szom
szédos kerteket, melyeket az internatus számára megvettek, parkozták, 
a konyhát, hálótermeket, ebédlőt, dolgozó szobát berendezték, úgy hogy 
már szeptember elején megnyílhatott az intézet s befogadhatta azt a húsz 
tanulót, ki a pályázatban győzött.

A Ferencz József nevelőintézet ideiglenes vezetésével Dunai/ Ferencz 
beszterczebányai tankerületi kir. főigazgató — eddigi állásának fentartá- 
sával — bízatott meg. Nevelőnek Hegyessy Károly, aradi gymnasiumi 
h. tanár, rendes tanári jelleggel neveztetett k i ; franczia nyelvtanárnak 
Montailler Finnin, ki eddig maitre-répétiteur volt a saint-quentini lyceum- 
ban [24 éves, a Paris közelében fekvő Clichyből való]; correpetitorok- 
nak dr. Schmidt Márton tanárjelölt a nyelvi, Baumgartner Alajos tanár
jelölt a mennyiség- s természettudományi szakokra. Egyébiránt a nevelő 
s a correpetitorok a gymnasiumban is tanítanak. A gymnasium tanári 
karába is két uj erő került, dr. lieményi és dr. Katona, az utóbbi 
helyettes tanári minőségben.

A húsz most szervezett internatusi hely közt van 6 egészen ingye
nes s 2 félingyenes. A két, ő felsége által alapított helyet elnyerte 
Palmer Arthur YI. és Boné Rudolf II. oszt. tanuló. Az általános táp
intézeti alapból a minister egy helyet létesített, elnyerte Baisz György
II. oszt. tanuló. A Rock Szilárd alapból a minister két félfizetéses helyet 
létesített, melyet Béldy György gróf és Szirmay István I. oszt. tanulók
nak adományozott. Schlauch Lőrincz püspök által fölajánlott évi segély- 
díjban Káplány Géza I. oszt. tanuló részesült. Bubics Zsigmond kassai és 
Császka György szepesi püspök az általuk felajánlott javadalom terhére 
ingyenes növendékekül Lukács Ernő V., ill. Wüczek Frigyes gróf VI. 
oszt. tanulókat nevezték ki. A tizenkét fizető hely mind be van töltve. 
Többeket el kellett utasítani, mert az intézetben az idén csak 20 szá
mára van hely. A jövő évben az intézet 40 tanulót lesz képes befogadni.

Az intézet szervezeti szabályzata a következőkben foglalható össze :
Az intézet czélja: oly gymnasiumi tanulókat, kik nagyobb általános 

műveltségre törekesznek, gondos házi felügyelettel és tanítással minden tekin
tetben kiváló nevelésben részesíteni. Az intézet növendékei gymnasiumi tanul
mányaikat a gymnasium többi tanulóival nyilvánosan tanulják. A nevelő- 
intézet külön feladata hivatott nevelők szeretetteljes vezetésével, oktatásával 
és példaadásával a növendékekbe tiszta és fenkölt gondolkodást, benső 
vallásos érzületet, erkölcsösséget és jellemességet, a haza és a király iránt 
való odaadó hűséget oltani, továbbá a növendékeknél való önérzetet és müveit 
magaviseletét fejleszteni, s tisztaságukat külső káros behatásoktól megóvni. 
Ezenfelül magában a nevelőintézetben, vagy azonkívül tanulhatnak a nővén-
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dékek franczia vagy angol nyelvet, zenét, tánczot, vívást, korcsolyázást, nszást 
és lovaglást. A növendékek vallási gyakorlataik teljesítésében hitoktatóik 
vezérlete alatt állanak. A kath. tanulók a gymnasium kápolnájában, a többi 
vallásuak felekezetűk templomában jelennek meg istentiszteletre. A nevelő- 
intézet egy-egy csoportjában legfölebb húsz növendék lehet. Egy ily csoport
nak van két hálóterme, egy tanulóterme (minden növendék számára 
külön Íróasztallal) és egy játszóterme. Vau az intézetnek nagy díszterme, 
külön zeneterme és fürdőosztálya. Nyáron a szabad mozgásra rendelkezésre 
áll a nevelőintézet tág kertje, télen a nevelőintézet üveggel fedett udvara. 
Ezenfelül a növendékek mennél többször kirándulásokat tesznek nevelőikkel 
nemcsak szórakozás, hanem okulás végett is. A élelmezés naponta két reggeli, 
4 tál étel ebédre, uzsonna és 2 tál étel vacsorára. Az növendékek előmenete
léről és magaviseletéről a szülök vagy gyámok havonkint értesittetnek. Ha va
lamely növendéknél akár a tanulásban, akár a magaviseletben, akár állandó 
egészségi állapotában oly hibák mutatkoznának, melyek a nevelőintézet feladatát 
akadályoznák, a szülők vagy gyámok minden feltűnés nélkül egyszerűen föl
kéretnek gyermeküknek vagy gyámoltjuknak az intézetből való kivételére. 
Minden növendéknek kell magával hozni mindenféle szükséges fehérneműt ; 
egyenruhát az intézet készíttet mérsékelt áron. A teljes ellátás díja 800 frt, 
mely félévenkint fizetendő. A fizető helyekre valláskülönbség nélkül minden 
kellő magaviseletíí és előmenetelő oly tanuló folyamodhatik, a ki a gymnasium 
I—VII. osztályának valamelyikébe belépni kíván. A kérvények a vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez intézendők augusztus 5-ig. A folyamodványhoz 
melléklendő : születési, iskolai és egészségi bizonyítvány.

Pulszky Ágost az egyetemi tanulók elökészültségéröl. Röpira- 
tában „Az egyetemi kérdések Magyarországon“ Pulszky Ágost a gym- 
nasiumi tanításról is nyilatkozik. A nélkül, hogy vitába bocsátkoznánk, 
érdemesnek tartjuk mindenekelőtt Pulszky nézeteit legalább kivonatosan 
ismertetni.

„Évről-évre ismétlődik a tapasztalat, hogy számos ifjúban, a ki egye
temi tanulmányokat folytat, teljesen hiányzik a kellő elkészültség. Nemcsak 
az első és másodévi jogászokkal tartott colloquiumokon, de az alapvizsgákon 
sőt a szigorlatokon gyakran meggyőződhetni, hogy számosán egyáltalán nem 
tudnak latinul, mások, legalább is a jelentkezők negyedrésze, oly keveset, hogy 
egyszerű olvasmányt sem képesek érteni s lefordítani. Még feltűnőbb a törté
net terén való tájékozatlanság. A chronologiát illetőleg mindennaposak a 
legbámulatosabb tévedések ; a feleletek nem ritkán oly tudatlanságot árulnak 
el, hogy lehetetlen felfogni, az illető hogyan végezhette a gymnasiumot. Az 
eseményeknek s a csak századra is megközelítő évszámoknak tudása hiányá
ban gyakran a történeti folyamatok s műveltségtörténeti mozzanatok sejtelme 
sem található. S az anyagi ismeretek ez alacsony fokával párhuzamos termé
szetesen a tudományos módszerekben való járatlanság, az irodalom iránti közöny. 
Egyébiránt a természettudományi szakokat illetőleg is alig jobbak a viszonyok. 
Van az orvosszakok, a természettan és a vegytan hallgatói közt példa arra, 
hogy valamely ifjú nem tudja a föld alakját, hogy könnyű számtani műve
letet nem bir végezni, hogy egyszerű jelenség puszta leírására sem képes.“

A szerző kutatja e jelenség okait. Az érettségi vizsga nem kezeltetik 
éléggé komolyan. v Jellemző, és hosszabb tapasztalat igazolja, hogy azok közül, 
a kik nem végeztek gymnasiumot s a kik külön vizsga alapján részesülnek 
az egyévi önkéntesség kedvezményében, nagyobb volt eddig a tiszti vizsgát 
szerencsésen kiállók száma, daczára annak, hogy a társadalmi s egyéb tekin
tetben ezek a gymnasiumot végzettekkel szemben hátrányos helyzetűek.“ 
Ha egy vizsga sikerétől oly rendkiviili gyakorlati következmények függnek, 
a vizsgálók sokszor engednek a kisértésnek, a mely a vizsga őszinteségét 
koczkáztatja. Minden vizsga, a melynél hiányzik a vételkedés ösztönzése, még
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ellenkező hatású mozzanatok hiányában is alacsonyabb színvonalra apad las
sanként. A mig az érettségi vizsgák csaknem kizárólag azon intézetek tanári 
karai előtt folynak, a melyen a tanulók évöket töltöttek, és a mig kiválólag 
szóbeliek, e bajokon alig segíthetni.“

A vizsgálatokon tanúsított elnézés természetesen mélyebb bajokat takar. 
A mig a közfelfogás a könyörületesség és elnézés szempontjaira helyezkedik, 
addig a teljes orvoslás be nem következhetik. „A protectió keresés, a mely 
még a legmagasabb egyetemi vizsgálton is mindennapos, már a gymnasium alsó 
osztályaiban is dívik, a szülők inkább folyamodnak ajánlatokhoz, kapdosnak 
fűhöz-fához, semhogy a tanulás kellemetlenségére szorítanák a fiukat; nem 
csoda, hogy sokan igyekeznek inkább a görbe, de kényelmes ösvényen tovább 
sikamlani, mint a nehézségekkel nyíltan megküzdeni.“ Innen a túlterhelés elleni 
panaszok. Hiszen a ki felsőbb osztályba jutott, a nélkül, hogy az alsóbbak 
tananyagát kellőleg elsajátította volna, természetes, hogy nehezen felelhet meg 
az uj feladatoknak.

„Egyébiránt ha nem az életet, hanem merőben a tantervet tekintjük, a 
tálterhelés vádja némileg alaposnak tetszenék, ha nem tudnók, hogy épen a 
tanterveknél a látszólag több gyakran a valóban kevesebb. Például szolgálhat 
a tantervnek a történelemre vonatkozó pontja. Czél gyanánt itt az egyetemes 
történet összefüggő áttekintését, s a magyar történetnek művelődéstörténettel 
egybekapcsolt ismeretét találjuk kitűzve. A részletes utasitás e czélnak meg
felelő bőségű felsorolását tartalmazzák a történeti mozzanatoknak. De ha meg
gondoljuk, hogy a világtörténetre a római császárság megállapításától 1848-ig 
csak két osztályon át heti három-három óra van fentartva, hogy Magyar- 
ország történetét, s pedig tekintettel a társadalmi s állami viszonyok fejlő
désére, egy osztályban kell heti három órában tanítani, szembeötlik, hogy a 
tartalom a czimnek meg nem felelhet, s kész annak magyarázata, az egye
temre feljövök közül miért bírnak oly kevesen történeti ismerettel. Hasonló 
az eset a német nyelvnél, a hol az irodalmi tanulmányra és a tudományos 
stilus megértésére van súly fektetve, de a nyelv egyszerű kezelésének képes
ségére köztudomásúlag nem fordittatik kellő gond. A latinnál s görögnél szintén 
feltűnők a tanterv magasröptű igényei a tényleges követelményekkel szemben.“

„E helytelenségek kétféle balfelfogásból származnak. Először a gymna- 
siumi s az egyetemi oktatási módszerek üsszetévesztéséből. A gymnasium 
feladata első sorban tényeket, egyes ismereteket közölni, majd azokat meg
értetni. s általában a tanulásra s gondolkozásra szoktatni, mig a tanuló esetleg 
fenmaradó idejét fordíthatja mellékes olvasmányra. Nem áttekintő rendszerek 
felfogását, hanem, hacsak korlátolt körben is, az anyag bírását kell a gymna- 
siumban kérlelhetlenül követelni, túlterjeszkedés, az emlékezet elhanyagolása 
itt bizonyára felületességre vezet. A tantárgyak száma nehezen korlátolható ; 
de annál szigorúbban kell megvonni a határokat, a melyeken belül azután 
biztos ismeretek közlendők.“

„A másik, a mi félreismertetni szokott, az, hogy a magánolvasásra s 
tanulásra kell sokat, a mi nem múlhatatlan, már a gymnasiumban is bizni. 
Az erre ösztönzés, az önálló tanulás kedvének ébresztése egyike volna a 
gymnasium fő kötelességeinek, a melyet most csekély mértékben valósít. S ez 
ismét csak úgy érhető el, hogy okvetlenül szükséges ismeretek közlésére fek- 
tettessék a súly, s e mellett érzék költessék az iránt, hogy ezek segélyével a 
többit nehézség nélkül megszerezheti kiki magának.“

„A jezsuita gymnasiumokban a legnagyobb gond az emlékező tehetség 
kiképzésére fordíttatott. A szabályok könyv nélkül tanulását tekintették 
fődolognak. Ma nálunk az ellenhatás korát éljük. A megértésre fektetik a 
fősúlyt, s ez helyes ; de e mellett gyakran feledik, hogy, ha igaz is, hogy csak 
azt tudjuk jól, a mit megértünk, viszont csak azt érthetjük alaposan, a mit 
tudunk. Az elsajátítás emlékezetbe vésés nélkül soha sem lesz valódi.“
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A német paedagogia ítélete a magyar gymnasiumi tantervről.
A magyar gymn. tantervet nagy kitüntetés érte. Frick és Meier „Samm
lung paedagogischer Abhandlungen“ ez. a. füzetes vállalatot indítottak 
meg, melynek III. füzetében dr. Kármán Mór a magyar gymn. tantervet 
e czím alatt ismerteti: „Beispiel eines rationelles Lehrplans für Gym
nasien“ (Halle a. S. Waisenhaus 1890). A szerkesztőség Kármán elő
szavához megjegyzést fűz, melyben mintegy mentegetőzik, hogy a válla
latnak mindjárt első füzetei egyikében egy külföldi tantervet észszerű 
tanterv példája gyanánt közöl. Először, úgymond, a szerző, t. i. Kármán, 
egykor a lipcsei paed. seminarium tagja volt, munkája tehát bizonyos 
tekintetben a német paedagogiának és didaktikának is gyümölcse. 2. A 
magyar nép is nagy nemzeti költői tárgyak birtokában van, melyek didakti
kailag is legfőbb becsüek és tartalmúak s azért a tanterv számára is 
értékesíthetők. 3. A német olvasók igen nagy önállósági érzete talán 
inkább tűri, hogy egy egészen idegen példán lássa egy észszerű tantervi 
műnek feladatait, mint belföldin. Mert itt senkit sem fog az a képzelt 
gondolat nyugtalanítani, hogy ily „példa“ valamit közvetetlen alkalma
zásra akar reánk tukmálni. — A füzet hozza az Utasítások általános ré
szének hű fordítását s egy érdekes függeléket a magyar irodalmi okta
tásról, melyet legközelebb ismertetünk.

Közgyűlésünk hivatalos dolgairól részletes képet adott szeptemberi 
füzetünk. Nem a mi tisztünk, hogy a közgyűlés tetteit birálgassuk. 
Különben is meggyőződésünk szerint mostani közgyűlésünk semmi tekin
tetben sem maradt hátrább a megelőzőknél, sőt tárgysorozatra nézve 
talán ez volt a leggazdagabb. A mi panaszunk volt a megelőző években, 
hogy a kartársak az ügy fontosságának és az egyesület nagyságának 
sehogy meg nem felelő csekély számban jelentek meg, azt kellett fájlal
nunk az idén is. De most e szomorú jelenségnek legalább több magyará
zata volt mint máskor. Közgyűléseink rendes látogatói közfii igen sokan 
a párizsi kiállításra rándultak ; mások pedig azért maradtak távol, mivel 
a zónatarifa életbelépte előtt a messze út költsége tetemes volt. Sajnos, 
a magyar észak-keleti vasút nem állami kartársainktól még azt a csekély 
kedvezményt is megtagadta, melyet a megelőző években mindig megadott. 
Mind a mellett m.-szigeti közgyűlésünk legnépesebbjeink közé tartozott 
és egyesületünk történetében mindig emlékezetre méltó fog maradni. 
Képviselőségre aspirálók ugyan azt bánták, hogy nem játszottunk orsz.ág- 
gyűlésdit, de a kevésbbé nagyratörők épen a higgadt, nyugodt tanács
kozást kedvelték és a nagy parlamenti oratióktól irtóztak. Hajdanában 
az országgyűlésdi csakugyan divat ..volt egyesületünkben, de azon hála 
isten túl vagyunk. Ma már a többség azt a józan nézetet vallja, hogy 
a mi ügyeink más természetűek és más tárgyalást követelnek mint az



országgyűlés ügyei, hogy az országgyűlés nem egyesület és az egyesület nem 
országgyűlés. De nem ennek elmondása volt czélunk, hanem közgyűlésünk 
nem hivatalos részét akarjuk röviden vázolni, hogy ennek is nyoma 
maradjon egyesületünk krónikájában.

Fölötte sok és fölötte örvendetes a följegyezni való. M.-szigeti 
közgyűlésünk szép testvére volt a felejthetetlen fiumeinek. A szíves fogadás 
már Szatmári kezdődött. Két órai megszakításunk volt és midőn azon 
tűnődtünk, hogyan töltsük ki e hosszú és mégis hasznavehetetlen szünetet, 
a legkedvesebb meglepetésben részesültünk. A szatmári kartársak élén 
ott fogadott Hehélein Károly igazgató hosszú hintósorral, körülvitt a 
városban, megmutatott hamarjában annyit, a mennyit időnk rövidsége 
engedett, és igaz szeretettel megvendégelt. Számban is megerősödve, mert 
szatmári kedves kartársaink velünk jöttek, indúltunk tovább. A mármaros- 
szigetiek szép figyelmében már a megye határszélén. Huszton részesültünk; 
üdvözlő küldöttséggel jött ide elébtink a m.-szigeti tanári kör fárad
hatatlan derék elnöke, Marikovszky Menyhért, kinek köszönhetjük M.-Sziget 
városa meghívását is. Huszt városa intelligentiája kigyűlt a pályaudvarra 
és nevében Biskó Konstantin ügyvéd szakadó esőben mondott szíves isten
hozottat. M.-Szigeten a borongó, esős idő ellenére is nagy közönség 
fogadott. Mandics József polgármester lelkes üdvözlő szavait és Köpesdy 
Sándor köszönő válaszát sokszoros éljenkiáltás fogadta. Azután díszes 
magánfogatokon bevonultunk a lobogókkal díszített városba. Az elszállásolás 
nemcsak pontos és gyors, hanem igen tapintatos is volt. Mintha az 
elszállásoló bizottság előre kileste volna minden egyes vendégnek a 
szokásait és óhajtásait, kiki a neki legalkalmasabb helyre jutott. Rövid 
pihenés után elmentünk az ismerkedő estélyre. Az idő kiderült és így 
szabad ég alatt lehetett a találkozó. A szinliázkertet színes lampionok 
világították. Az ismerkedés czigányzene mellett, poharazás és vidám 
beszélgetés közt eltartott késő éjfélig. így végződött július 5-ike.

Másnap kezdődött a komoly munka, melyet d. u. 1 órakor a 
Vadászkürtben vidám lakoma váltott föl. Sziget városa mindnyájunkat 
fényesen megvendégelt. A lakoma kiválóan sikerült. Az általános lelkesedés 
számos vagy inkább számtalan pohárköszöntőben nyilvánult. Az elsőt lírányi 
Imre képviselő mondta a királyra ; azután Mandics József polgármester 
a vendégekért, Szabó Aurél ügyvéd gr. Csáky Albin közoktatásügyi 
ministerért é : jelenlevő képviselőjéért, Klamarik János ministeri osztály- 
tanácsosért, Köpesdy Sándor alelnök Sziget városáért és a helybeli bizott
ságok tagjaiért, Csengeti János Mármaros vármegyéért, Jancsó Benedek 
Mármaros vármegye intelligentiájáért és ez intelligentia egy tagjáért,
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Szabó Aurél ügyvédért, Szabó Sándor a tanáregyesület megjelent tagjaiért, 
Klamarik János min. osztálytanácsos a tanárokért, Potásy János Lónyay 
János főispánért, továbbá Bikkal Nándor erdőigazgatóért és De Adda 
Sándor főbányatanácsosért, Várady Gábor képviselő a magyarországi tan
ügy minden harczosáért, a tanítókért, tanárokért és az összes tanuló 
ifjúságért, Kardos Károly Fankovich Sándor apátért és Mármaros vármegye 
hazafias papságáért, Fankovich Sándor apát a tanárokért, Hidegli Kálmán a 
mármarosi nőkért, Dóczy Imre a m.-szigeti lyceumért és annak érdemek
ben gazdag igazgatójáért, Szilágyi Istvánért, továbbá a m.-szigeti tanári 
kör nagy buzgalmú elnökéért, Marikovszky Menyhértért, Krüzselyi Bálint 
Mármaros megye három jelenlevő képviselőjéért, Yárady Gáborért, Urányi 
Imréért és Jónás Ödönért, Bobay Sándor a helybeli kegyesrendi gym
nasium igazgatójáért, Feld Vilmosért ürítettek poharat. A lakoma 4 óra 
tájt ért véget. Még akkor délután az állami tanárok fizetésük rendezése 
ügyében értekezletre gyűltek össze. Határozataikat szeptemberi füzetünk 
(26. 1.) közölte. Este a csinos nyári színkörben a m.-szigeti műkedvelő- 
társulat fennállásának tíz éves jubilaeuma alkalmából a tanáregyesület 
tiszteletére tánczmulatsággal egybekötött színi előadás volt. Szabó Sándor 
megyei jegyző prológusa után Murai Károlynak „Virágfakadás“ czímü egy 
felvonásos vígjátékát adták elő, műkedvelőktől valóban meglepő ügyesség
gel és biztossággal. Befejezésül következett a „Tündérlak Magyarországon“ 
népszínműből a kerti jelenet, melyben Izák Jánosné úrnő oly kitünően 
játszott, hogy professionatus gyakorlott színésztársával vetekedett. A szín
ház zsúfolásig megtelt. Taps és virág bőven jutott a közreműködőknek. 
Az előadás után a nézőtért tanczteremmé alakították át s megkezdődött 
a világos kivirradtig tartó, igazi magyaros kedvvel lefolyt tánczmulatság, 
a melyben Szigetnek összes előkelősége részt vett.

Július 7-én befejeztük a közgyűlést Több ügyet kissé kurtán és 
sietve kellett végeznünk, mivel még igen sok volt az elintézni való. Be 
bene gesta, délután ismerőseink, házi gazdáink társaságában a Szigethez 
alig egy órányira eső „püspök-fürdőbe“ rándultunk. Ez az új fürdő, 
melyet Pável Mihály nagyváradi gör. kath. román püspök, mint mármarosi 
birtokos, a Mármarosban töltött jó idők emlékére alapított, igen meglepett. 
A püspök sok ezret fektetett bele, hogy a szép fekvésű, gyönyörű kilátás
sal biró helyet keresett fürdővé változtassa. Kár, hogy a csaknem egész 
délután omló záporeső miatt a kies hely szép sétautait bejárni és jó 
hegyi levegőjű tölgyeseiben, bükkeseiben gyönyörködni nem lehetett. De 
azért az idősebbek csak megvoltak a jó hollódi bor mellett, a fiatalság 
pedig a fürdővendéglő egyik termében, a tegnapi fáradsággal nem törődve, 
tánczra kerekedett és vidáman mulatott 9— 10 óráig, mikorra az eső
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megszűnt s mosolygó holdvilágnál tért haza kiki szállására. Ezzel m.-szigeti 
tartózkodásunk közgyűlési része befejeződött; következtek a minden hiva
talos dologtól ment nagyobbszabású kirándulások. Ezekről most hely szűke 
miatt nem tehetünk jelentést, de a mi halad nem marad; a mit ezúttal 
mulasztani vagyunk kénytelenek, azt jövő füzetünkben készségesen pó
tolni fogjuk.

A vall. és közokt. ministerium új palotája. Szeptember második 
hetében a vall. és közokt. ministerium a várbeli rozoga épületből a pesti 
oldalra, a magyar nyugati vasút egykori palotájába (V. kér. Hold-utcza
6. sz.) költözködött. E palotát a ministerium czéljaira teljesen átalakí
tották. Az egyes osztályok következőképen vannak elhelyezve: Az első 
emeleten a közép tractus a minister fogadó terme és irodája. Jobbra 
van az államtitkár irodája és a II. ügyosztály, balra az elnöki iroda. A 
második emeleten vannak az I., HL, IV., V. és VI. ügyosztályok, a 
harmadik emeleten a VII., Vili. és IX. ügyosztályok hivatalos helyiségei 
és a negyedik emeleten a számvevőségi ügyosztály. Hátul az udvarban vannak 
elhelyezve : az irattár, levéltár s különféle segédhivatalok. Valamennyi 
helyiség igen csinosan és ízlésesen van berendezve.

Ministeri megbízottak a felekezeti középiskolákban. A vall. és 
közokt. minister az 1883. évi XXX. t.-cz. 47. §-a alapján a felekezeti 
középiskolák meglátogatásával s azokban az állami főfelügyelet gyakor
lásával az 1889—90-ik tanév tartamára a következőket bízta meg :

I. A dunamelléki ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
budapesti főgymnasiumra nézve Gönczy Pál vallás- és közoktatásügy- 
ministeri államtitkárt; a nagykőrösi, kecskeméti és halasi főgymnasiumokra 
és a kúnszentmiklósi algymnasiumra nézve Hóman Ottó budapest-vidéki 
tankerületi főigazgatót; a gyönki algymnasiumot illetőleg Mészáros 
Nándor pécsi tankerületi főigazgatót.

II. A dunántúli ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó pápai 
főgymnasiumra nézve Németh Antal győri tank. főigazgatót, s a csurgói 
főgymnasiumot illetőleg Mészáros Nándor pécsi tank. főigazgatót.

III. A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
sárospataki és miskolczi főgymnasiumokra nézve Békési Gyula debreczeni 
tankerületi főigazgatót.

IV. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
debreczeni s hódmezővásárhelyi főgymnasiumokra, valamint a hajdú
böszörményi, karczagi, kisújszállási, mezőtúri, hajdúnánási és békési 
gymnasiumokra nézve Békési Gyula debreczeni tank. főigazgatót; a 
marmarosszigeti főgymnasiumot és a szatmári gymnasiumot illetőleg pedig 
Szieber Ede kassai tankerületi főigazgatót.

V. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó kolozs
vári. nagyenyedi, marosvásárhelyi és zilahi főgymnasiumokra nézve Erödi 
Béla kolozsvári tank. főigazgatót, a székelyudvarhelyi és szászvárosi
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főgymnasiumot, valamint a sepsiszentgyörgyi algymnasiumot illetőleg pedig 
Elischer József nagyszebeni tankerületi főigazgatót.

YI. A bányai ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó buda
pesti főgymnasiumra nézve Gömöry Gábor vallás- és közoktatásügy- 
ministeriumi ministeri tanácsost; az aszódi algymnasiumra nézve Hóman 
Ottó budapest-vidéki tank. főigazgatót; a selmeczbányai fő- és besztercze- 
bányai algymnasiumra névze Spitkó Lajos beszterezebányai tankerületi 
helyettes főigazgatót; végre a szarvasi főgymnasiumot és a békéscsabai 
algymnasiumot illetőleg Békési Gyula debreczeni tankerületi főigazgatót.

VII. A tiszai ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó kézs- 
márki. szepesiglói, rozsnyói és rimaszombati főgymnasiumokra nézve 
Spitkó Lajos beszterezebányai tank. helyettes főigazgatót; az eperjesi 
főgymnasiumra nézve Szieber Ede kassai tankerületi főigazgatót; a nyír
egyházi főgymnasiumot illetőleg Békési Gyula debreczeni tank. főigazgatót.

Vili. A dunáninneni ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
pozsonyi főgymnasiumra nézve Wiedermann Károly pozsonyi tankerületi 
főigazgatót.

IX. A dunántúli ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
soproni főgymnasiumra és felső-lövői gymnasiumra nézve Németh Antal 
győri, a bonyhádi algymnasiumra nézve pedig Mészáros Nándor pécsi 
tank. főigazgatót.

X. Az erdélyi ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó összes 
középiskolákra nézve Elischer József nagyszebeni tank. főigazgatót.

XI. Az unitárius püspök főhatósága alá tartozó kolozsvári főgym
nasiumra nézve Er'ódi Béla kolozsvári tankerületi főigazgatót, és a székely
keresztúri gymnasiumra nézve Elischer József nagyszebeni tankerületi 
főigazgatót.

XII. A gór. kel. román metropolitan érsek főhatósága alá tartozó 
brassói főgymnasiumra és alreáliskolára nézve, úgyszintén a brádi algym
nasiumra nézve Elischer József nagyszebeni tankerületi főigazgatót.

XIII. A gór. kel. szerb patriarcha főhatósága alá tartozó újvidéki 
főgymnasiumra nézve Asbóth Oszkár budapesti egyetemi tanárt.

A középiskolai fölvételi dijakat a vall. és közokt. minister jún. 
24 én kelt 23,756. sz. rendeletével a budapesti II. kér. kir., IV. kér. 
kegyesrendi, V. kér. kir. és VII. kér. áll. főgymnásiumnál 4 írtban, a 
szolnoki áll. és váczi kath., a nyitrai kath., pozsonyi és trencséni kir., 
a beszterezebányai kir., losonczi áll. és lőcsei kir., az eperjesi, szatmári 
és ungvári kir., a nagyszebeni áll., az aradi kir. és temesvári kath., a 
zombori, valamint a kaposvári áll. főgymnásiumnál, továbbá a pozsonyi, 
a kassai, az aradi, nagyváradi és temesvári, a szegedi, a pécsi és szé
kesfehérvári, valamint a soproni áll. főreáliskolánál 3 írtban, a hatásköre 
alá tartozó többi középiskolánál 2 írtban állapította meg.

A középiskolai tanulók szünidei telepe, melyet dr. Alexander 
Bernát indítványára egyesületünk kezdeményezett, az idén szerencsésen 
létesült. Július 15-étől augusztus 15-éig voltak Körmöezbányán a tanú-



lók dr. Vcrsényi György főreáliskolai tanár vezetése alatt. Kapónként 
kellemes kirándulásokat tettek a környék különböző festői pontjaira, néha 
pedig nagyobb utat is. Így voltak Stubnya-fürdőn és a felső-turcseki 
József gőzfürésznél. Borúsabb időben magának a városnak nevezetességeit 
látogatták ; megtekintették a vártemplomot, pénzverőt, a városi levéltárt, 
a Mária-házat, a szent háromság-szobrot, a papír-, kőedény- és festék
gyárat, a bányákat és zuzókat. Nagyon esős időben a kert környezte la
kások szellős tornáczán, a látottak kiegészítéséül, a tanár utasítása szerint 
olvasgattak. Mindnyájan jó színben, egészségesen érkeztek vissza Budapestre 
s szemmellátható volt rajtok az üde levegő és egészséges testmozgás jó
tékony hatása.

A Theresianum magyar alapítványai ügyében nagyfontosságú 
királyi elhatározást közöl a hivatalos lap júl. 2-ki száma. E szerint ő fel
sége f. é. június hó 17-én kelt legfelsőbb elhatározásával kijelentette, 
hogy a Theresianumba magyar alapítványi helyre való fölvételre csak olyan 
ifjak tarthatnak számot, kik hitelesen igazolják, hogy a magyar nyelvben 
kellően jártasak. A királyi elhatározásra nagy szükség volt; ez legalább 
jövőre meg fogja akadályozni azt, hogy a Theresianumnál levő magyar 
alapítványi helyek teljesen idegen kezekbe kerüljenek, a mi eddig nem 
csak gyakran, hanem majdnem rendesen megesett. Még üdvösebb volna, 
egészen haza hozni azokat az alapítványokat.

Államszolgálati pragmatika. A hazai tisztviselő-egyesületek kikül
dötteiből alakult bizottság, az államszolgálat összes körét felölelő állam- 
szolgálati pragmatika elkészítését tűzvén ki föladatául, e czélból pályáza
tot hirdet. Jutalma : az első pályanyertes műnek 100 dl) körmöczi arany, 
a második pályanyertes műnek 200 frt, a harmadik mű dicséretet nyer. 
Pályázati határidő 1890. évi deczember 31-ike. Pályázhat minden magyar 
állampolgár, de csak magyar nyelven. A pályázat eredménye 1891. évi 
június hóban lesz kihirdetve; ugyanez alkalommal fognak a pályadíjak is 
a magyar tisztviselők országos egyesülete pénztáránál kifizettetni. A pályá
zatra vonatkozó egyéb föltételek a bizottság jegyzőjénél kapható füzetek
ből tudhatok meg. A pályázóknak figyelmükbe ajánljuk az egyesületünk
ben most folyó idevágó tárgyalásokat.

Cziszterczita rendház a fővárosban. Budapestnek tudományos in
tézetei egygyel gyarapodtak, a cziszterczitáknak a fővárosban letelepedése 
által. Hogy e tanitó-rend az 1883 : XXX. t.-cz. rendelkezéseinek a 
tanárképzés tekintetében eleget tegyen, Supka Jeromos zirczi apát rend
jének theologiai szemináriumát Zirczről Budapestre helyezte át (Vili., 
Zerge-utcza 6.), hol a theologusok rendi tanárok előadása nyomán végzik 
a theologiát és mint tanárjelöltek szaktárgyaikból az egyetemen és mű
egyetemen hallgatják az előadásokat. A szerzetes tanító-rendek között a 
cziszterczi rend az első, melynek a középiskolai oktatás ügyéért lelke
sülő apátja a középiskolai törvény intézkedésének magát teljesen aláveti.
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Ezért a jeles rendfőt kiváló elismerés illeti, mert minden lépés, mely a 
gymnasiumi oktatás terén történik, tulajdonképen a hazai közügynek 
szolgál. A cziszterczi rendnek Budapesten működő tagjai: dr. Plate 
Bonifác« igazgató és tanár, dr. Pecsner Emil, dr. Piszter Imre és dr. 
Mihályfi Ákos tanárok.

Internatus Déván. A dévai főreáliskola internatusa, mely a vegyes 
lakosságú vidéken fontos hivatással bír, szeptember 1-jén nyílt meg, egye
lőre 24 növendékkel, kik közül 4 eloláhosodott magyar teljesen ingyen 
ellátásban részesül.

Az eperjesi kath. főgymnasium új épületének fölavatása szept. 
22-én volt. A város szélén, a kis sétatér mellett, egészséges helyen emel
kedik a díszes palota, melyet a főgymnasium Szent-Andrássy Lajos nagy
lelkű adományának köszön. A fölavatásra Bubics Zsigmond kassai püs
pök már előtte való napon érkezett meg s a pályaháznál a rendező bi
zottság élén Szmrecsányi főispán fogadta. Másnap reggel misét mondott 
a főtemplomban, melyet szorongásig töltöttek meg a megyei, városi és 
törvényszéki tisztviselők, a város közönsége, a jogakadémia tanári kara 
és ifjúsága, a helybeli ezred tisztikara, a gymnasium tanuló ifjúsága és 
tanári kara s a városi kath. iskola növendékei. Mise után a fényes kö
zönség a feldíszített gymnasiumi épületbe vonult. Megjelent a ministerium 
képviseletében Berzeviczy Albert államtitkár is. Nehány perez múlva meg
érkezett Bubics püspök is az eperjesi gör. kath. káptalan főpapjaival és 
a vidéki papsággal s megszentelte a gymnasium összes termeit s megál
dotta az ott várakozó tanulókat. Azután a feldíszített tornacsarnokban 
szép beszédet mondott a püspök, mely után a gymnasiumi énnekkar el
énekelte a Hymnust. Szieber Ede, kassai tankerületi főigazgató szépen 
emlékezett meg beszédében az intézet új épületének alapítójáról. Schlott 
Gyula igazgató hosszabb beszédet intézett a tanulósághoz, mely után 
Ruby József tanár röviden vázolta a gymnasium 200 éves múltját. 
Latkóczy Mihály gymnasiumi tanár Házfelavatáskor czimű szép alkalmi 
ódáját egy VII. osztálybeli tanuló szavalta el nagy hatással. Végül Berzeviczy 
államtitkár tartalmas beszéddel adta át az intézetet a közhasználatnak. Befe
jezésül az ifjúság elénekelte a Szózatot. Délben a tanári kar díszebédet 
adott a Vigadó nagy termében. Mintegy 200-an vettek részt, köztük a 
püspök, az államtitkár, a főispán, az eperjesi gk. püspök, a főigazgató, 
a collegium és jogakadémia tanárai stb.

A sepsi szentgyörgyi Mikó-iskola kiegészítése már a jelen iskolai 
évvel kezdődött. A tanügyi kormány elismerésre méltó készsége folytán 
állami segélylyel megnyílt szeptember elején az V. osztály s a következő 
iskolai években mindaddig egy-egy új osztálylyal fog gyarapodni az 
intézet, míg teljes főgymnasiummá nem fejlődik. A székely közönség 
régi vágya teljesedik be ezzel s a mi évek hosszú során át annyi gondot 
okozott a székely szülőknek, gyermekeik gymnasiumi nevelése ma már
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saját vármegyéjükben léhetséges. A folyó iskolai évben két új rendes 
tanárral szaporodott a tanári kar. Ez új tanárok Várkonyi Endre, a 
classica philologia tanára és Végli Endre rajztanár. Az iskola látogatottság 
tekintetében sem fog az erdélyrészi középiskolák mögött maradni. Az 
idén közel 200 tanuló iratkozott be az öt osztályba.

I R A T T Á R .

Az autonom felekezeti, törvényhatósági, községi és alapítványi 
középiskolai tanárok országos nyugdíj-intézete tárgyában a vall. és 
közokt. minister f. é. 17,422. sz. a. a következő leiratot intézte 
valamennyi autonom felekezeti főhatósághoz és kir. tanker, főigaz
gatóhoz :

A vezetésem alatt álló ministerium folyó évi költségvetésének kép
viselőházi tárgyalása alkalmával tett nyilatkozatomhoz híven, ezennel 
megindítom a tárgyalásokat arra nézve, hogy (a szerzetesrendi és püs
pöki intézetek kivételével) a felekezeti, továbbá a törvényhatósági, községi, 
alapítványi s általában a közvetlen rendelkezésem alatt nem álló közép
iskolák tanárai számára egy országos nyugdíjintézetet szervezzek.

Boldogult hivatali elődöm szintén foglalkozott volt már ezen ügy
gyei és 21,323/83. sz. a. kelt rendeletével felhívta valamennyi autonómiá
val biró hazai egyháznak főhatóságát, úgyszintén a tankerületi főigazga
tókat, hogy az illető fentartó testületek tüzetes meghallgatása alapján 
értesítsék őt, illetőleg tegyenek jelentést arról, hogy a jelölt egyes inté
zeteknél a tanárok nyugdíjazását, úgyszintén özvegyeik és árváik ellátá
sát illetőleg miben van a tényleges állapot és vájjon hajlandók-e az 
egyes fentartó testületek a helyi viszonyok által indokolt bizonyos mó
dozatok mellett, a tervezett orsz. nyugdíjintézethez hozzá járulni.

A beérkezett válaszok és jelentések — a melyek úgyszólva egy
hangú meleg elismeréssel és köszönettel üdvözölték e kezdeményezést — 
nyilván mutatják, hogy az ezen intézet létesítése czéljából időnként tett 
egyes felszólalások a hazai tanügynek nagyjelentőségű érdekét tolmácsolták.

Ily előzmények mellett én annál is inkább készséggel igyekszem ez 
intézetet megalakítani, mert tudom, hogy a jelölt számos ily középisko
lában az anyagi eszközök korlátoltsága miatt, a legjobb akarat és leg
nagyobb igyekvés mellett sem képes a fentartó testület egy a tanári állás 
igényeinek megfelelő ily helyi intézetet létesíteni, és mert teljesen át 
vagyok hatva azon a nemzet méltánylására jogosan igényt tartó kitűnő 
szolgálatok tudatától, a melyeket e középiskolák a hazai közművelődés
nek a múltban tettek és a jelenben is tesznek.

Hogy azonban ezen felhívásomra ne csupán a terv . iránti rokon- 
szenvet kifejező nyilatkozatot, hanem a tervet a megvalósításhoz közelebb 
vivő concret választ kapjak, szükségesnek tartom, hogy közöljem azon 
vezérlő elveket, a melyek szerint ez intézetet létesíteni szándékozom,
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annál inkább, mert erre nézve az iskolafentartók részéről kívánság is 
nyilvánult.

A tervbevett orsz. nyugdíjintézet rendes alkalmazásban levő taná
roknak, úgyszintén özvegyeiknek és árváiknak minden tekintetben telje
sen ugyanazon kedvezményeket nyújtaná, a melyeket a köztisztviselők 
nyugdíjazásáról szóló 1885. évi XI. t.-cz. az állami, valamint a kormány 
által kezelt közalapokból fentartott középiskolák tanárai részére biztosít.

Ez intézet jövedelmi forrásai pedig a következők volnának:
1. Minden újonnan alkalmazott rendes tanár köteles volna egy évi 

törzsfizetésének, valamint törzsfizetése minden szaporulatának egy har
madát ez intézet pénztárába egyszermindenkorra 12 havi részletben be
fizetni.

A régebben alkalmazott rendes tanárok szintén tagjaivá lehetnének 
ez intézetnek, ha első évi fizetésűknek, úgyszintén e fizetés szaporulatának 
egy harmadát a már eltöltött szolgálati évek után számított 5 °j0 -os ka
matokkal együtt hasonló vagy még kedvezőbb módozatok mellett befizet
nék. Ott, a hol már létezik helyi nyugdíjintézet, e befizetés érettük 
ennek tőkéjéből vagy kamatjaiból volna eszközölhető. Meg kell azonban 
jegyeznem, hogy ott, a hol az ily nyugdíjintézet továbbra is fentartatnék, 
azon tanárok, a kik annak vagy bármely más hason nyugdíjintézetnek 
tagjai maradnának, az orsz. nyugdíjintézet tagjai nem lehetnének.

2. A mint a jelölt legtöbb középiskolánál eddig is szokásban volt, 
minden az orsz. nyugdíjintézet körébe bevont középiskola ifjúsága köte- 
leztetnék az évi beiratáskor ez intézet czéljaira némi csekély illetéket 
fizetni.

3. A fentartó testületek középiskolájok minden egyes, az országos 
nyugdíjintézet által biztosított tanára után egyszermindenkora vagy éven
ként szintén kötelesek volnának ez intézet czéljaira némi hozzájárulást 
fizetni. E hozzájárulás ott, a hol már van helyi nyugdíjintézeti tőke, a 
mennyiben a helyi viszonyok azt megengedik, természetesen szintén abból 
vagy annak kamatjaiból volna vehető.

4. A törvényhozástól ez intézet czéljaira évi állami segélyt kérnék.
Felkérem Czimedet, hogy az illető fentartó testületeket részletes

nyilatkozattételre hívja fel az iránt, vájjon bajlandók-e a tervezett orsz 
intézethez hozzájárulni, továbbá, hogy mi esetleges észrevételük van az 
előadott vezérlő elvek tekintetében, végül pedig mi esetleges kívánsá
guk és megjegyzésük van a terv foganatba vételének részleteit illetőleg?

Felkérem továbbá Czimedet, hogy a 2., 3. és 4. alatt megjelölt 
jövedelmi források számszerű pontos megállapíthatása végett hívja fel 
Czimed az illető fentartó testületeket arra is, hogy a kellő számban 
idecsatolt kérdő íveket töltsék ki.

Czimed véleményével kisért szíves válaszát f. évi október 1-jére 
várom el.

A bekivánt adatok feldolgozása után fog aztán a nyugdíjintézet ter
vezete megállapíttatni, nevezetesen csak ekkor lesz majd kiszámítható, 
mekkora legyen a tanulók, mekkora az iskolafentartók és mekkora az

7Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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állam hozzájárulása a nyugdíjalaphoz, mely tervezetet haladék nélkül 
közölni fogom az érdeklett iskolafentartókkal végleges nyilatkozatuk meg
tétele czéljából.

Kelt Budapesten, 1889. évi június hó 30.
Gróf Gsóiky.

A középiskolai rendtartásnak a középkereskedelmi iskolákra 
kiterjesztése ügyében a vall. és közokt. minister f. é. 6118. sz. a. 
a következő körrendeletét intézte valamennyi kir. tanfelügyelőhöz.

Tudomás és alkalmazkodás végett értesítem a tanfelügyelőséget, 
hogy a kereskedelmi iskolák számára, az 1885. évi 29,801. sz. rende
lettel kiadott szervezeti szabályzat (Kendtartási szabályok 5. és 6. §§.) 
értelmében úgy az önálló, mint a polgári iskolákkal kapcsolatos közép
kereskedelmi iskolákban a középiskolák rendtartási és fegyelmi szabályai 
alkalmaztatnak, az igazgató és a tanárok szintén a középiskolákra nézve 
fennálló szabályzatok szerint járnak el, valamint a helyiségre és a fel
szerelésre nézve is ugyanazon szabályzatok érvényesek.

Utasítom a tanfelügyelőséget, hogy a szervezeti szabályzat ezen 
rendelkezésének, a vezetése alatt álló tankerületben létező önálló és pol
gári iskolákkal kapcsolatos kőzépkereskedelmi iskolákban leendő meg
tartásáról gondoskodjék. Egyszersmind megfelelő intézkedés végett külö
nösen figyelmeztetem az állandó tanmenetek készítése és az évi módsze
res értekezletek tárgyában múlt évi május hó 24-én 21,199. sz. alatt 
kiadott s a „Rendeletek Tárában“ is közzétett rendeletre.

Budapest, 1889. évi márczius hó 22-én.
A miniszter helyett:

Gönczy Pál, 
államtitkár.

A pécsi tankerületi főigazgatóság székhelyének áthelyezése
ügyében a vall. és közokt. minister f. é. 32,537. sz. a. a következő 
rendeletet bocsátotta ki :

Ő cs. és apostoli kir. Felsége folyó évi július hó 23-án Gasteinban 
kelt legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy a pécsi 
tankerületi kir. főigazgatóság székhelye czélszerűbb administratio tekin
tetéből Pécsről Székesfehérvárra helyeztessék át, s hogy a pécsi tanke
rület ezentúl a „székesfehérvári tankerület“ nevet viselhesse.

E főigazgatóság működését Székesfehérvárott folyó évi november hó 
1-jén fogja megkezdeni.

Budapest, 1889. évi szeptember hó 9-én.
Gróf Csáhj.
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Az izraelita tanulók vallásának megjelölése tárgyában a vall. 
és közokt. minister f. é. 39,963. sz. a. a következő körrendeletét intézte 
valamennyi tanker, főigazgatóhoz, tanfelügyelőhöz, ágostai és helvét hit
vallású püspökhöz, valamint az unitárius hitvallású püspökhöz:

Tapasztaltatok, hogy az izraelita vallásu tanuló ifjúság az iskolai 
értesítőkben mint „héber“ vagy „mózes“ vallásu van feltüntetve, mely 
elnevezések valószínűleg az iskolai bizonyítványokban is használtatnak.

Nehogy ezen különböző, mindig ugyanazon hitfelekezetre vonatkozó 
elnevezések félreértésekre s zavarokra adhassanak alkalmat, tekintettel 
arra, hogy az 1867. évi XVII. t.-cz. az „izraeliták“ egyenjogosultságá- 
ról intézkedik és azóta az állami költségvetésről szóló törvények minden 
évben az „izraelita vallásnak“ egyháza számára állapítják meg a szoká
sos javadalmi összeget, minélfogva az „izraelita vallás“ elnevezés tekin
tendő a törvényhozás által elfogadottnak: felhívom czimedet, intézkedjék, 
hogy a felügyelete alatt álló tanintézetekben az izraelita tanulók vallásá
nak megjelölésénél kizárólag és egyedül az „izraelita“ elnevezés hasz
náltassák.

Budapest, 1889. évi szeptember hó 16-án.
Gr. Csáky.

Történelmi és irodalmi szemléltető eszközök beszerzése ügyé
ben a vall. és közokt. minister f. é. 40,323. sz. a. a következő 
rendeletet intézte valamennyi tanker, főigazgatóhoz:

A gymnasiumi és reáliskolai Utasítások azon követelménye, hogy 
a középiskola tanító eljárása, a hol szerét ejtheti, mentői gyakrabban 
használja fel a szemléltetést, mindeddig tapasztalás szerint főleg csak a 
természettudományok tanításában valósult meg, a történelmi és irodalmi 
tanításban ellenben alkalmas gyűjtemények hiánya miatt nem volt foga
natosítható.

Hogy a szemléltetésnek az utóbb említett tárgyak tanításában is 
mily fontos szerepe van, azt ma már bizonyítani nem szükséges. Egy- 
egy, alkalmas időben bemutatott szemléltető eszköz minden szóbeli ma
gyarázatnál jobban adja meg az illető irodalmi vagy történelmi tárgy 
helyes képzetét a tanulónak.

A nemzeti és idegen irodalmi műveknek, úgyszintén a görög és 
római klasszikusoknak olvastatása közben majd minden órában rászorul 
a tanár a képre, mintára, utánzásra, hogy a tananyagot maradandóan 
belevésse tanítványainak emlékezetébe; a történelmi tanításban pedig, 
hol népek és nemzetek viselt dolgait, szokásait, életmódját és culturális 
intézményeit kell a tanulóval megértetni, helyesen alkalmazott szemlél
tetés nélkül a kívánatos eredményt elérni alig is lehetséges.

Minthogy középiskoláink gyűjteményei az említett irányban még 
nagyon hézagosak, indíttatva érzem magam Nagyságodat arra felhívni, 
hogy a vezetése alatt álló középiskolák tanári testületéit az irodalmi és

7*
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történelmi tanításhoz szükséges szemléltető eszközök fokozatos beszerzé
sére minden alkalommal figyelmeztesse és buzdítsa, az állami és királyi 
középiskolákat pedig utasítsa, hogy a rendelkezésükre álló tanszerátalá
nyokból rendszeres egymásutánban szerezzék be mindazokat a szemléltető 
tárgyakat, melyek a hazai és világtörténelem, és az irodalmak tanításá
ban sikei'rel használhatók.

A gyűjtemények elhelyezésére külön helyiség nem lesz szükséges. 
A szemléltető tárgyak akár magukban az osztályokban, akár a tanári és 
ifjúsági könyvtárban, akár a rajz- vagy díszteremben lesznek elhelyezhetők.

Arról, hogy az egyes intézetek e rendeletemnek mily mértékig 
feleltek meg, Nagyságod rendes évzáró jelentésében külön pontban em
lékezzék meg.

Budapest, 1889. évi szeptember hó 25-én.
Gr. CsáJcy.
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EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
1. A választmány szept. 10-ki ülése.

Elnök : Berecz A., jegyző : Brózik K.
Jelen voltak: Mayer J., Volf Gy., Szerelemhegyi T., Beme B., 

ár. Károly Gy. TI., Névy L., dr. Pozder K., Tiber A., Tornor F., 
és Vámossy M.

Az elnök az új egyesületi év elején üdvözli a tagokat és kéri, 
hogy kitartó munkásságukkal az egyesület ügyeit előmozdítani szíves
kedjenek.

A nagygyűlés határozatai értelmében a középiskolai tanárok anyagi 
helyzetének javítása és erkölcsi tekintélyének előmozdítása czéljából szer
kesztendő kérvény elkészítésével dr. Jancsó Benedeket bízza meg.

A szóig, pragmatika revisiója ügyében a főtitkárt a választmány 
megbízza, hogy a köröknek az egyesület kiadta pragmatika egy-egy pél
dányát küldje meg és szólítsa fel a köröket, hogy észrevételeiket január 
5-ig küldjék be; ugyanebben a tárgyban a budapesti tagok összes 
üléseket fognak tartani.

A körök fel fognak szólíttatni, hogy az egységes középiskola 
kérdésében annak múltja és jelenlegi állására vonatkozólag adatokat 
gyűjtsenek.

A segélyző bizottság tagjaivá megválasztattak Köpesdy S., Tiber Á., 
dr. Pozder K., Vámossy M. és Deme L.

Az ifjúsági iratok jegyzékének összeállításával megbízott egyesületi 
tagok e megbízatásukban továbbra is meghagyatnak.

A pénztáros javaslatára a választmány elhatározza, hogy a tárgy-
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mutató mindazon tagoknak, kik tagsági díjhátralékukat deczember 31-ig 
beküldik, díjtalanul küldessék el.

A szakosztályok megalakítása végett szept. hó 17-re összes ülés 
tűzetett ki.

II. A budapesti szakosztályok.
A szeptember 17-én tartott összes ülés.

A szakosztályok megalakulása végett összehítt ülésen Köpesdy S. 
mint elnök röviden megemlítette a szakosztályok czélját, az egyesület 
nevében elismerését fejezte ki a múlt évi működés iránt s azután fel
hívta a tagokat, hogy két külön lapon szavazzanak a szakosztályi elnökökre 
és jegyzőkre. Erre azonban nem volt szükség mert a választás egy
hangúlag, közfelkiálltással történt. Az első szakosztály elnökévé meg
választatott ár. Jancsó Benedek, jegyzővé dr. Szigetvári Iván; a második 
szakosztály elnökévé Müller József, jegyzőjévé Ekkert Antal.

A választás után Köpesdy S. előadja, hogy a választmány határozata 
szerint ugyancsak az összes ülések feladata lesz, a tanári szolgálati 
pragmatika tervezetének összeállítása is. A gyűlés ezt tudomásul vette s 
kimondotta, hogy e miatt a szakosztályi üléseket felfüggeszti addig, míg 
a pragmatikára vonatkozó tárgyalások tartanak, ezeket a tágyalásokat 
összes ülésekben tartja, melyeknek előadójává Beif Jakabot, jegyzővé 
pedig Császár Árpádot választja.

GYAKORLATI KÉRDÉSEK.

A logarithmusok tanításához.
Nem elégedhetünk meg a logarithmusokkal való bánás gépies 

betanításával. Utasításaink is követelik, hogy a logarithmusok kiszámítá
sának valamely módját ismertessük. Legczélszerííbbnek kínálkozik az 
a mód, a melyről utasításaink is szólnak és mely több tankönyvünkben

4
is foglaltatik. Ez abban áll, hogy 10, y/lO, y/10. . .  stb.-böl egy kis táblá
zatot állítunk össze, mely következőkép rendezhető be (1. König Gyula 
algebrájának III. részében 58. 1.):

Num. Log. Num. Log.
10,00000 1,00000 1,00112 0,00049
3,16228 0,50000 1,00056 .  0,00024
1,77828 0,25000 1,00028 0,00012
—  — -- -- 1,00014 0,00006
—  — -- -- 1,00007 0,00003
—  — —  — 1,000035 0,00002
—  — —  -- 1.00002 0,00001
1,00225 0,00098 1,00001 0,00000



Ha valamely szám logarithmusát meg akarjuk határozni, akkor előállítjuk, 
mint a kis táblán levő numerusok szorozatát, pl :

A =  at a2 a3....... ак. x
alakban, a hol al ...ak a kis táblákon levő számok és x kisebb mint 1,00001, 
logarithmusa tehát az ötödik jegyben mindenesetre 0. E szerint log A 5 jegyre- 

log A =  log aj - f  log a2 + . . .  +  log ak.
Ez előállítás kapcsán megmutathatjuk, hogy a numerusnak az ötödik jegyben 
történő változása arányos a logarithmus változásával, azaz hogy az 5 jegyű 
számok logarithmusa egyszerű, arányos interpolate által nyerhető. Annál 
inkább szükséges ennek a kimutatása, mert a végtelen sorok ki lévén zárva 
középiskolai tananyagunkból, kénytelenek vagyunk az említett tételt egysze
rűen közölni, a nélkül, hogy alkalmat adhatnánk a tanulónak arra, hogy 
igazságáról meggyőződhessék. — Legelőbb a kis táblánál szembeötlő sajátsá
gokra kell reílectálnunk. Észre veszszük, hogy a második oszlopban álló l +  u 
alakú numerusokban az u—к geometriai sort alkotnak. Mindenik u az előtte 
valónak fele. Általánosságban megmutatjuk, hogy : j / l  -|- u az ötödik tizedesig

megegyezik 1 -j- -^-vel, ha u z  0 001. Ugyanis

í 1 +  t ) =  1 +  u +  T
egyenletben az utolsó tag már 1 milliomodrésznél is kisebb.— E második osz
lopban álló 1 u számokban tehát az u—к arán}rosak a logaritmusokkal, 
mert minden logarithmus is az előtte valónak fele (a kis tábla szerkezete 
folytán, hiszen négyzet gyökvonással állítottuk elő). Ha tehát a második osz
lopban álló számokat 1 —(— u19 1 -)- u2. .. vei jelöljük és log (1 -(- u,) =  cUj, 
akkor:

log (1 +  u2) =  cu2, log (1 +  u3) =  eu3----
Ezek után határozzuk meg A 4~ “ logarithmusát, a hol a az ötödik helyen 
álló jegy. Felesleges mondanunk, hogy e szám mindig oly alakra hozatott, 
hogy csak 1 egész jegy legyen benne, hiszen a kis táblában csak ilyeneket 
találunk.

log (A +  a) =  log A ( l  +  x )  =  fog A +  log ( l  +  *■)

Mivel a tizezredrész, tehátm indenesetre kisebb ezredrész, tehát ha logarithmu
sát a kis tábla segítségével akarjuk meghatározni, akkor csakis a második oszlop
ban levő számok szorzata által lesz előállítandó és legfölebb 5 tényezőből fog 
állani, mert az 1,001-nél kisebb hat tényező szorzata már 1'001-nél nagyobb.

1 +  д  =  (1 +  Ul) (1 +  U2)- • • • (1 +  Ui)

Az Á az 5-ik tizedesjg megegyezik
UJ 4“ U2 +■ ■ • ■ +  u>

vei, mert az Uji^, u,us. . .stb. alakú szorzatok mind kisebbek a milliomodrésznél

log 1 +  -'A  =  log (1 4- u,) 4- log (1 4- U2) - f . ..
az előbbiek szerint:
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tehát:
=  CUj 4- cua + . . .  =  C (U, +  U3 + . . . )

(>
log А -|- a =  log A -f- -Д-. a

A tétel tehát Ъе van bizonyítva. A kis táblából még az is következik, hogy
g .

ha A 5 jegyű szám és ß a hatodik jegy, akkor A -f- ß =  A ( l +  lévén,

a logarithmusa csak akkor számítható ki 5 jegyre pontosan, ha nagyobb,
mint százezredrész, mert a kis táblának utolsó numerusa 1,00001 és ennek 
logarithmusa az 5 első jegyben 0. 5 jegyű logarithmus-táblát tehát czélsze- 
rüen csak 5 jegyű számok esetében használhatunk, a hatodik jegy már 
nem pontos.

Még egyet a logarithmusokró!. Majdnem minden könyvünk megemlíti a 
természetes rendszert; de a tanuló lelkében minden természetesebb, mint e 
rendszer, melynek alapszáma 2,78182818459.... Egy pillantás a logarithmusok 
fejlődésére azonban elég jó világításba helyezi e számot, ha már a végtelen 
sorokkal ezt nem tehetjük. A logarithmus-rendszer fejlődése ugyanis azon 
alapult, hogy a geometriai és arithmetikus haladvány közt kapcsolatot keres
tek. Kerestek egy oly geometriai sort, mely egyúttal arithmetikus is. Ilyent 
természetesen nem találhatunk, de ha a geometriai sor hányadára az egységtől' 
igen kevéssel különbözik, akkor közelítőleg arithmetikus sort nyerünk. Állítsuk 
elő 1000001 első hat ványait, akkor a 6 első jegyben arithmetikus sort kapunk, 
melynek különbsége 0000001. A logarithmus-rendszer természetes alapszáma 
tehát 1,000001. Egy tetszés szerinti N szám :

N =  (1,000001) n
a hol n rendszerint igen nagy egész számot jelent, n így is irható

löooooo-1000000’ *gy hogy:
ÍOOOOOO.

N =  (1-000001)
ÍOOOOOO

(1-000001) pedig nem más, mint igen nagy megközelítéssel az e. Az e 
tehát csak azért választatik a logarithmus-rendszer alapszámául, hogy a loga
rithmusok ne legyenek túlságos nagy egész számok. — Beláthatja a tanuló, 
hogy (Г1)10, (1-01)300, (1-001)1000 stb. mind jobban-jobban megközelítik az
e-t, mely nem más, mint (1 +  j" határa, ha n minden számnál nagyobb. 

(Budapest.) '  Dr. Веке Manó.

VEGYESEK.
Kinevezések. A király ő felsége Himpfner Béla jászberényi kath. gymn. 

helyettes igazgatót eddigi állomására rendes igazgatóvá nevezte ki. — A vall. és 
közokt. min. kinevezte Turjay László beszterczebányai kir. kath. főgymn. rendes 
tanárt a temesvári áll. felsőbb leányiskola rendes igazgatójává; Lengyel Vilmos
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pancsovai áll. fögymn., Besse Dávid losonczi áll. fögymn., Rács Soma zombori 
áll. fögymn., Lass Samu győri áll. főréáliskolai és Mike Gésa pécsi áll. főreál
iskolai helyettes tanárokat eddigi állomásukra végleges minőségben rendes 
tanárokká; Perényi Adolf budapesti VII. kér. áll. fögymn. helyettes tanárt a 
temesvári áll. főreáliskolához végleges rendes tanárrá; Hegyessy Károly aradi 
fögymn. helyettes tanárt középiskolai rendes tanárrá és a budapesti II. kér. 
kir. kath. főgymnasium mellett fennálló Ferencz József nevelőintézetbe másod 
nevelőnek ; Paiday Ödönt a jászberényi államilag segélyzett fögymnasiumhoz 
rendes tanárrá; Pokorny Emanuel budapesti II. kér. kir. kath. fögymn. róm. 
kath. helyettes hittanárt eddigi állomására egyelőre ideigl. minőségben rendes 
hittanárrá ; Körösi Henrik budapesti II. kér. kir. kath. fögymn. helyettes tanárt 
a pécsi áll. főreáliskolához végleges minőségben rendes tanárrá : Kalmár Elek 
budapesti II kér. kir. kath. fögymn. helyettes tanárt a lőcsei kir. kath. fögym
nasiumhoz végleges rendes tanárrá ; Vikol János temesvári áll. felsőbb leány
iskolái rendes tanárt a beszterczebányai kir. kath. fögymnasiumhoz rendes 
tanárrá; Sarlay János homonnai polg. isk. tanárt a győri áll. főreáliskolához 
rendes tanárrá; dr. Szterényi Hugó aradi fögymn. helyettes tanárt a székes- 
fehérvári áll. főreáliskolához rendes tanárrá; Bencsik János nagyváradi kir. 
főigazgatósági Írnokot a nagybányai áll. fögymnasiumhoz végleges minőségben 
rendes tanárrá; dr. Pecliány Adolf galgóczi polg. isk. tanárt a temesvári áll. 
felsőbb leányiskolához végleges minőségben rendes tanárrá ; dr. Málnai Mihály 
oki. középisk. tanárt az orsz. izr. tanítóképző-intézethez egyelőre ideigl. minő
ségben rendes tanárrá; Bittenbinder Miklós újvidéki kir. kath. fögymn. helyettes 
tanárt a budapest-vidéki tanker, főigazgatósághoz rendes írnokká; Alexics 
György tanárjelöltet a kassai tanker, főigazgatósághoz rendes Írnokká.

Tanárválasztás. *) Rendes tanárokká választották : a budapesti IV. kér. 
közs. főreáliskolához a magyar-német tanszékre Gellert Jenőt ; a kisújszállási 
ev. ref. gymnasiumhoz a két magyar-latin és az újonnan rendszeresített német
magyar tanszékre Benő János nagybányai áll fögymn. tanárt, Baltazár G. 
zilahi ref. fögymn. helyettes tanárt és Stromp J. pozsonyi keresk. akad. 
helyettes tanárt; a pápai ev. ref. fögymnasiumhoz a physikai tanszékre Barabás 
Jenő okleveles tanárjelöltet; a szepsiszentgyörgyi Mikó-iskolához a classica 
philologia és a rajzolás tanszékére Várkonyi Endre kolozsvári fögymn. tanárt 
és Végh Endre rajztanárt: a szatmári ev. ref. gymnasiumhoz a két magyar
latin tanszékre Gaál Zsigmond kisújszállási gymn. tanárt és Mátray Lajos 
okleveles tanárjelöltet.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister Mészáros Lajos fehértemplomi 
áll. főgymnasiumi, Medgyes Lajos és Rieger Imre kaposvári áll. főgymnasiumi, 
dr. Mika Sándor és dr. Hoffmann Frigyes brassói áll. főreáliskolai, Barabás 
Domokos nagykállói áll. főreáliskolai és dr. Layer Antal losonczi áll. főgym
nasiumi rendes tanárokat jelen állásukban végleg megerősítette.

Pályázat. A vall. és közokt. ministerium a budapesti IV. kér. kegyes
rendi főgymnasiumnál megüresedett rendes rajztanári állomásra pályázatot

’) Kérjük az összes felekezeti és községi középiskolák igazgatóságait, 
hogy az új rendes tanárok neveit velünk közlés végett tudatni szíveskedjenek.



hirdet. Rendes tanárnak évi 1500 írt fizetés, 300 frt szálláspénz és 100 frt 
ötödéves pótlék, helyettesnek 800 frt évi díj jár. A ministeriumhoz intézett 
folyamodványok a budapest-fővárosi tanker, főigazgatósághoz f. é. október 
hó 20-ig küldendők.

Nyilvánossági jog. A vall. és közokt. minister a váczi kath. főgymnasiu- 
mot a nyilvánossági joggal és ezzel kapcsolatban az érettségi vizsgálat tartá
sának jogával további három évre u. m. az 1889/90., 1890/91. és 1891/92. 
iskolai évekre ruházta föl (f. é. 25,123. sz), továbbá megengedte, hogy az 
eddig öt osztályú débreczeni reáliskolánál az 1889/90. iskolai évre nyilvános- 
sági joggal fölállíttassék a VI. osztály (f. é. 33,391. sz.).

Bizonyítványok érvényesítése. A vall. és közokt. minister f. é. 24,035. sz. 
alatt kelt rendeletével a szarajevói cs. és kir. főgymnasium azon mohamedán 
vallású tanulóinak, kik a görög nyelv helyett az ó-arabs nyelvet tanulták rendes 
tárgyként, mind osztálybizonyítványaikat, mind érettségi bizonyítványaikat 
Magyarországban államérvényeseknek nyilvánította, azzal a megszorítással 
azonban, hogy a mennyiben ily tanulók magyar egyetemen a philosophiai kar 
classica philologiai szakára kívánnának lépni, valamely hazai főgymnasiumnál 
a görög nyelvből pótérettségi vizsgálatra fognak köteleztetni.

Halálozások. Budapesten eihúnyt június 22-én Rappensberger Kajetán, 
budapesti kegyesrendi házfő, hosszas szenvedés után 76 éves korában. Az 
eihúnyt 1831-ben lépett a kegyes tanítórendbe s mint a nagybecskereki, szent- 
györgyi és váczi piarista gymnasiumok tanára, illetve igazgatója, a nevelés 
terén sokat tett. — Pribelen (Hont m.) eihúnyt júl. 24-én Sramkó Mihály, 
aszódi ág. ev. algymnasiumi tanár, rövid szenvedés után életének 44-dik, 
tanári működésének 19-dik évében. — Miskolczon eihúnyt augusztus 1-én 
Chvála Ferencz Cherub, minoritarendi aranymisés pap, nyugalmazott gymna- 
siumi igazgató és rendes tanár, 80 éves korában. — Szamosújvárott eihúnyt 
augusztus 24-én Czeez Gergely, nyugalmazott gymnasiumi tanár, 67 éves korá
ban. Az eihúnyt 40 évet töltött a tanári pályán s kiváló szorgalommal, nagy 
odaadással élt hivatásának. Nevét emlékezetessé tette az által, hogy össze
gyűjtött 50,000 frtnyi vagyonát jórészben árva és szegénysorsú tanulók segé
lyezésére hagyta alapítványként. — Kolozsvárt eihúnyt augusztus 25-én dr. 
Bartók István, polgári iskolai tanár, egyesületünk tagja, hosszas szenvedés 
után, életének 44-dik, tanárkodásának 17-dik évében. — Nagy-Kikindán eihúnyt 
augusztus 30-án Eremits István, gymnasiumi tanár, ipariskolai igazgató, hosz- 
szas szenvedés után, élte 35-dik, tanári működése 12-dik évében. — Buda
pesten eihúnyt szeptember 3-án dr. Kreszler Károly, a soproni ág. ev. lyceum 
nyugalmazott tanára, 48-as honvéd őrnagy, 75 éves korában. — Budapesten 
eihúnyt szeptember 11-én Fiiisi Ney Ferencz, a budapesti IV. kér községi 
főreáliskola igazgatója, egyesületünk tiszteletbeli tagja és volt elnöke, munkás 
élete 76-dik évében. Ney Ferencz 1814-ben Budán született, Sopronban és 
Kőszegen nevelkedett, mely utóbbi helyen apja jómódú kereskedő volt. Lyceumi 
tanulmányai befejezése után orvosnövendék lett, de csakhamar elhagyta e 
pályát, melyre semmi hajlamot sem érzett és a neveléstudományi vizsgálatot 
tette le a pesti egyetemen. Azután 1833—41-ig több előkelő családnál neve-



lösködött, 1844-ben pedig a kisdedóvó intézeteket terjesztő egyesület elnökévé 
választatott. Д pesti belvárosi főreáliskolához, mely akkor még németnyelvű volt, 
1857-ben jutott mint tanár. Midőn az iskola részben, aztán egészen megmagya- 
rosodott, Ney 1860-ban helyettes, 1861-ben rendes igazgató lett s ezt az állást 
töltötte be haláláig. A negyvenes évek elején a politikai hirlapírás terén dol
gozott. A 48-diki mozgalmakban mint nemzetőr vett részt. 1848-ban a tanítók 
országos congressusának elnöke volt. A szabadságharcz leverése után két 
hónapot börtönben töltött. Mint iró főleg „Matild és Olga“ czímű, annak idején 
igen olvasott regényével vonta magára a figyelmet. A Századok, Sürgöny, 
Életképek, Divatlapok, Honderű, Jelenkor mind közöltek tőle munkálatokat; 
a nemzeti színház számára több olasz és német müvet fordított ; pályadijat 
nyert egy népszínművével a nemzeti színházban, egy tankölteményével a 
Kisfaludy-társaságban, egy paedagogiai munkájával az Akadémiában; írt magyar 
nyelvtant is németek és német nyelvtant magyarok számára Ollendorff mód
szere szerint, melyek több kiadást értek : ö rendezte sajtó alá Garay összes 
költeményeit, ő indította meg a Családi Lapokat stb. írói érdemei elismeré
séül az Akadémia még a hatvanas években választotta tagjává. A király több
szörös kitüntetéssel tisztelte meg, a Ferencz József-rend lovagjává és pilisi 
előnévvel magyar nemessé tette. — Fiúméban elhúnyt október elején Giurissevich 
József, ezímzetes kanonok, főgymnasiumi hittanár, egyesületünk tagja, rövid 
szenvedés után 65 éves korában. — Nyugodjanak békében !

Kitüntetések, ovatiók. A király Budavári/ Kai. József nyugalmazott 
kegyesrendi tanárnak, sok évi hasznos és odaadó tanári működése elismeréséül, 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta. — A vall. és közokt. 
minister Kárpáthi Endre lőcsei áll. felsőbb leányiskolái igazgató tagtársunkhoz 
a következő levelet intéz: „Azon alkalomból, hogy Tekintetességed — tekin
tettel meggyöngült egészségére — saját kérelme folytán nyugdíjba lép, nem 
mulaszthatom el, hogy kifejezést ne adjak a tanítói pályáról való eltávozása 
fölötti sajnálkozásomnak. Egyszersmind Tekintetességednek, a tanügy terén 
több mint harmincz éven át kifejtett, sikerdús és buzgó működéséért elis
merésemet nyilvánítom. Szepes-Mindszent, 1889. évi július hó 25-én. Gr. Csáky“. 
— Podolinban szeptember 14-én ülték meg Mihály Pál kegyesrendi tanár 
szerzetesi ötvenéves jubilaeumát. Eeggel a piaristák templomában nagy mise 
volt, melyen a gymnasium ifjúsága, a helyi magistratus és a polgárság 
testületileg jelent meg. Mise után a jubiláns lakására vonult az értelmiség, 
hogy szóval is kifejezést adjon ama tiszteletnek és szeretetnek, melylyel a 
munkás öreg tanár iránt viseltetik. A piaristaházban adott ebéden, melyben 
nemcsak a város, hanem a vidék intelligentiája is résztvett, a polgármester a 
hálás város nevében emlékül egy ezüstből és ébenfából készült szép álló 
keresztet nyújtott át az ünnepeltnek. — A nagykárolyi róm. kath. főgym- 
nasium tanári kai a és ifjúsága díszes új helyiségében szeptember 15-én szép 
ünnepet ült. Ugyanis e napon tűzte Békésy Gyula kerületi főigazgató Jordán 
Ferencz nyugalmazott gymn. rajztanár mellére a király által 40 évi rajztanári 
minőségben kifejtett bokros érdemeiért adományozott koronás arany érdem
keresztet. Az ifjúság hazafias éneke s a gymn. igazgató megnyitó beszéde 
után a főigazgató a megjelent családtagok és rokonok örümkönyei között
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kívánt я kitüntetettnek még hosszú éveken át viruló egészséget és boldog
ságot. Majd egy VII. osztályos tanuló, mint volt tanítványainak egyike, 
üdvözölte az ünnepeltet. Az ifjúságnak összhangzó négyes éneke zárta be a 
családias jellegű ünnepet.

Deák Ferencz miért nem ment el az 1843-iki országgyűlésre ? Közli 
Kónyi Manó. „Deák Ferencz beszédei“ I. kötetéből. Budapest, Franklin- 
társulat, 1889. Olcsó könyvtár 257. sz. Ára 30 kr. Nem mulaszthatjuk el, hogy 
kartájainkat e müvecskére ne figyelmeztessük. Nincs ugyan egyenesen az 
ifjúság számára kiadva, — e czélból az egykorú újságokból és hivatalos ira
tokból szedett sok kegyetlen stílusú idézetet olvashatóbbá kellett volna ala
kítani, — mindamellett kitűnő ifjúsági olvasmányt nyertünk benne. Érettebb 
ifjak számára nem ajánlhatnánk történeti és erkölcsi tekintetben tanulságosabb, 
fölemelőbb, nemesebb és a mellett vonzóbb olvasmányt annál, mint a milyet e 
szerény fiizetke ama remek levélben nyújt, melyet Deák Ferencz Kehidáról 
1843. szept. 3-án Klauzál Gáborhoz intézett. Csekély ára nem csak az ifjúsági 
könyvtárak, hanem az ifjúság számára is könnyen megszerezhetővé teszi.

A „Törvényhatósági Naptár“ szerkesztője, dr. Toldy László jelenti, 
hogy mivel a Naptár II. évfolyama nagy terjedelme miatt október 15-ike 
előtt nem jelenhetik meg, az előfizetési, illetőleg megrendelési ár — 1 frt 
50 kr. — október 15-éig marad érvényben, és a 2 frt bolti ár csupán a Naptár 
megjelenése után fog életbe lép. А II. évfolyam tetemesen bővebb lesz az 
elsőnél; mig abban csak Budapest főváros törvényhatósága volt a maga teljes 
egészében felölelve, a sajtó alatt levő II. évfolyam a fővároséhoz hasonló 
keretben fogja közölni az összes megyék, törvényhatósági joggal fölruházott 
és rendezett tanácsú városok s a nagyközségek képviseletét és tiszti karát. 
Az általános czímtár is tetemesen bővül, mivel úgy a mint a múlt évben 
Budapest főváros hatóságainak ügyköre volt közölve, az új folyam ismertetni 
fogja a ministeriumok és egyes osztályaik működési körét. Megrendelések a 
Pesti könyvnyomda-részvénytársasághoz küldendők.

Az Apolló kargyűjtemény október 1-én megjelent számával IV. évi 
folyamát kezdte meg. E szám Ábrányi Kornél eredeti magyar dalfüzéréből 
három és Székács Gyulának Pósa Lajos szövegére írt dalbokrétájából négy 
férfikart közöl vezérkönyvben és négy szólamban. Az Apolló négyszer jelenik 
meg évenkint. Ára 2 frt 50 kr. Előfizetések Goll János szerkesztő-kiadóhoz 
(Budapest, VI. kér. Lázár-utcza 18. sz.) küldendők.

Kérelem. Az 1888—9. iskolai évről szóló értesítőkből igen kevés érkezett 
be. Minthogy az elmúlt évről az értesítők alapján összefoglaló képet óhajtunk 
adni és a programmértekezéseket nem csak jegyzékbe szedni, hanem méltatni 
is szeretnők, kérve kérjük a t. igazgatóságokat, melyek folyóiratunkról eddig 
megfeledkeztek, hogy értesítőiket mentül hamarább szerkesztőségünkhöz 
(Budapest, VI. kér. Nagy János-utcza 24. sz.) beküldeni szíveskedjenek.
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F O L Y Ó I R A T O K .
H a z a i a k .

Armenia. III. évf. 6. fűz. Dr. Gopcsa László: Újabb jelenség: az örmény 
paedagogiai irodalomban. — 8. fűz. Sz. K .: Taniigy Török-Örményországban.

Debreczeni Protestáns Lap. IX. évf. 26. sz. Dr. Öreg János: Az évzáró 
vizsgálatokról. (Befej. 27. sz).

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. 1889. 10. sz. A képviselöház köz- 
oktatásügyi bizottságának jelentése. — II. sz. Dr. Lutter Nándor: Az elő
készítő iskola. — Szerelemhegyi: A budai internatus. (Befej. 12. sz.). —
12. sz. Dr. Dengi János: Az önképzőkörökről. — Dr. Fináczy Ernő: A 
franczia középiskolai tanárok javadalmazása. — Dr. Szigetvári János : A nem
zeti génius. — 13. sz Elkésett kritikai gondolatok a budgetvitáról. — 
Dr. Lináczy Ernő: Párizsi levelek. I. (II. 14. sz.). — Az orsz. középiskolai 
tanáregyesület közgyűlése. — 14. sz. Begéczy József: Népnevelésünk érdeké
ben. — Imre Lajos: Az iskolai katonai gyakorlatokról. — Dr. Lechner 
László: Amerika iskoláiról.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet-, nyelv- és történelemtudományi 
szakosztályának kiadványai. VI. köt. 3. fűz. Szamosi János: Medea a világ- 
irodalomban. II. (III. 4. fűz.). — Széchy Károly: Magyar költő idegen 
földön. (Befej. 4. fűz.). [Baesányiról szól], — Drassai: Védjük nemzeti 
nyelvünket. (Befej. 4. fűz.).

Herkules. VI. évf. 8. sz. Felméri Lajos: A játéktér kérdése és az 
ifjúság testi nevelése Francziaországban. (Befej. 9. sz.). — 12. sz. Dörzsölt 
Jenő: Az internatusok és a testi nevelés. — 13. sz. A tornatanítás iskoláink
ban. (Folyt. 15. sz.) — Magyar labdajáték. (A longa méta három faja).

Katholikus Szemle. III. köt. 3. fűz. Dr. Zoltvány L. Irén: Katona 
József „Bánk bán“-ja, vonatkozással a tragikum elméletére. (Befej. 4. fűz.).
— Dr. Székely István: Az emberi nem kora és az őstörténelem. III.

Keresztény Magvető. XXIV. évf. 3. fűz. Varga Dénes : A tordai unitárius 
középiskola újra építésének története.

Magyar Paedagogiai Szemle, X. köt. 8. fűz. Zajzon Dénes: A tanító 
mint vizsgáló biró.

Magyar Tanítóképző. IV. évf. 6. sz. Hetyey Gábor: Iskola- és börtön
ügy. — Zajzon Dénes: Megóvó szempontok a hazaszeretet fejlesztésénél.

Nemzeti Nőnevelés. X. évf. 6. fűz. György Aladár: A tanítónői hivatás 
mint életpálya hazánkban. — Zajzon Dénes : Családi nevelésünk.

Népiskola. Volksschule. VI. évf. 23. sz. Dőld: Szemléltetés és képleirás. 
(Befej. 24. sz.). — 27. sz. Freund: Elő a humaniórákkal. (Befej.). — 38. sz. 
Wie soll der Lehrer den Lesetrieb der heranwachsenden Jugend regeln? I.

Népnevelők Lapja. XXIV. évf. 25. sz. Wiédei János : Az évzáró és nyilvános 
vizsgálatok kérdéséhez. (Befej. 26. sz.) — 27. sz. Zajzon Dénes : Egy fejezet 
az erkölcsi nevelés könyvéből. (Folyt, és befej. 28—30. sz.) — 28. sz. Szaák 
Lujza : Az ujabbkori népnevelés történetírásáról. (Folyt, és befej. 29—30.).
— 36. sz. Berecz Gyula : Tanügyi monographiák.

Nevelés. II. évf. 5. sz. Karacs Teréz: Miként fejlődtem tanítóvá. — 
Zajzon Dénes: A gyermek egyénisége a nevelés szempontjából. — Dobóczky 
Lajos: Az iskolai nevelés köréből. (Befej. 6. sz.).

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXII. évf. 24. sz. Szutórisz Frigyes : 
Észrevételek az 1888. évi egyetemes gyűlés által elfogadott ág. hitv. ev.
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gymnasiumi rendtartásra. — 28. sz. Lázár István : Középiskolai paedagogia 
és didactica. (Befej. 29.). — 30. sz. Dr. Kerékgyártó Elek: Tompa Mihály 
mint paedagogus. — 33. sz. Borsos István: A görög nyelv kérdése. — 
37. sz. Dunamelléki: A felekezeti középiskolai tanárok állami nyugdíjazása. 
(Folyt. 38. sz.). — Lázár István: Mivel lehet pótolni a görög nyelv tanítását ?
— 38. sz. Borsos István: A classicus nyelvek tanításának haszna.

Protestáns Közlöny. XIX. évf. 24. sz. Váró Ferencz: A n.-enyedi 
Bethlen-kollegium a közelebbi években és ma. (Folyt, és befej. 25—31. sz.).
— 32. sz. Deák Geri): A gymnasiumi ének-oktatás érdekében. (Folyt, és 
befej. 33—35. sz.) — 36. sz Graff Jakab : Javaslat a gymnasiumi rajztanítás 
módosítására nézve. (Befej. 37. sz.).

Sárospataki Lapok. VIII. évf. 23. sz. Búza János : Az országos közép
iskolai tanáregyesület által felvetett kérdésekhez. I. Az előkészítő osztály 
kérdése. (II. Az évzáró vizsgálatok. 24. sz.). — 27. sz. Szakai Károly : A lipcsei 
egyetem seminariumai s egyéb tanintézményei. — 35. sz. Pores János : Az 
egységes középiskola. — 36. sz. Kovácsy Sándor: A gymnasiumi önképző
körökről. — 37. sz. A sárospataki főiskolai tanári kar fölterjesztése a közép
iskolai országos tanári nyugdíjintézet ügyében.

Tornaügy. VII. évf. I. sz. Nagy Sándor: Tornatanításunk hiányai és 
akadályai. — Hadik Bikárd : Középiskolai tornatanításunk.

K ü l f ö l d i e k .
The Educational Times. XL1I. évf. 338. sz. S. S. Laurie: Language and 

linguistic method in the school. (Folyt. 340. 341. sz.).
L’Université. VI. évf. 9. sz. W. Schrader: Les nouveaux courants 

d’opinion en Allemagne en matiére d’enseignement secondaire. — II. sz. 
Programmes des Athenées royaux en Belgique. (Folyt, és befej. 12. 13. sz.).
— 15. 16. sz. Congrés international de l’enseignement secondaire. (Folyt. 17. sz.)

Blätter für das Bayer. Gymnasialschulwesen. XXV. évf. 7. sz. A. Deuerling : 
Zur Frage der pädagogischen Vorbildung.

Blätter für das Bayerische Realschulwesen. IX. köt. 3. füz. Bericht über 
die IX. Generalversammlung des Vereins der Lehrer an techn. Unterrichts
anstalten Bayerns. — E. Falch: Die gegenwärtige Schulreformbewegung. — 
Spelthahn: Der französische Konversationsunterricht. — 4. füz. Füchtbauer : 
Über die Einrichtung technischer Mittelschulen mit besonderer Bezugnahme 
auf die Industrieschulen in Bayern.

Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVII. évf. 6. füz. 
Dr. Hengesbach: Französische Sprechübungen im Gymnasium. — 8. füz 
Dr. Ernst Friedrich: Gibt es eine mittlere Antwort zwischen Ja und Nein ? 
Eine Verbesserung des fragenden Lehrvortrages.

Korrespondenz-Blatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs. 
XXXVI. évf. 3—4. füz. Dr. Otto Jäger: Die Turnfahrtromantik und die 
F.isenstabklassik. [Úgy látszik az iskolai tornakirándulások és a vasbotos 
gyakorlatok ellen szól, de minthogy ősgermánkodó tornanyelven beszél, halandó 
ember nem értheti].

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und Real
schulen. 19. füz. A. Waldeck: Die didaktische Formgebung in der lateinischen 
Grammatik. (Befej.). — P. Dörwald : Zur Behandlung der hebräischen Syntax.
— Dr. Gaudig : Der Charakter der Pharisäer (in den evangelischen Berichten).
— Dr. A. Matthias : Walther von der Vogelweide in Prima. — B. von Fischer- 
Benzon: Über geometrische Multiplikation. — E. von Sallwürk: Die Leit
motive der Reform des Unterrichts der neueren Fremdsprachen. — Dr. A. AM-
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heim: Die drei südlichen Halbinseln Asiens. (Vergleichender Rückblick).
— L. Hüter: Zusammenfassende Betrachtung der Patrokleia im weiteren 
Sinne. (Tod des Patroklos und Kampf um seine Leiche, Ilias XVI, XVII, 
XVIII, 1—242). — Zur Lehrerbildungs-Frage. (I. Gesichtspunkte für die Be
urteilung von Probelektionen. II. Fragebogen für candidati probandi. III. Thesen 
für die XV. Generalversammlung des bayer. Gymnasiallehrervereins zu 
Regensburg. IV. Grundsätze für die Einführung der Mitglieder des päda
gogischen Seminars zu Giessen in die Lehrthätigkeit. V. Königl. Sächsische 
General Verordnung, die praktische Vorbildung zum höheren Schulamt be
treifend. Vom 15. November 1882. VI. Aus der Rede des Staatsministers von 
Gossler. Gehalten im Preussischen Abgeordnetenhause am 6. März 1889). — 
20. füz. Hr. Otto Willmann: Lehrproben des entwickelnden Unterrichts. — 
A. Lehmann : Der erste Unterricht im Körperzeichnen, zugleich Beitrag zu 
dem Kapitel: „Übung des sinnlichen Sehens“. — F. Hornemann: Über 
Namengebung und Anordnung einer Parallelgrammatik der Schulsprachen. — 
Hr. A. Richter: Das Fragen beim physikalischen Gymnasialunterricht.
— Zur Lehrerbildungs-Frage. (I. Satzungen der pädagogischen Seminarien 
für höhere Lehranstalten im Grossherzogtum Hessen. II. Thesen von H. Meier.
III. Die Ausbildung der Kandidaten an Gymnasial-Seminarien von Dr. Zange).

Paeüagogisches Archiv. XXXI. évf. 4. sz. Hr. J. Rosenthal: Natur
forschung und Schule. — Knaben-Handarbeit. — 5. sz. Hr. Gercken: Woher 
rührt die Überfüllung der sogenannten gelehrten Fächer, und durch welche 
Mittel ist derselben am wirksamsten entgegenzutreten ? — F. Hornemann : Dritte 
Hauptversammlung des Deutschen Einheitsschul-Vereins in Jena, 23. und 
24. April 1889.

Zeitschrift für das Gymnasialwesen XLIII. évf. Máj. füz. H. Sichler: 
Schulgrammatik und Stilistik. — Carl Mutzbauer : Induktion und Lektüre 
im grammatischen Unterricht der lateinischen Sprache. — Jún. füz. 0. Weissen- 
fe ls: Die Bedeutung von Ciceros rethorischen Schriften für die Schule. — 
Jiíl. aug. füz. P. Richter: Zum hundertjährigen Jubiläum des Abiturienten
examens auf preussischen Gymnasien. — Hr. J. R itter: Der Kampf gegen 
den lateinischen Aufsatz. — Hr. II. F. Müller: Satura scholastica. I. — 
Ernst Schulze: Der propädeutische Unterricht in der Geometrie. — Szept. 
füz. Hr. Hermann Schiller: Die neueste Geschichte auf der obersten Stufe 
des Gymnasialunterrichts.

Zeitschrift für das Realschulwesen. XIV. évf. 4. füz. Alexander Winkler: 
Einige Gedanken zur Methodik des französischen Unterrichtes an Realschulen.
— Alexander Weinberg: Die methodische Behandlung der Technologie beim 
chemischen Unterrichte. — Erster deutsch-österreichischer Mittelschultag. 
(17—19. April 1889 in Wien.) — 7. füz. Josef Bazala: Der geometrische 
Unterricht in der vierten Realklasse. (Befej. 8. füz.).

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. III. évf. 3. füz. G. Bötticher: 
Die altdeutsche Litteratur im Rahmen der amtlichen Bestimmungen in Preussen.
— Christian Semler: Die Weltanschauung Goethe’s im ersten Teil des Faust.
— Ferdinand Schultz : Die deutsche Litteraturgescbichte im Unterricht höherer 
Lehranstalten. — A. Huther: Johanna d’Arc und der schwarze Ritter in 
Schillers Jungfrau von Orleans.

Zeitschrift für den Physikalischen und Chemischen Unterricht. II. évf.
5. füz. Hr. F. Wilbrand : Über die Stellung des Experiments im chemischen 
Unterricht. — W. Holtz: Ein Vorlesungsgalvanometer. — Hr. Hermann 
Hammerl: Apparat zur Demonstration des Satzes vom Fall durch die Sehne.
— Physikalische Aufgaben. — 6. füz. O. Reichel: Beiträge zur Ableitung 
der ersten Grundlagen der Dynamik. — A. Höfler : Zur vergleichenden Analyse 
der Ableitungen für Begriff und Grösse der centripetalen Beschleunigung. —■ 
Physikalische Aufgaben.



91

FIGYELMEZTETÉS.
Hogy folyóiratunkat mind az egyesület üdvös czéljának, mind a tagok 

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

1. Szorosan szaktudományi, a középiskolai oktatást nem érintő dolgo
zatok, akár értekezések, akár bírálatok, a Közlönyből ki vannak zárva, 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 czélja „a 
tanügyet minden irányban figyelemmel kisérni, különösen a középiskolai oktatás 
és nevelés ügyét s a középiskolai tanárok érdekeit előmozdítani és védeni“.

2. Ki van zárva a Közlönyből minden személyesen támadó és minden 
személyes vitatkozásra okot vagy alkalmat szolgáltató dolgozat, akár értekezés 
akár bírálat, mivel az egyesület tagjai nem egyenetlenkedés végett, hanem 
közös, egyetértő, békés munkálkodásra szövetkeztek, az egyesületen kívül 
állók pedig mint vendégek a házi szokáshoz tartoznak alkalmazkodni.

3. Kényszerítő szükségből megszorítást szenved minden túlságos nagy terje
delmű dolgozat, különösen minden folytatásos vagy 3/4 nyomtatott ívet meg
haladó értekezés és minden 1íi nyomtatott ívnél hosszabb könyvismertetés, mivel 
a tömérdek sok-közölni való számára különben 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 szaktudományú társakból álló egyesület folyóiratánál 
nemcsak kívánatos, hanem egyenesen szükséges.

4. A hónap 10-lce után érkező dolgozatok, még ha közlésük sietős volna 
is, nem számíthatnak a következő füzetben való megjelenésre, 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 körök tudósításai számára is a határidő csak 15-ig hosszabbítható 
meg, mivel a Közlönynek szigorúan megszabott terjedelme pontos számítást 
követel és ennélfogva későbbi járulékok, melyek már fölvett közleményeket 
szorítanak ki, mindig sok nehézséget és külön költséget okoznak.

6. A Közlönybe szánt mindennemű munkálat a magyar tud■ Akadémia 
helyesírási szabályai szerint és a papirosnak, jó széles margót hagyva, csak 
az egyik oldalára Írandó, mivel az individuális vagy nem általánosan elfogadott 
helyesírásnak folytonos kiigazítgatása valamint a mindjét oldalán teleirt és nem 
elégséges margóju papiros szerfölött és szükségtelenül nehezíti és szaporítja 
mind a sajtó alá készítés, mind a szedés munkáját.

7. Minden a Közlönybe szánt kézirat egyenesen hozzám (Budapest, VI. 
kér. Nagy János-utcza 24. sz.) intézendő, 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. főreál
iskola) 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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A legújabb és legjobb szabadalmazott normal-iskolapadok öntött 
vasállványnyal Gönczy, L ik ro th  és F eiw el rendszere szerint készítve ; 
m inden egészségügyi kivánalm aknak megfelelően és a legkiválóbb 
orvosok és paedagogusok által mint a tanítványok rövidlátása és 
hátgerincz elgörbülése megóvása okából a legmelegebben ajánlott 
pad. E padok egyszersmind a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. m in ister ú r  által az országos tanszermúzeum bizottságának 
jelentése alapján soknem ű előnyeiknél fogva az ország összes iskolá 
számára ajánltattak. Számos iskola nagy sikerrel szereltetett fel

F E I W E L  E X P Ó T
e lső  m agyar vasb u tor- é s  m. kir. szab . isk o lap ad gyáros által

Budapesten, Aradi-utcza 60. szám,

saját ház, alapíttatott 1868; sok kiállításon kitüntetéseket érdemelve. Képes 
árjegyzék és több száz iskola berendezéséről szóló kim utatások

kívánatra ingyen küldetnek meg.

A „Tanári Társalgó Kör“ helyiségei, a fővárosi és vidéki kar
társaknak legjobb találkozó és gyülekező helye, kényelmesen berendezett 
tágas olvasó, társalgó, játszó szobákkal és nagy teremmel, hazai és kül
földi napi és heti lapok, tanügyi és tudományos folyóiratok nagy válasz
tékával, a főváros legszebb és legalkalmasabb részében, Andrássy-út, 
a m. k. operaházzal szemben (m. k. államvasuti nyugdíj-alap palotája
II. emelet 13. számú ajtó, följárat a két oldalkapun).

iskolára nézve!Fontos minden *

i
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K Ö Z G Y Ű L É S I  E L Ő A D Á S O K .

Nézeteim az érettségi vizsgálati utasításról. *)

I.

A megállapított s közrebocsátott programra szerint az volna 
a tisztem, hogy az érettségi vizsgálat Írásbeli részénél feladatni szo
kott tételek iránt mondjam el nézeteimet.

Nem mintha egymagában is eléggé fontosnak nem tartanám 
e tárgyat, sőt ellenkezőleg vallom, hogy az egész vizsgálati eljá
rásban, a czélhoz képest, a miért e vizsgálat tartatik, alig van életbe
vágóbb, alig méltóbb, mely tűzetesb megvitatást érdemelne. S e 
meggyőződésemet még fokozzák azok a tapasztalatból elvont jelen
ségek, melyek azt látszanak bizonyítani, hogy az e nemű feladatok 
rendeltetését sokan, ha azt nem mondom is, hogy nem értik, de 
minden bizonynyal félreértik.

De mivel e tárgynál csak egy bajával találkozunk érettségi 
vizsgálataink ügyének; másfelől a hivatalos és nem-hivatalos nyilat
kozatok olynemű panaszokat emlegetnek érettségi vizsgálataink le
folyásáról s eredményeiről, a melyek több forrásból vehetik erede
tüket : arra a meggyőződésre kellett jutnom, hogy oktatásügyünknek 
csak részben tennék szolgálatot, ha a programúinál maradnék; s 
elhatároztam, hogy, túllépve a határon, észrevételeimet az egész 
vizsgálati rendszerre, a miképen az egyfelől a vizsgálati utasításban 
körülírva, másfelől a gyakorlatban nyilatkozik, kiterjeszszem.

Azt hiszem, e t. tanáregyesület tagjai között is nem egy van, 
a ki a jelen állapotot nem mindenben tartja kielégítőnek; s már 
maga az, hogy ez ügy, ha szinte csak egy ágában is, szóba jött, 
igazolja e föltevésemet, s igazolja azt, hogy a revisiónak, bizonyos 
mértékben szükséges volta immár bekövetkezett.

*) Tárgyaltatott júl. 6-án. L. a közgyűlésről szóló tudósítást szept. fűz. 
10. lap.

Tanáregyesületi Közlöny. XXIII. 8
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Az ily revisió a dolog természetében már eleve benne van. 
Az oktatásügyi törvények, szabályok ép úgy a szükség, a helyzet 
folyományai, mint minden más törvényhozási műveletek. A törvé
nyek folyton folyó nyilatkozványai, képei a helyzetnek; s a hol 
nem ez a vezérlő elv az alkotásoknál, a hol ideális kívánalmak 
vannak felállítva: ott a törvényhozó nem az életnek dolgozik.

Poroszország, a honnan terjedt el az érettségi vizsgálati intéz
mény jelen alakjában Európában, 1788 óta (ez az első év) folyton 
revideál, változtat, keresvén a leghelyesebb utat, mely a czélt, a 
miért életbe volt léptetve, elérje, vagy legalább lehetőleg meg
közelítse.

Nem tett különben a többi németség sem, s a nálok ismeretes, 
csaknem szőrszálhasogatásig menő scrupulositással járnak el, hogy 
e nemű intézvényöket változtassák, javítsák.

És ha már hozzánk is átplántáltatok s nélküle el nem lehe
tünk (bár saját hazájában is vaunak, a kik kezdik fölöslegesnek 
tartani): szükség, hogy használjuk fel belőle azt, a mi jó, a mi 
értelmi művelődésünket előmozdítja. Ezért véltem szükségesnek, 
hogy a szemlét az egészre kitérjeszszem. Kell tudnunk, mi az, a mi 
úgy, a hogy van, megtartható; mi az, a mi nincs, pedig kellene 
lennie; mi az, a mi talán fölösleges, a mi el is maradhatna.

II.

Általánosan tekintve a mi érettségi vizsgálati utasításunk na
gyon politialis színezetű, mintha csak az volna hivatása, hogy a 
történhető csalásoknak elejét vegye, ellenőrizze. Ez az intentió 
magyarázza meg előttem azt, miért vannak annyira előtérbe állítva 
a külső formaságok, a melyek megtartásától függesztetik fel a vizs
gálatnak szabályszerűsége vagy szabálytalansága.

Nem kívánom én elvileg hibáztatni ezt, nem is hibáztatom, 
mert minden végrehajtás bizonyos formaságokat követel, s meg kell 
állapítani ennek módozatait, ez természetes, hogy a siker kitudható 
legyen és megállapítható; de mikor e külső formaságok olyanok, 
a melyek az „érettség“ lényegével egyátalában semmi organikus kap
csolatban nincsenek, s aprólékosságban egész a pazarlásig mennek: 
méltán kérdhetni, biztosítják-e ezek a tudást, emelik-e annak szín
vonalát, s vele a vizsgálat eredményéét is?

Mondhatnám ugyan, hogy e formaságok egy részét a vizs
gálat elé bocsátott egyének furfangjának, vagy mondjuk ki, csalási 
szándékának lehetetlenné tevése diktálta az utasítást készítő elé; 
de inkább akarok tisztességesebb forrást keresni. Idegen, főleg 
német mintákat másoltak mint sok másokban, úgy ebben is : de 
kár, hogy ha már ilyesmit utánoztak, nem inkább a „lényeges jót“ 
részesítették az őt megillető figyelemben, oly részleteket, a melyek, 
a mennyire emelik a német érettségi vizsgálati institutio értékét,
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hiányozásuk által annyira kétségessé teszik sikerét a mi érettségi 
vizsgálatainknak.

Mert a mi utasításunknak nem az, első sorban legalább nem az 
a baja, a mi benne van, hanem az, a mi nincs benne. Ha tekintem 
az érettség fogalmát (melyről az utasítás nem is szól), tekintem az 
érettségi vizsgálat czélját, tekintem az eszközöket, a melyeket kell 
felhasználni, hogy az egyén érettségét (annak fokát) meg lehessen 
Ítélni: látom, hogy hiányzik :

a) az érettség kritériumainak megállapítása;
b) hiányzik a különböző faktorok munka- és jogkörének pontos, 

méltányos és kívánatos megszabása úgy a vizsgálat alatt álló egyén, 
mint a vizsgáló közegek részéről;

c) hiányzik a vizsgálat eszközeiül szolgáló tudományok terje
delmének kiszabása, az egyes tudományok befolyásának az érettség 
fokozatára megjelölése (egy párt kivéve);

d) hiányzik meghatározása a viszonynak az írásbeli és szóbeli 
vizsgálatok több vagy kevesb sikerének hatálya között a végered
mény megállapitására nézve;

s a mennyiben van is némi határozottság e lényeges pontokat 
illetőleg, az oly fösvénységig menő általánosság, a melynek, épen az, 
a kinek legnagyobb szüksége volna a körülményes, a részletekbe 
menő tájékozottságra, a vizsgálatot tevő majd semmi reális hasznát 
nem veheti, ennélfogva eredménye is, ha nem épen semmi is, de 
nagyon kétséges. Mert én ezt tartom az efféle utasítások feladatának is, 
czéljának is. Sikert kívánunk. De nem elég csak kívánni a sikert: 
módot kell mutatni is, szolgáltatni is, hogy az követelhető legyen, 
de e mellett módot arra is, hogy a siker kimaradhatatlan is legyen. 
Máskülönben haszontalan az egész institutio.

HL

Közelebb menvén a tárgyhoz, felteszem a kérdést: Miben áll 
az érettség? Miben kell azt keresni? Nézetem szerint a fejlettségben.

Fejlettség a mi szempontunkból két féle van; egyik az értelmi, 
másik az ismereti. Az értelmi fejlettség létrejötténél a tudományok, 
mint eszközök fungálnak, mert ezek mozdítják elő az értelem ki
fejlődését ; az ismereti fejlettség a tudományok elsajátításának bizo
nyos tömegét teszi fel, a mely szempontból a tudományok tárgyak, 
a melyeket tudni kell.

E tudást és kifejlődést a rendszeres oktatás és képzés hozza 
létre. Mikor tehát valakinek iskolai érettségi foka felett Ítélünk, 
mind a két tényezővel egyenlően számolnunk kell, mert ezek ketten 
még pedig együttesen, nem kiilön-külön adják az „érettu abituriens-t, 
a hogy a németek őket nevezik.

E kettős irányú fejlettségi fokozatot bizonyos eszközök alkal
mazása által kitudni, megállapítani feladata az érettségi vizsgálatnak,

8*
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mely abban nyilvánul, hogy az illető egyén szerzett-e magának 
annyi tudományos ismeretet, s hozzá van-e oly értelmi ereje, hogy 
amarra mint alapra, ennek közreműködésével az egyetemi vagy 
akadémiai magasb oktatásnál sikerrel lehet majd építeni. E tekin
tetben tehát az érettségi vizsgálat egy felől zárköve, másfelől ered
ménye is a rendszeres köziskolai tanításnak, e szerint eljárásában 
az iskolai szempontok figyelemben tartása alól felmenteni nem lehet.

IV.

Azok az eszközök, melyek az érettség megitélésére a vizsgáló
nak rendelkezésére állanak, nem lehetnek mások, mint azok, a 
melyek a fejlődésnek tényezői voltak. Ezek a tudományok.

Kezdettől fogva nagy kérdés volt, fölvegyék-e vizsgálati tár
gyakul azokat a tudományokat mind, a melyek a tanpálya alatt 
előadattak. S ez iránt még mai napig sincs teljes egyetértés.

Francziaország az egy vallástanon kiviil a vizsgálatot minden 
tantárgyra kiterjeszti. Németország eklektikus, s általában azt a 
nézetet vallja, hogy a számot a lehető legkevesbre kell szorítani; 
e mellett némely helyen a vallástant meghagyják a többi tárgyak 
között pl. a protestáns statusokban.

A mi utasításunk szintén „válogató11, sőt bizonyos tekintetben 
nagyon is az, még ott is, a hol, pl. a latin nyelvnél, egyátalában 
nem kellene, s ez által egy jó eszköztől fosztja meg a vizsgáló 
bizottságot nem ritkán kárára úgy az ügynek, mint magának a 
vizsgálatot tevőnek.

Az eklektikusok abból a hatásból indulnak ki, a melyet egy 
vagy más tárgy az értelmi fejlődésre gyakorol, s csak a nagyobb 
képző erejüeket veszik fel a sorozatba, a közönyöseket mellőzvén.

A kik a jövő szempontjából Ítélnek, mely az életbe lépő em
berre vár, melynek tevékeny tagjává lennie rendeltetése, azok semmit 
el nem hagynak, a mik a magasb képzésnek alapjai, s tudni akarják, 
mily mennyisége az a tudásnak, a melylyel akar az abituriens 
indulni az uj pályára.

Én nem tartozom a „válogatók“ közé, elannyira nem, hogy 
midőn kárhoztatásomat a philosophia kizáratása miatt kimondom, 
még a vallástant is helyén valónak tartanám a vizsgálati tárgyak 
között, ha azt az illető egyházak magok is akarnák, mert ebben 
szabad kezet engedek nekiek, valamint bírnak e tantárgy osztály 
tanításának ügyében is egészen.

Én azt tartom, egy tárgy se maradjon ki a vizsgálatból. Mert 
ha nincs érdekében az ügynek, hogy tudomást szerezzünk a mellő
zött tárgyban való jártasságról, vagy legalább nem kívántatik az: 
úgy tanítani sem kell azokat. Aztán mióta e válogatási elv behoza
tott az érettségi vizsgálatokba: nagyon meglátszik a visszahatás
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a tanulóknál. Úgy sem vizsgálati tárgy, miért kellene erősebben 
tanulni ? Aztán meg az utasítás szerint semmi rontó hatása sincs 
az érdemjegyekre az ezekben nyert, meglehet csekélyebb, calculu- 
soknak.

Én csatlakozom a franczia rendszer elvéhez, s kiterjeszteném 
a vizsgálatot: a) a klassikai két irodalomra; b) a modernek közül a 
németre; c) & történelemnek nemcsak hazai, hanem antique részére; 
d) a földrajzra; e) a physikai tudományok minden ágára; f) a mattié- 
matikára; g) a philosophiára.

Azt hiszem, hogy a ki ezek mindenikének körét meggondolja, 
nem fogja tagadni, hogy mindenik speciális jogosultsággal bir egy- 
egy helyet elfoglalni a vizsgálati tárgyak között, olyant, a melyet 
egyik társa sem tölthet be ő helyette.

De a meg- és talán túlterheltetés! Elismerem az aggodalom 
jogosultságát: de van rá mit feleljek, s teszem is, mihelyt a sor 
rákerül, a mit különben az utasítás sem téveszt szem elől.

V.

A vizsgálat módjára nézve általánosan elfogadott elv, hogy 
az írásbeli és szóbeli legyen. A mi utasításunk ezt az elvet akképen 
alkalmazza, hogy 3 csoportra osztva a vizsgálati tárgyakat, s

a) csak szóbelit vesz a történelemből és természettanból;
b) csak írásbelit vesz a görög és német nyelvből;
c) írásbelit is, szóbelit is vesz a magyar nyelvből, latin nyelvből 

és mathematikából, következő közelebbi meghatározásokkal:
a) A görög Írásbelinél csak görögből magyarra, a német Írás

belinél csak magyarból németre; a latin Írásbelinél csak magyarból 
latinra történő fordításra szorítkozik;

ß) a mathematilca mind a számtanra, mind a mértanra külön- 
kíilön kiterjed;

7) hogy a történelem és a természettan se essenek ki e körből: 
egyfelől a magyar nyelv, másfelől a mathematika adnak tért, hogy 
ezek is írásbeli vizsgálat tárgyai lehessenek.

Szólok először az idegen nyelvű dolgozatokról.
Mely okok vezérelték az 1883. évi tanácskozmányt, hogy az 

idegen nyelvből magyarra fordítás kötelezettségét egyedül a görögre 
szorították, mellőzték azonban ezt a latin és német nyelvnél, nem 
tudom, s erről maga az utasítás sem ad semmi felvilágosítást, még 
annyit sem, a mennyi a magyar nyelvű dolgozatokról fel van említve.

Én azt vagyok hajlandó hinni, hogy a tanácskozmány itt 
egyedül grammatikai szempontokra tekintett, tehát arra, hogy a 
vizsgálandó egyénnek nyelvtani ismeretei megtessenek. S ha csak
ugyan így áll a dolog: én azt helytelen felfogásnak tartom, mert 
még abban az esetben is, ha csupán és egyedül annak kitudása 
volna a czél, bír-e valaki kellő jártassággal az idegen nyelvben,



nem volna elég, hogy csak magyarból kelljen fordítani idegen 
nyelvre, a mennyiben a teljes meggyőződés csak a vice versa for
dítás utján szerezhető meg.

De én e tárgynak fontosb szerepet kívánok adni az érettségi 
vizsgálatoknál, olyat, mely megfeleljen az érettség természetének, 
mely igazi, nemcsak látszólagos tényező legyen az elhatározásnál.

Nem holmi aprólékos mondatkákról, nem elemi fogalmak 
körül járó művekről van itt szó, hanem „irodalmi becsű11, hogy ne 
mondjam, mester-darabokról, a melyekben az iró eszme világának, 
nézeteinek bizonyos értékű nyilatkozványai foglaltatnak, s a melyek
nek magyar nyelven reprodukálására nem csupán nyelvi, hanem 
egyéb szakbeli apparátusok és kivántatnak.

Klassikus írókból választott részletek legyenek fordítandók; 
s a vizsgálatot tevő egyén müvében keresem: a) felfogta-e, érti-e 
az iró gondolatát, gondolatmenetét, az eszmék kapcsolatát ? b) ha 
igen: tudott-e neki magyar fordításában oly logikai formát adni, 
mely az eredetit híven reprodukálja? c) tudta-e munkálatát oly 
nyelvtani formába önteni, mely tiszta legyen az eredetinek idegen
szerűségétől, tetszetős legyen az előadásban, s hű legyen a fordí
tásban.

Nem helyettesítheti ezt a most egyedül dívó magyar-latin 
és magyar-német fordítás. E fordításoknál a tartalom nem jő tekin
tetbe. Az magyar, azt érti a fordító; tehát itt interpretálásra nincs 
alkalom, nincs szükség. Főczél csak a forma, t. i. a széles értelemben 
vett grammatikai alakok körül való általános jártasság, s az alkal
mazásbeli ügyesség az aequivalens frázisokban.

De nem helyettesítheti a szóbeli vizsgálat sem. Ez már termé
szeténél fogva kizárja a húzamosb gondolkozást a feladat felett, 
minél fogva ott könnyebb, egyszerűbb, rövidebb részletre kell a 
vizsgálatnak szorítkoznia, mely részletnek megértése nem kiván 
annyi ismeret-bőséget.

Ha tehát már az idegen nyelvek tudásában is feltalálni hisz- 
sztik az érettség kritériumát: csak az idegen nyelvű müveknek 
fentebb jellemzett magyarra fordításai lehetnek mérői az értelmi fej
lettségnek, e szerint az érettségnek is, a másikfélék nem.

És én nem is látom át, hogy ha az eljárás a görög nyelvre 
így van megszabva, miért kellett ezt, s kell ezutánra a többi, tehát 
latin és német nyelvektől megvonni ? Elő fogja ez mozdítani a 
tanulmányozást a tanuló részéről, a bíráló bizottságnak pedig egy 
mértékkel több fog állani rendelkezésére általán véve az érettség, 
közelebbről pedig ennek fokozatának megítélésénél.

VI.
Az Írásbeli dolgozatok másik kategóriájába a magyar nyelvű 

fogalmazások jönnek. Fontosabb momentum az érettségi vizsgálatnál, 
mint a fordítások. Az kópiája egy adott, kész eredetinek, ez maga

98



99

az eredeti; s míg amott, mint a festőnél csak a külső ügyesség a 
tényező: itt már, ha parány-kiadásban is, némi alkotó erővel van 
dolgunk.

Az anyanyelvi fogalmazvány az abituriensnek szellemi képe; 
ebben nyilatkozik meg összes képessége, ereje vagy erőtlensége, fej
lettsége vagy fejletlensége. Figyelmeztetni is kíván erre az utasítás 
az által, hogy míg a többi írásbeli munkálatokra nézve teljesen 
hallgat, itt habár rövid, de bizonyos irányozó tájékozást mégis ad, 
mely midőn a vizsgálat alatt álló egyénre megszabja a követelményt, 
másfelől védi ugyanazt a netalán történhető túlkapástól, megszabván 
a kört, a melyen kívül tőle dolgozatot követelni nem lehet.

Még fontosabbá teszi e tárgyat az a körülmény, hogy az uta
sítás elkészítésére bizonyos időt szab; hogy tehát az rögtönzés je l
legű, melyet, az iskolai rendes évi tanulmányon kívül, semmi, épen 
csak rá vonatkozó, praeparatio nem előzött, nem előzhetett meg.

De épen ezért nem is bíznám én ezt a fogalmazási ügyet 
egészben és kizárólag idegen kézre, sem nem kötném azt minden 
részében, bizonyos zárt időhöz, hanem adnék alkalmat, hogy az abi- 
turiens függetlenül is kimutathatná képességét, mintegy önmaga 
portraitirozza magát, nem az elébe szabott chablon, hanem saját 
egyéni hajlama, saját géniusza szerint.

Fejtegetéseimből, gondolom, alkalmasint kivehető volt, hogy 
én két dolgozatot kívánok az érettségestül, vagy legalább kívánnék, 
egyet önkéntest, szabad tetszés szerinti, mind formájában, mind tár
gyában, ismét egyet, hogy úgy mondjam, kényszerűt, melynek, ha 
formája nem is, de tárgya minden esetre, mástól, a vizsgálatot fel
vevő hatóságtól függ.

Az első tanulmány természetű. S ebben annak meghatározásán 
kivúl, mikor legyen az az illetékes tanári karhoz benyújtandó, mind 
azt meg kell kívánni, a mit az utasítás a magyar fogalmazásra 
nézve általán véve megkövetel, hogy t. i. abból a tanulónak alapos 
nyelvtani ismeretei, helyes gondolkozása és gondolatainak Írásban 
való szabatos kifejezése meg legyenek ítélhetők. S e szabad munká
latok által hoznám én közelebb contactusba az irodalmi önképzö- 
köri munkásságot az iskolai foglalkozásokkal, tehát az érettségi 
ilgygyel is, mert hogy az ily munkálatok sikeres voltának ezekben 
fekszik az alapja, azt én bizonyosnak tartom, annyira a dolog termé
szetében van az.

Más szempont alá esik az a fogalmazás, melyről az utasítás 
rendelkezik. Az rögtönzés, melynek egy bizonyos kiszabott idő alatt 
készen kell lennie. S ha még ehhez hozzá adom, hogy az érettséges 
a tárgyról, melyről írnia kell, csak a munka megkezdés pillanatában 
értésül: valóban nagy körültekintést kíván a vele elbánás.

Az utasítás nagyon fösvény a maga nyilatkozatában, s épen 
a legfontosbra nézve szűkszavú, a tárgyra nézve. A „gymnasiumi 
tananyag köréből legyen véve a tárgy11. Ennyi nagyon kevés. Mert
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mily „tág11 az a kör, mily változatos, mily sokféle természetű rész
letekkel zsúfolva! S mennyi magyarázatoknak van kitéve a javas- 
lattevő szaktanárok egyéni felfogásaihoz képest. S egy nem szeren
csésen választott thema az érettséges ifjúnak egész jövője, existen- 
tiája felett vetheti el a koczkát, pedig úgy tehát, meg nem érde
melte.

Három körülmény van, melyek nézetem szerint kétségbe 
vonhatatlan szabályozó erővel bírnak a fogalmazás tárgyának meg
választásánál, s kell is birniok, ha a sikert akarjuk. Kettő a dolog 
természetéből foly; a harmadikat az utasítás adja.

Az első, mondjuk elvnek, ez : Az Írásbeli feladványok legyenek 
a tanuló látókörében forgók.

A második ez : A kidolgozásnak alapul szolgáló elvek, igaz
ságok, tények feltalálhatók legyenek az érettséges ifjúnak már
megelőzött tanulmányaiban.

E két elv szorosan egybefügg, egymást kiegészíti, egy
mástól el nem választható. Ez az alapja pl. annak, hogy én mind
addig, míg a 2)hilosophia tanításának iskoláinkban szélesb tér nem 
nyittatik, kizárnám a feladványok közül az e regióba eső tárgyakat, 
legyenek azok akár lélektaniak, akár történelem- vagy természet
bölcseletiek.

A harmadik regulator az idő. Számot kell tehát ezzel is vetni. 
Csak 5 óra van adva. Ha nincs kész ennyi idő alatt a munka: 
félbe kell hagyni, a folytatás szabadsága nélkül. Pedig még tisz
tázni is kötelesség. Mi ennek a következménye? Csonka mű, me
lyet nem ritkán a tehetségtelenség eredményének vélnek, pedig 
nem mindenkor az egyénben van a hiány, hanem az „irodás11 né
zetben, vagy a tárgy terjedelmes természetében. S bizony nem csuda, 
ha ily esetben rövid elhamarkodott dolgozatot produkál még a jobb 
tehetség is a szégyen érzetének súlya alatt.

Ez „öt óra“ tehát nagy intés, komoly figyelmeztetés, hogy 
javaslatba a tanárok csak oly szerkezetű tárgyakat hozzanak, me
lyeknek nincsenek 3—4-szeres alosztályozásaik, melyeket hosszabb 
idő alatt megbirna ugyan a tanuló, de ennyi nem elég arra, hogy 
átgondolja, gondolatait rendezze, vázlatot csináljon, kidolgozza s 
le is tisztázza. Adjuk ehhez még azt a gondot, melyet a mű kiállí
tása megkíván, nemcsak belső, hanem külső tekintetben: s lehe
tetlen intő figyelmeztetésnek nem venni azt az 5 órát, mely az el
készítésre engedélyezve van.

Az, hogy a feladott tárgyak a tudományok különböző ágaiból 
vannak véve s legalább három ilyen adatik fel, helyes intézkedés. 
Érvényesülhet így az, hogy a csupán szóbeli vizsgálatra hagyott 
történelem és természettan is bevonatnak az írásbeli vizsgálat körébe, 
amaz a magyar nyelvű fogalmazás, ez pedig részint ez, részint a 
mathematika által. De helyes ez intézkedés az érettséges tanuló 
szempontjából is, mert ekképen azt választhatja, a mely hajlamaival 
jobban egyezik, vagy a melyben erősebb képzettségűnek érzi magát.
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Lehetnek, és talán vannak is, a külföldi paedagogusok között 
legalább vannak, a kik ezt a több tliemás és azok közt válogatási 
rendszert a mathematikára is hajlandók volnának kiterjeszteni. 
Nézetem szerint, ennek nincs alapja; mert a matbematika részei 
között nincs az a heterogén viszony, a mely a magyar fogalmaz
ványok tárgyainál előjön. A mathematikai tételeknél csak az jöhet 
elő, hogy egyik elemibb, a másik felsőbb, egyik könnyebb, a másik 
nehezebb, ahhoz képest, a mint egyik egyszerűbb, a másik kompli
káltabb. Az egy-egy tételnél az az előny, hogy a tanuló a feladatnak 
jobban mélyébe bocsátkozik, hogy azt megértse, s így biztosabban 
megfejtheti azt.

A kidolgozás formájára nézve azonban kívánatosnak tartom, 
hogy a tanuló bebizonyítsa, miszerint a feladatot megértette. A 
mennyire tudásom terjed, most az az eljárás, hogy a feladat fel
jegyeztetvén, rögtön követi azt a mathematikai nyelvre áttérés, tehát 
a jegyekben előterjesztés. Én bárom pontban óhajtanám e műveletet 
végrehajtani.

a) Kimutatni, hogy a tanuló érti elméletileg a művelet ter
mészetét, tehát a megoldásnak módját az előtte levő problémára 
nézve. Ezt teljesen szövegesre előre kell bocsátani. Ez az első 
stádium.

b) Követné ezt a feladványnak mathematikai nyelvre átfordí
tása, hogy ezzel a szóval éljek. Ez a 2-dik stádium.

c) Jönne végül a kidolgozás maga.
E hármas irányú eljárással bizonyítaná be a tanuló, hogy a 

mathematikai tudománynak valóban birtokában van.

VIII.

Következik a szóbeli vizsgálat ügye.
Meg volt említve már, mely tudományok tárgyai ennek az 

utasítás szerint, s melyekre nem volt figyelem, hogy azok is föl
vétessenek. Ezekre a szempontokra tehát ismételten nem reflektálva, 
csak a tényleges állapot iránt mondom el nézeteimet általánosság
ban elébb, azután, a hol szükségesnek látom, részletekben is.

Általánosságban véve a vizsgálati tárgyakat, ezek a kérdések 
tehetők fe l:

a) A tudomány (úgy egyik, mint másik) egész terjedelmében 
vizsgálati tárgy legyen-e ?

Általános, mindenütt elfogadott elv, hogy ..nem". Ismétlése 
volna ez, főleg a történelmi és physikai tudományokban a Vlll-ad 
osztály vizsgálatainak, melyek különben most is alig egyebek. Ily 
eset kizárná a behatóbb tanulmányozást, melyet pedig a vizsgálatra 
készülés okvetetlenvil megkíván. Végre az osztály teendői végzése 
után nincs is annyi idő, hogy mindent a legapróbb részletekig,
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tehát mondhatni, epizódszerű apróságig újból és ismét végig, nem 
mondom, tanulmányozzon, hanem csak olvasson. Ez az idő, t. i. 
mostani rendszerünk szerint az osztályvizsgálat befejezése után áll
hat elő; a között pedig és a szóbeli vizsgálat között alig áll több 
két hónapnál rendelkezésére a tanulónak.

b) A helyset kényszerűsége tehát, hogy szóbeli érettségi vizs
gálat tárgyai a tudományoknak csak részletei lehetnek. Számolt e 
helyzettel az utasítás is ; de midőn a részletet úgy állapítja meg, 
hogy azok legyenek e részletek, a melyekben a tanterv anyagának 
főbb tanai foglaltatnak.- oly határozatlanságban, mondhatni, homály
ban hagyta az ügyet, melyben a tanuló magát nem tájékozhatja, 
a vizsgáló tanárnak pedig teljes módja lehet úgy járni el, a mint 
akar, önkényesen, kinek kedvezve, kinek nem.

Mert melyek legyenek hát valamely tantárgynak pl. történe
lemnek, természettannak, nyelvtannak, stb. főbb tanai: ez iránt 
az utasítás semmi közelebbi határozatot nem ad. Pedig szük
ség, hogy ezek világosan ki legyenek mutatva. Ez hiány, még pedig 
sarkalatos. De ki fogja ezt pótlani? A tanuló nem. Ez bizonyos 
philosophiai jártasságot kiván. Könyvek és tanárok is rendesen csak 
egyes tünemények magyarázatára szorítkoznak ; ritkán történik, hogy 
az okozatos lánczolatokra is kiterjedjen a figyelem, legyen bár meg 
az utasítás a rekapitulatiók rendszeres megejtésére.

ö) A „főbb tanoku kifejezés tehát nagyon „vagum“. Nézetem 
szerint ki kell a tudománynak sarkalatosb részleteit válogatni; e 
részleteket thesisek formájába önteni, s e thesisek foglalják magokba 
azokat a tantételeket, a melyeket az utasítás „főbb tanoknak“ 
nevez. Régen az akadémiák, sőt a gymnasiumok is az évzáró vizs
gálatoknál ily szemelvényekben terjesztették elő az osztályok tudo
mánybeli működését (propositiók, positiók), s nyilvános fejtegetése
ket. disputatiókat rendeztek [A kir. akad., egyetem; Sziget, Enyed], 
melyek ma már még a tudori szigorlatoknál is nagyon gyéren 
láthatók.

A felekezeti iskoláknál, névszerint a tiszántúli ref. egyházke
rületnél, ez a hiány az által van pótolva, hogy a tanárok utasítva 
vannak ily kérdések összeállítására, a melyek aztán a vizsgáló kül- 
döttségi elnöknek rendelkezésére bocsáttatnak. De ezek, mint ilye
nek, nem adhatják azt, a mi kívántatik, pl. a tiszántúli hh. gym- 
nasiumoknál, hogy az „összefüggés a tan alaptanai között“ kiniu- 
tattassék. Ez specialis tanulmányt kiván, a mely nem szorítható 
összefüggetlen kérdések rámájába.

d) A hiány tehát megvan, gondoskodni kell annak pótlásáról. 
A gondoskodás tiszte azé a hatóságé, mely magát az utasítást 
megszabta. Intézkedni kell egyszersmind, hogy e thesisek minden
kinek hozzáférhetők legyenek, kinyomatás által. így van ez Franczia- 
országban, minél fogva, hogy ott magasabb szinvonalon állanak az 
érettségi vizsgálatok s több eredményt mutatnak, ennek kell tulaj-



103

donítani. Haszna a thesisek ily szabatosan megállapításának, már 
előlegesen gondolva is szembetűnő. A vizsgáló nem divergálhat kér
déseiben, mert megvan szabva a minimum és maximum, s azon 
alul maradni, ezen túl menni nem szabad a kikérdezésben, azaz, 
csak a megállapított részleteket lehet kérdezni; s ha ezek bővebb 
megvilágosítása új kérdéseket tenne szükségessé: ezek a kérdések 
nem eshetnek túl a megállapított pontozatok keretén. Haszonnal 
jár e megszabás a tanulóra s kiválóan erre az által, mert tudja 
jóelőre, mi és mennyi követeltetik tőle s tud készülni, tanulmá
nyozni, egyéb folyó dolgai mellett ezekkel is foglalkozhatik, hogy 
a kitűzött tárgyakat némi önállással is, bővebben is feldolgozhassa. 
Most csak vakoskodik a határnélküli térben, s egy tetemes tömegét 
látva maga előtt a tudnivalóknak, nem tudja magát elhatározni, 
melyikhez fogjon előbb, s mely irányban.

é) Nagy része van a szóbeli vizsgálatok sikerében a kérdések 
feltevésének. Nem ok nélkül irányozza erre is a figyelmet az uta
sítás. A „kérdezésu ügyében kettő az, a mire kell tekinteni. Egyik 
a szám, a másik a mód.

A számról semmi rendelkezés nincs. Innen van, hogy némely 
vizsgálati elnök megelégszik egygyel is, a másik 4—5 thesist is ad 
fel. De mindet ö. Én ebben a tárgyban így vélekedem :

a) Egyetlen kérdésre adott feleletből lehet olyan — a milyen 
képet alkotni a tanuló képzettségi állapotáról, de minden tekintet
ben valót nem. Legalább 3-at kívánnék. Adjon fel egyet az elnök; 
adjon egyet a szaktanár; válaszszon egyet a tanuló maga, pl. sors
húzás utján, s ez a három felelet egészítse ki egymást. Természetes, 
hogy ha e főkérdések körülményes analysise azt kívánja, hogy mel
lékkérdések által, mint egy kereszttűzbe vétessék a vizsgálattevő, 
az nem lehet szabályellenes.

a) A módot az utasítás ekkópen jelöli meg: „A kérdések oly 
módon teendők fel, hogy az adott feleletekből megítélhető legyen, 
vájjon a tanuló a tananyag fontosabb részei felett öntudatosan ren
delkezik-e és képes-e önálló gondolkozásra.1,1 Gondolom én, mit akar 
e czifra beszéd, mely nagyon is magán viseli az anyai német bélyeget.

Az első azt fejezi k i : „érti is, a mit mond“, nem csupán 
mondja úgy, a hogy a könyvből a szót és frázist betanulta. A má
sik azt teszi, hogy a tanuló „tud önállóan gondolkodni“. Az elsőhöz 
nincs szóm; az helyes; minden okos tanításnak és tanulásnak ez 
az ismertető jele. De mit keres a másik a „tudományok elveinek“ 
felmondásánál? Physikában, históriában, irodalomban iskolás ifjúnál 
önálló gondolkodás, tehát megállapodott Ítélet? Hisz ő annyira ha
tása alatt van tanárának, hogy még most csak iurat in verba ma
gistri. Elég nézetem szerint, ha ki tudja mutatni felelete által, hogy 
értelmesen fel tudta dolgozni az elébe adott tényeket, s legfeljebb 
annyira terjeszteném követelményemet, hogy láttassa, miszerint ta
nulmányozta az okok és okozatok közti kapcsolatot és azt meg is találta.



104

Mind e sok transcendentalis beszéd helyett én ezt adnám a 
kérdések feltevésére utasításul: Úgy kell formulázni a kérdést, hogy 
ez által alkalmat szolgáltassunk a vizsgálandó egyénnek, hogy 
magát világosan és összefüggő beszédben kifejezhesse s ez által tudá
sának fokozatát kimutathassa. A kérdezés mód valóságos művészet. 
Ez természeti jó adomány, s nem minden tanárnak tulajdona. Van
nak, a kik a legegyszerűbb tárgyakat is oly szerencsétlenül for
málják kérdéssé, hogy a tanuló nem képes rá felelni; mások a 
legnehezebb dolgokat is úgy, hogy meg nem felelni majdnem lehe
tetlenség. S hány ifjú tulajdoníthatja amannak bukását, minden 
fáradozása mellett is; hány szerencséjét ennek, pedig talán kevésb 
készültséggel jelent meg vizsgálói előtt.

IX.

Igazolva lévén annak jogos és czélszerű volta, hogy a szóbeli 
eljárásnál csak „részletek“-ben történjék a vizsgálat; az következik, 
hogy a thesisek köre megszabassék. Erről az utasítás nem in- 
tézkedjk.

Én az egyes tudományokra nézve a következő kereteket álla
pítanám meg:

I. A magyar nyelvre és irodalomra.
1. A nyelvre nézve: A magyar mondattani kategóriák ismere

tében való jártasság, mint a logikával kapcsolatos tudomány. Elmé
letileg ; mert gyakorlatban már be van mutatva az Írásbeli dol
gozatnál.

2. Az irodalomra nézve:
a) Történelem: Általános átnézet az irodalom fejlődésének fő

időszakain. — Némileg jártasság vagy a középkor vagy a XVI., vagy 
a XVII. század irodalmi maradványainak s íróinak ismeretében. 
Behatóbb ismerete a virágzás kora főbb írásműveinek s Íróinak.

b) Müvek ismerete
a) nemek szerint, s ezek
ß) történelmi fejlődésükben.
c) írók. A nemzeti irodalom classikus Írói életükben és mű

veikben.
II. Latin nyelv és irodalom.

a) A nyelvre nézve: Alapos nyelvtani ismeret alaktanban 
mondattanban.

b) Irodalomra nézve:
a) Fordítás latinból magyarra, nemcsak az iskolában olvasott 

irók műveiből, hanem másokból is. E tekintetben háromféle fordí
tást kívánnék : egyet rögtönözve, feladva a censor által; egyet, melyre 
a tanuló önmaga készült, de feladva a tanár által; egyet, melyet a 
tanuló maga választott. Kívánnám pedig az alak és tartalom értését;
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magyarázatát az előjövő nyelvsajátságoknak és archeológiái s his
tóriai vonatkozásoknak.

j3) Fordítás magyarból latinra. Rögtönözve, nem egyes mon
datokban, hanem egész darabokban.

A rögtönzés természeténél fogva kizárván a nehezebb darabo
kat: a censor könnyebb megérthetésű részleteket fog választani, 
nem olyanokat, a melyek kritikai magyarázatokat kívánnak. Ver
seket nem adnék fel, vagy ha igen, úgy egyszerűbbeket mind tar
talomban, mind szerkezetben. Pl. Lucretiust, Virgiliust soha sem.

Y) Irodalomtörténet. Ez mindaddig, mig a tanuló a klassikus 
írókat azok müveiben nem ismeri, gyümölcstelen emlékezeti tudo
mány csak. Ilyet a gymnasiumoktól vagy nem, vagy csak részben 
lehet, ha t. i. meg van adva a lehetség, hogy ez irányú oktatásban 
is részesüljenek. Szorítkoznám tehát csak az iskolában olvasott irók 
életrajzára, az általok művelt irodalmi műnem ismeretének meg- 
kivánására. Ha ily irányban tanulmányozza a tanuló ezt az ágat: 
akkor nem lesz holt tudás a tudománya.

III. Mathematika. A mathematika iránti kívánalmat ennyiben 
állapítanám meg:

a) Biztosság a betüszámtanban, beleszámítván a hatványokkal, 
gyökerekkel való számvetést és az aránytant.

b) Értése a logarithmusok elméletének s gyakorlottság azok 
alkalmazásában.

c) Ismerete az egyszerű soroknak és a kéttaguak törvényének.
d) Gyakorlottság az 1. és 2. fokú egyenletek megfejtésében s 

alkalmazása a több ismeretlenti egyenletekkel bánás egyszerű 
methodusának.

e) Biztos tudása a sík- és testtértan főtételeinek, nemkülönben 
a síkháromszögtannak, s jártasság az e körbe eső feladatok tárgya
lásában.

S mind ezekben úgy elméletileg, mint gyakorlatilag.
IV. Történelem. A históriáról, egészét tekintve, áll az, hogy az 

ebben való előkészülés a vizsgálatra időrabló és zaklató, mert a 
mily nehezen ragadnak meg a részletek, ép oly hamar és könnyen 
kiesnek az emlékezetből, mivel ezek csak emlékezeti ismeretek. Tapasz
talás igazolja ezt. Már maga ez, ha egyéb okok nem javallanák is, 
mutatják, hogy részleteket kell felvenni csak. E részletek azonban 
olyanok legyenek, a melyek legtöbb érdekkel bírnak s a történelem 
által való képzésre leghatásosabb elemekkel bővölködnek. De ezt a 
periódust aztán át kell tanulmányozni; okokban és okozatokban az 
összefüggést ismerni, tudni s világos átlátást szerezni az egészen 
keresztül.

Az Utasítás csak a magyar történelmet tűzi ki vizsgálati tárgyul 
a maga egészében. Természetes, hogy ennek a mi történelmünknek 
is vannak periódusai, a melyek bízvást mellőzhetők; mig ellenben 
a világtörténelem, mely most egészen el van hagyva, ad részleteket,
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a melyeknek mélyebb tanulmányozása megérdemli a fáradságot. Tehát 
ez sem mellőzendő, nem már annál a kapcsolatnál fogva sem, a 
mely az antique világ és az óklassikus irodalom között van.

Kell tehát egy érdekesb periodus a görög, kell a római tör
ténelemből. A rómaiból ilyen lehet, pl. a köztársaság korszaka, 
mely annyi fényes tettekkel gazdag; a görögből a perzsa háborúk 
korszaka stb.

Épen igy kell és lehet a magyar történelemből kiválasztani 
pl. az anjouk korszakát, vagy az újabb kort, mely főleg a „nemzeti 
lét“-ért való küzdelmeket tartalmazza, vagy mást.

Nem hagynám azonban el a chronologiát sem, legalább annyi
ban, hogy a hazai történelem a maga folytonosságában áttekinthető 
legyen.

De „vezéru-embereinket sem mellőzném úgy a hadi, mint poli
tikai életből, s rólok tüzetesb ismeretet követelnék.

Ugyanigy lehetne kiszemelni részleteket a természettudományok
ból, tehát mind a természettanból, vegytanból, természetrajzból, annyit 
követelvén, hogy a fontosabb tüneményeket értsék s azok természe
tébe hogy behatoltak légyen, bebizonyítsák. Melyek legyenek ezek: 
az illetékes természettudósok fognák kijelölni.

X.

Az Írásművek elkészülvén, azok értékök megszabása végett a 
szaktanár vagy szaktanárok elé kerülnek, a kik azt megvizsgálván és 
kijavítván, rólok rövid, de indokolt Ítéletet hoznak, s ez Ítéletet 
érdemjegy alakjában a dolgozatnak alája Írják.

Ennyi az, a mit e föfontosságu ügyben utasításul olvasunk. Az, 
hogy ezek az indokok mik legyenek, hogy az ítélet az irásműnek 
mely tulajdonságaira legyen alapítva, nincs egy szó sem A hány 
fej, annyi a nézet; itt is lehetnek bírálók, a kik saját szempont
jukból ugyanazt a dolgozatot más-más módon fogják tekinteni, a 
mihez képest az Ítéletek is mások, egymással ellenkezők lesznek.

Ha valahol, itt szükség a hiányon pótlás által segíteni, mert 
nagy igazságtalanságnak van tárva a kapu.

ügy vélem, ha a jó munkálat tulajdonságait megállapíthatni: 
ez lenne az Ítéletben az irányadó mérték.

A kérdést igy teszem fel: Milyen tulajdonságokkal bírjon az 
Írásbeli dolgozat, hogy az az érettség kimondásánál igenlő faktornak 
elfogadtathassék ?

Én a kérdésre igy felelek:
aj A magyar fogalmazványban legyen meg a.) alakilag a 

nyelvtani hibátlanság; a stilistikai folyékonyság s kifejezéseiben az 
odaillőség; külsőkép helyes orthographia, értelmes interpunctio; 
ß) tartalmilag a fejtegetésben egészséges eszmék; a gondolatok



logikai fejlesztésében a világosság; Ítéletében az érettség. Ennélfogva 
mindazt, a mi ezekkel ellenkezik, hibának rovom fel.

b) Az idegen nyelvre fordításokban legyen a grammatikai elem 
szókban és formákban helyes, a syntaUikai elem soloecismusok. 
barbarismusok nélküli, hibátlan ; az orthographia pontos; a tartalom 
helyesen és értelmesen legyen visszaadva.

c) Az idegenből magyarra fordításoknál kívánom pontos, teljes 
visszaadását az eredeti értelmének; hogy a szöveg egyes részei 
között meg legyen az eredetinek logikai kapcsolata, mely kimu
tassa, hogy a tanuló mikép hatolt be az iró megértésébe.

E kettőnél is mindazt, a mi ezekkel ellenkezik, hibának rovom fel.
d) A mathematikánál a munkálatot elfogadhatónak tartom, ha 

kitűnik a dolgozatból, hogy a tanuló a problémát érti, hogy a meg
oldás módját tudja, hogy a végrehajtás hibátlan, végre hogy az 
eredmény el van találva.

A mely dolgozat mind e tulajdonságokat egyesíti magában, az 
elsőrangú, omnibus numeris absolutum.

Itt az a kérdés adja magát elő: az e tulajdonok ellen elkö
vetett hibák külön-külön mi befolyással legyenek a mii érdemjegyének 
meg állapítására? mert az utasítás szerint lehetnek s vannak is 
jeles, jó, elégséges és elégtelen értékű dolgozatok.

E pontnál majdnem lehetetlen positiv utasítást adni. Nemcsak 
minőségét kell tekinteni a lehető hibáknak, hanem mennyiségét is. 
Itt discretióval kell lenni a censor iránt, a ki tudni fogja, minő 
beszámítás alá vegye a dolgozat jó és nem jó tulajdonait, s nem vét, 
ha az „ubiplura nitentL‘ elvéhez tartja magát. Ki csak egyet mon
danék positive, a magyar fogalmazvány tekintetében. S ez igy szó
lana : „A mely magyar fogalmazványnak nincs tárgyához illő pontos 
kifejezésü nyelvezete; a melynek nem világos a gondolatmenetele, 
magok a gondolatok helytelenek, vagy épen képtelenek; a melynek 
hibás a grammatikája, mondatszerkezete; mindezeken felül még fel
tűnően hanyag és hibás az interpuncliója, helyesírása, az a mun
kálat nem alkalmas, hogy Íróját képesnek mutassa arra, hogy szó
beli vizsgálatra bocsáttassák. Azt hiszem, e szigorúságot indokolni 
sem kell. Az ok benne van magában a tárgyban.

A többi írásműveknek külön-külön nem tulajdonítanám e hatályt, 
tehát a latinnak sem. Csatolnám őket a szóbeli vizsgálat eredményé
hez, s azokkal egybevetve mondanám ki a végső Ítéletet a kisebb 
vagy nagyobb érettségi fokozat vagy épen a „nem érett“ iránt, ez 
utóbbi esetben akkor, ha az elégtelenek száma legalább kettőre, vagy 
épen többre is hág, mely kettősségnek azonban különböző tárgyakban 
kell előfordulnia.

XI.
A vizsgálat végeredményének elhatározásánál az utasítás a 

következő faktorokat jelöli meg: írásbeli érdemjegy, szóbeli érdem
jegy és szavazattöbbség a bizottsági tagok közt.
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Én ezeket elfogadom ugyan, de functio tekintetében sem sza
batosnak, sem kielégítőnek nem tartom. Én az eljárást igy formu- 
láznám:

„Az írásbeli, nemcsak a vizsgálati, hanem az egész évi dol
gozatokra való tekintettel, a szóbeli vizsgálat eredményének alapján, 
a szaktanárok huzamos időn keresztül szerzett tapasztalataira fek
tetett ismeretének figyelembe vételével áilapíttatik meg a megvizs
gálnak fejlettsége és tudománybeli készültsége, hogy t. i. az egyen
kénti jelenségek mit mutatnak általában a megvizsgált egyén érett
ségi állapotára nézve, s ehhez képest mondatik ki érettnek, kevésbbé 
érettnek, vagy nem érettnek.1,1

E szerint:
a) biztosíttatik a szaktanár részére a praegnans szavazat. A 

szaktanár t. i. az, a ki húzamos ideig lévén észlelője az ilyennek, 
egyedül bir tapasztalattal annak fejlettségéről, értelmességéröl, tudo
mánybeli jártasságáról. A vizsgálatra befolyással bírhattak oly külső 
körülmények, a melyeket elhárítani a vizsgálat alatt állónak nem 
volt hatalmában; betegesség pl., vagy kedélyi állapot, a kérdések 
kevés száma, ezeknek nem szabatos, nem világos feltevése, a hely
zet szokatlanságán támadt idegesség, a melyek mind zavarhatták a 
nyugodt, világos, meggondolt feleletben. Okszerű azért és méltányos, 
hogy a szaktanár a maga tapasztalatait nagyobb súlylyal vethesse 
mérlegbe, mint a bizottságnak bármelyik más tagja.

b) Biztosíttatik az írásbeli dolgozatok befolyása. Hogy az Írás
beli és szóbeli vizsgálatok eredményei kölcsönös viszonyban legyenek 
egymással, s egymást kiegészítsék, igazítsák : ezt az utasítás is mint 
rendszerinti eljárást jelöli meg. De figyelembe kell venni, hogy az 
érettségi Írásbeli dolgozat rögtönző munka eredménye. A rögtönzött 
írásbeli munkálatoknál az eredmény minősége a pillanat esetleges
ségétől függ. Rögtönözni, még pedig jól rögtönözni nem mindenkinek 
sikerül. Függ attól is, hogy a kiadott thema szerencsésen, azaz a 
tanuló erejéhez mérve, van-e megválasztva, s nem erőt és iskolai 
képzettséget felülmuló-e az ? Rögtönözni és jól rögtönözni nem is 
mindenkor sikerül.

Az érettségi vizsgálat alkalmából készített dolgozat mellett tehát 
nemcsak méltányos, hanem szükséges is, hogy az utolsó évi munká
latokra lényegesen tekintet legyen a végső eredmény minősítésénél.

Kívánatos ez abból a tekintetből is, hogy ösztönül fog szol
gálni az évi szorgalom fokozására. Ekkor nem idomítás lesz a taní
tás, nem az a tanulás, hanem valóban lelkiismeretes, mélyrehatni 
törekvés a tudományba.

c) Hogy a szóbeli vizsgálat eredménye legyen az alapja a vég
ítéletnek : az magyarázatot sem kíván. Ez benne van magában a 
vizsgálat természetében.

Pótlékul még e kérdésben egyet jónak látok fölemlíteni. Kül
földön már föl van vetve a kérdés, hogy a jövő pálya tekintetbe
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vehető-e az érettségi állapot eldöntésénél, ha egyik vagy másik tudo
mányban tett előhaladás a mértéket nem ütné meg épen pontosan ? 
Vagy csak az egyetemes alapműveltség legyen az irányadó, tekintet 
nélkül arra, hogy az abituriens mi akar lenni ? Volt módom nekem 
is, hogy ily alapon kértek elnéző, enyhébb Ítéletet. Papnak pl. nincs 
szüksége mélyebb mathematikai ismeretekre, katonának latin és görög 
nyelvi s irodalmi jártasságra stb.

Oly esetek nézetem szerint figyelembe már azért sem vehetők, 
mert épen az utasítás világosan kimondja, hogy az érettségi vizs
gálati tárgyak közül egyik alól sem menthető fel senki; legfeljebb 
azt lehet tenni, hogy a követelmény a minimumra szoríttathatik. De 
ha még ezt a mértéket sem üti meg a tudás: akkor még a főbb 
tárgyakban lehető jeles készültség mellett is nemképesítettnek kell az 
abiturienst deklarálni.

XII.
Fejtegetéseim azt mutatják, hogy az érettségi vizsgálat tárgyai 

nem lévén azonosak terjedelemben sem, szellemben sem a gymna- 
siumbeli osztály-tárgyakkal, okvetetlen különleges készület kívántatik, 
hogy a vizsgálandó a kivánalmaknak a vizsgálatokon megfelelhessen.

E készület kettőt vesz igénybe: időt és eszközöket.
Eszközeink, tehát speciális idevezérlő segédkönyveink nincsenek. 

Pedig hogy ilyenek alig nélkülözhetők, ha sikert akarunk, nem 
lehet kétségbe hozni. Ha egyszer á thesisek, a vizsgálati tanszakaszok 
ki lesznek mutatva, megszabva: akkor látszik ennek fontos és szük
séges volta meg. Addig, míg ez megtörténnék, a mint ilyesről a 
külföld (Német- és Francziaország) emberei már gondoskodtak: a 
tanulóra vár a munka, hogy a közkézen forgó könyvek alapján maga 
készítse el magának az apparátust, melynek segítségével a vizsgá
latokon előállhasson.

Az idő meg épen főfontosságu, a mely a készületre megadat- 
hatik, arra gondolván, hogy nálunk az abituriens egyszersmind 
rendes kötelezett hallgatója is a VIII. osztálynak, melynek penzumával 
előzőleg beszámolni tartozik, hogy érettségi vizsgálatra némi igénye 
lehessen. Kettős teher; az idő pedig csak egy azon év.

Ha az osztályoknak revokálásra, tehát vizsgálatra készülés 
végett 3 hónap engedtetik: méltán követelhető, hogy ily figyelem
ben az abituriens is részesüljön. Mostani eljárásunk merő hirtelen
kedés, mely pihenésre sem elég, annyival inkább még előkészület
tételre is.

Számvetve csak a jelenlegi szervezettel, a VIII. osztálynak 
osztályi teendőit 6 vagy 6 % hónapra szabnám, úgy hogy szeptem
ber—február hónapokban végezve mindent, márczins elején vagy 
közepén a vizsgálatok megejtetbessenek. Erre következnék az érett
séghez szükséges előkészületi idő, mely épen csak ezekkel a tár
gyakkal, a kitűzött keretek szerint foglalkoznék. Aprilis végén

9Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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megejtetnék az első fele, a nyelv és irodalmi része, az érettségi 
vizsgálatnak, júniusban a második fele, a reális tantárgyakból.

Gyenge korrektivum biz ez, de ilyenek a szervezeti viszonyok 
is. Nem radikális javítás, semmi esetre sem olyan, hogy azt a 
francziaországi eljárással össze lehetne hasonlítani; de mégis mint 
átmeneti is egy bekövetkező jobbra, mert be kell következnie, min
denesetre több hasznot hajtó lenne és több eredménynyel bíztat, mint 
a mennyit az eddigi eljárás, mely nyakra-főre őrölte le az ügyet, 
felmutatott.

Ezek nézeteim a mostani utasításról, nem theorián építve, 
hanem sok évre terjedt tapasztalataimból merítve.

Kívánatos, hogy mások is, mentül többen mondják el észre
vételeiket. Különbözők lesznek ezek kétségkívül: de épen ezek a 
különbözések, ezek az ellentétek fogják az eszméket tisztázni. E 
különbözéseket a szükség, a helyzeti lehetség ki fogják egyenlíteni 
s akkor létre jő a 2 -dik javított utasítás.

Czél az érettségi vizsgálat színvonalát emelni, ezt pedig csak 
a tudás biztosítása eszközölheti.

(M.-Sziget.) Szilágyi István.

Az előkészítő osztályról.*)
Mélyen tisztelt közgyűlés!

Mindannyian érezzük, hogy középiskolai oktatásügyünk még 
sok tekintetben fogyatékos, s mindannyiunkat egy törekvés tölt 
el, s e törekvés hozott össze hazánk e szép északkeleti végvárosá
ban is, hogy iskolánk fogyatkozásait csökkentsük, a tanítás sikerét 
fokozva hazánk jövendő nagyságát s felvirágozását biztosítsuk. 
Radikálisok s conservativek vannak miközöttiink is, az egyik a 
meglevőt le akarja bontani, hogy helyébe újat s jobbat állítson, a 
másik a meglevő alapon akar haladni, azt lassan fejlesztve s ki
egészítve, de végczélja mindannyiunknak ugyanaz: a haladás.

Én magam maradó párti vagyok, félek a radikális reformok
tól, mert meggyőződésem, hogy az adott kereten belül még sok, 
nagyon sok a tenni valónk, s tartok tőle, hogy ha újon kezdjük 
s a meglevő alapot elejtjük, az eddig elért eredményt, az utolsó 
évtizedeknek, ki tagadná, nagy haladását veszélyeztetnék. S ez elv 
vezérel ma is, midőn az előkészítő osztály kérdésében, mely a tan
ügy embereit nehány év óta mindig inkább s inkább foglalkoz
tatja, melylyel a legfelsőbb tanügyi hatóságok is, mint egy actuális 
szükséggel kezdenek — mondjuk — megbarátkozni, lesz szerencsém

*) Fölolvastatott július 7-én. L. a közgyűlésről szóló tudósítás illető 
pontját szept. fűz. 11. 1.



szerény véleményemet előterjeszteni. Nem fogok javaslatokat tenni, 
melyek tanrendszerünk radikális megváltoztatását czélozzák, de 
megkísértem a kérdés eredetét megvilágítva oly javaslatot ter
jeszteni a tisztelt közgyűlés elé, mely az adott keretbe beleilleszt
hető, mely nem alterálja a meglevőt s meggyőződésem szerint mégis 
alkalmas volna a tényleges bajokon s hiányokon, melyeknek léte 
az előkészítő osztály kérdését szülte, lehetőleg alaposan segíteni.

Az előkészítő osztály s annak eszméje nem új dolog, sőt 
talán nagyon is régi, mert hisz még nehány évtizeddel ezelőtt 
tényleg majdnem minden középiskolának volt előkészítő iskolája, 
az úgynevezett normáliskola. A kapcsolatot a kettő között a 19-ik 
században, gyakran az ügy kárára érvényesülő munkafelosztási 
elv s administrativ érdekek, melyek kedvéért a népnevelés és a 
középoktatásttgy teljesen elválasztattak egymástól, lazította.

S azóta folyton s mind sűrűbben hangzik a panasz, hogy a 
középiskola első osztályába lépő tanulók nem hoznak magukkal 
kellő előismeretet, hogy az elemi iskola megfelelhet hivatásának, 
mint népiskola, de nem alkalmas a középiskolába lépő tanuló elő
készítésére. Azt hiszem a kérdéssel foglalkozva első feladatunk 
megvizsgálni, mennyiben bir alappal ezen ily általánosságban fogal
mazott vád, mert bár sokan és sok helyről hangoztatják is, ez alapos
ságának mégis csak subjectiv bizonyítéka.

A statisztika adatai szerint a középiskolai tanulóság az I. 
osztálytól a VlII-ikig körülbelül 80 °/0-kal fogy, a 10,000 évenkint 
a középiskolák első osztályába belépő tanuló közül körülbelül 
2000 végzi a Vili. osztályt.

Az apadás, s ez senkit sem fog meglepni, a legnagyobb a 
IV. és V. osztály között, a mennyiben a IV. osztály tanulói közül 
28 °/0 marad ki s nem folytatja tanulmányát, de meglepő, hogy 
az apadás az I. osztályból a II-ikig majdnem ugyanannyi, ugyanis 
több mint 25 °/0, s ez apadásnak alig van más magyarázata, mint 
az, hogy 2500 az első osztályban belépett tanuló nem képes a 
középiskolai tananyag nehézségeivel megküzdeni s ez okból válik 
meg a középiskolától; mert hogy valamely szüle gyermekét azon 
szándékkal adja a középiskolába, hogy az annak csakis első osz
tályát végezze, alig tételezhető fel.

Ez egy számadat, meggyőződésem szerint objectiv úton is 
igazolja, hogy a fel-felhangzó panaszoknak van tényleges alapjuk, 
de a jelenség oka még mindig lehet kétféle, lehet, hogy a közép
iskolába lépők előkészíiltsége hiányos, de lehetséges az is, hogy a 
középiskola lép fel velők szemben túlságos követelésekkel, s a nép
nevelők bizonyára az utóbbit fogják állítani.

A kérdés e részének tisztázására szükséges lesz szorosan meg
határoznunk, mennyi az, mit a középiskola első osztályába lépő 
tanulójától követelhet, illetőleg annál föltételezhet.

Nem akarom a szabályzat azon pontját idézni, mely a fel-
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vételi vizsgálat terjedelmét Írja körül, tényleg sokkal kevesebb az 
a mit kívánunk, s azt hiszem tisztelt kartársaim nagyrésze egyet
ért velem, ha azt mondom, tudjon a magyar tannyelvű középiskola
I. osztályába lépő tanuló magyarul írni s olvasni s ezenkívül 
ismerje a 4 számtani alapműveletet, de e keveset tudja értelmesen. 
Olvasson úgy, hogy olvasásán is érezzék, hogy tudja mit olvas, 
írjon olvashatóan s a helyes irás főbb szabályainak megfelelően s 
tudja is megmondani, mit miért ir így s nem másképen, végül 
számtani ismerete ne legyen csupán a könyvnélkül betanult egyszer
egynek mechanikus alkalmazása, hanem legyen értelmes számolás.

Sőt azt hiszem, hogy bizonyos körülmények között még ennél 
kevesebbel is beérhetjük a siker veszélyeztetése nélkül, nem tartom 
ugyanis azt sem szükségesnek, hogy az I. osztályba lépő tanuló a 
magyar nyelvet, vagy mondjuk általánosságban, az intézet tan
nyelvét bírja s elegendő, ha saját anyanyelvének alapfogalmaival 
van tisztában. Ezt azonban csak úgy tartom megengedhetőnek, ha 
a tanulóság legalább 3/4 részének anyanyelve a magyar. E többség 
a magyar tannyelv mellett aztán oly absorbeáló képességgel bir, 
hogy — mint alkalmam volt róla a gyakorlatban ismételve is 
meggyőződni — már az első évharmad végén a nyelvbeli nehéz
ségek kiegyenlítődtek, sőt arra is volt eset, hogy egy szeptember 
hóban a tanintézetbe belépett tanuló, ki akkor egy magyar szót 
nem tudott, az első évharmad végén összes társai között a legjobb 
bizonyítványt, majdnem kizárólag jeles osztályzatot nyert.

Mondom tehát a tannyelv ismeretét sem tartom föltétleu 
szükségesnek ott, hol az ezt nem tudók százaléka a 25 %-et 
nem múlja főiül; ha több, akkor megengedem, hogy ez nagy 
akadálya lehet a sikeres haladásnak, mert végre is a nyelvet leg
könnyebben s leggyorsabban egymástól tanulják el a gyermekek, 
nem pedig a tanártól s a tanulás e módja így nincsen többé 
biztosítva.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a követelések, melyeket a 
népiskolából fellépő tanulóval szemben támasztunk, szerények, hogy 
túlkövetelők nem vagyunk s mégis azt tapasztaljuk, hogy az I. 
osztályba felvett növendék ezen szerény követelményeknek sem felel meg. 
Van akárhány négy elemi iskolát végzett fiú, kinek olvasni tudását, 
írni, számolni tudását akár minek lehet nevezni, csak tudásnak 
nem, a mit tud, azt rosszul tudja, s a tanárnak hetekig, sőt hónapokig 
nem új ismeretek közlésével, hanem azzal kell foglalkoznia, hogy 
tanítványának téves fogalmait irtsa, corrigálja s ez sokszorta nehezebb 
munka a tanításnál s van mellette talán ugyanazon népiskolából, 
s ezt ismételve volt alkalmam tapasztalhatni, sokkal gyengébb 
bízonyítványnyal kikerült tanuló, kinek fogalmai teljesen helyesek 
és tiszták.

Miben keressük e mindenesetre feltűnő jelenség okát?
Leggyakrabban azt hangoztatják, a népiskolának saját önálló



befejezett czélja van. hivatása nem a középiskolára való előkészítés. 
Tanterve nem szolgálhat egyidejűleg két czélnak, ugyanis annak, 
hogy befejezett ismeretkört is adjon s a középiskolára is előkészítsen. 
A dolog nagyon plausibilisnak látszik, de egy tény eleve is kételyt 
támaszt bennünk helyessége ellen. Ugyanis, ha valóban így állna 
a dolog, akkor az elemi iskolából egyáltalán nem kapnánk, nem kap
hatnánk oly tanulókat, kiknek előkészültsége minden kívánságunkat 
kielégítheti, s hogy ilyeneket is kapunk, azt úgy hiszem egyikünk 
sem fogja tagadhatni. S ha tanulmányozzuk a népiskolai tantervet 
s az annak kiegészítéséül szolgáló utasításokat, melyek minden 
sorából az a törekvés szól, hogy a tanulók ne sokat és sokfélét 
tanuljanak, hanem tiszta fogalmakat nyerjenek s értelmesen tanulják 
meg, a mit tanulnak, úgy mindenki kénytelen lesz bevallani, hogy 
az ezen tanterv szellemében tanított tanuló tanult ugyan talán 
többet, mint a mennyire a középiskolán való sikeres haladhatás 
biztosítása végett szüksége van, de mindenesetre alaposan kell 
tudnia mindazt a keveset, mit mi mint nélkülözhetetlent nála fel
tételezünk.

És még sincs úgy, még sem tudja! Hol keressük okát? Leg
kényelmesebb ráfognunk az elemi iskola tanítóira, hogy rosszak, 
nem a tanterv szellemében tanítanak.

Úgy van, de még sem a tanítókat szabad ezért felelőssé 
tennünk, a statisztika rideg számai felmentik őket ez alul.

Hazánkban van 16,307 legalább négy osztályú népiskola
1.300,852 tanulóval s 23,424 tanítóval; esik tehát egy-egy négy
osztályú népiskolára L4 tanító s egy-egy tanítóra 112 tanuló! — 
Azt hiszem ezen számadatok teljesen elegendők annak magya
rázatául, hogy a népiskola a tantervében kitűzött czélt nem csak 
hogy nem éri el, de azt sok esetben csak meg sem közelíti.

Az elmondottaknak consequentiája az volna, hogy a hol a 
tanulók jól rendezett elemi iskolákból lépnek fel a középiskolába, 
ott nincs szükség előkészítő osztályra, a hol pedig az elemi iskola 
nem felel meg a követelményeknek, ott fejlesztessék, hogy meg
feleljen s ismét nem lesz szükség előkészítő osztályra.

Minden esetre ez volna úgy a népnevelésügy, mint a közép
iskolai oktatás érdekében legkívánatosabb radikális megoldás. Csak 
egy baja van s ez az, hogy nem vihető keresztül; egy szép eszme 
magában véve nem ér semmit, ha a megvalósítására szolgáló esz
közök nem állnak rendelkezésünkre. S mindannyian tudjuk, hogy 
anyagi eszközeink, de meg emberhiányunk is ez eszme megvalósít- 
hatását a jövő századra vagy századokra halasztja, hogy az hosszú 
időre csak törekvésünk czélja kell hogy maradjon, de nem lehet 
valósággá.

A meglevő bajon pedig mégis kell segítenünk, mert a míg a 
középiskolába lépő tanulóság nagy többsége elégtelen előismeretekkel 
jut oda, addig ez nem lesz képes munkájában a kívánatos sikert
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felmutatni, mert a tanulók többségének hiányos előismeretei bénító- 
lag hatnak a többiekre is s azok sikeres előmenetelét is lassítja, 
akadályozza.

E körülmények szülték ama mozgalmat, melynek végczélja 
évtizedek óta majdnem elfeledett előkészítő osztályt új életre éb
reszteni, egy oly elemi iskolát létesíteni, melynek rendeltetése 
tisztán és kizárólag a középiskolára való előkészítés.

De talán lappang a dologban még más valami is, hisz közép
iskoláink nagyrészt nagyobb városokban vannak, hol az elemi 
iskola rendezett s jobb mint a vidéken, s mégis még a főváros 
középiskolái közül is hangoztatta egyik-másik, nevezetesen a tanár
képző intézet gyakorló gymnasiuma az előkészítő osztály szükséges 
voltát s ez azt a gondolatot költi, hogy a baj talán nem oly egy
szerű, — hogy az egész kérdés, a melyet tárgyalunk csak sympto- 
mája egy mélyen fekvő szervezeti bajnak, melynek csak tüneteit 
észleljük itt is, ott is, és a symptomákat orvosoljuk s nem annak 
végokát törekszünk megszüntetni. S én azt hiszem, hogy a baj 
lényege a kapcsolatnak, az érintkezésnek teljes hiánya, az elemi 
s a középiskola között.

A középiskola tanulói anyagának forrása az elemi iskola, az 
elemi iskola ismét legalább részben s városban pedig nagyrészt a 
középiskola számára készíti elő tanulóit, de a kettőt az administratio 
által emelt chinai fal választja el egymástól.

Ezt és amazt mások igazgatják, az egyik a másiknak munkájába 
nem tekint, sőt nem is tekinthet be, egymás munkásságára semmi, 
de éppen semmi befolyást nem gyakorolhat. Ebben keresem én a 
baj kútforrását s midőn a következőkben bátor leszek a kérdés 
megoldására nézve javaslatot tenni, ezt ezen szempontból kiindulva 
teszem.

Majdnem minden városban, hol az állam vagy más iskola- 
fentartó hatóság középiskolát tart fenn, van egy, esetleg több 
népnevelési tanintézete is ugyanezen fenntartó hatóságnak, ennek 
vagy ezek egyikének paedagogiai vezetését az illető középiskolai 
igazgatónak kellene alárendelni, az ennek épen úgy volna paeda
gogiai vezetője, mint a középiskolának, részt venne a tanításon, a 
vizsgálatokon, mint amott, esetleg ezen tisztét átruházhatná azon 
középiskolai tanárra, ki e tanulókat a középiskola küszöbén hivatva 
lesz átvenni.

Az ezen elemi iskolát és csakis az est sikeresen végzettek a
4. osztály bizonyítványa alapján átléphetnének a középiskolába. A 
tulajdouképeni előkészítő osztály ezen elemi iskola negyedik osztálya 
volna, melybe utasítandó volna minden más népiskolából jött tanuló, 
ha a reá nézve kötelezővé tett felvételi vizsgálatot, — ezekre nézve 
az I. osztályba való felvételt minden esetben ettől tenném függővé — 
nem állja ki sikerrel.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy én az előkészítő osztály 
yagy iskola számára nem tartok valami új, az elemi iskoláétól
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lényegesen eltérő tantervet szükségesnek, ettől való eltéréseket a 
helyi viszonyok igazolhatnak csupán, nevezetesen az, a közép
iskola tannyelve anyanyelve-e a fiúknak vagy sem, esetleg nem 
bir-e a tanulók nagy része már is két nyelvet, a mely esetben 
mindkettő volna művelendő.

E dolgot nem lehet elméleti alapon eldönteni, annak tisz
tázására a gyakorlat van hivatva.

De van egy más kérdés, melyet felette fontosnak tartok, 
ugyanis ki tanítson a tulajdonképeni előkészítő osztályban. Azt 
hiszem, hogyha czélt akarunk érni, akkor a tanítás nagy részét közép
iskolai tanár kezébe kell adni és pedig lehetőleg azon tanár kezébe, 
ki hivatva lesz a középiskola alsó osztályaiban tanítani ugyanezen 
növendékeket.

így aztán igazán létesítünk kapcsot az elemi és a közép
iskolai tanítás között s e kapocs, ez erős meggyőződésem, a közép
iskolának megbecsülhetetlen áldására volna. Nem arra fektetem a 
fősúlyt, hogy a tanár egy évvel elébb ismerkedik meg tanítványaival 
s azon helyzetbe is jut, hogy a középiskolába nem valókat ez 
iránytól elterelheti; ennél sokkal fontosabbnak tartom, hogy ez 
úton nemcsak alkalma nyílik jövendő növendékeivel szellemi fej
lődésük első kezdeteitől fogva foglalkozhatni, mi által psychologiai 
és paedagogiai ismeretei, melyeknek valódi iskolája épen az elemi 
iskola, rendkívüli módon bővülnének.

A kérdést, számolva az anyagi viszonyokkal is, ily alakban 
megoldhatónak, s ily alapon való megoldását kívánatosnak tartom ; 
egy akadálya van s ez a középiskolával kapcsolatos előkészítő 
osztály elhelyezése, mert az általam javasolt megoldás kívánatossá 
tenné ezen előkészítő iskolának, vagy legalább a legfelsőbb osztály
nak a középiskola épületében való elhelyezését, mivel e nélkül a 
szoros contactus mégis csak pium desiderium maradna.

Ennek megvalósítása sok helyütt nagy, talán leküzdhetetlen 
akadályokba fogna ütközni, de meggyőződésem, hogy e nélkül is 
haladást jelezne e reform közoktatásügyünkben.

Tárgyam fejtegetésében törekedtem lehetőleg rövid lenni, s 
így a szőnyegen levő kérdés egyik-másik részét csak futólag érint
hettem ; igen tisztelt kartársaim hozzászólása van hivatva e részeket 
kiegészíteni, esetleg nekem a kiegészítésre alkalmat szolgáltatni, 
de hiszem, hogy az előkészítő iskola kérdésének ily szellemben 
való megoldása a tényleges bajon, a középiskola I. osztályába lépő 
tanulók hiányos előkészültségén, hivatva volna alaposan segíteni, 
hiszem továbbá azt is, hogy e módozat nagyobb nehézség nélkül, 
s a mire szintén nagy súlyt kell fektetnünk, tetemes anyagi áldozatok 
nélkül meg lenne valósítható.

Legyen szabad végezetül, midőn szives türelmükért, melylyel 
meghallgattak, ezennel köszönetemet fejezem ki, az elmondottakat
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a következő tételekben röviden összefoglalnom, melyeket egyúttal 
bátorkodom az igen tisztelt közgyűlésnek elfogadásra ajánlani.

1. Az elemi iskolából a középiskolába lépő tanulók előkészült- 
sége általában nem kielégítő.

2. E hiányos előkésztiltség okát részben népnevelésügyiink 
szervezetének befejezetlenségében kell keresnünk s nem az elemi 
iskola tantervében.

8 . A bajt nagyrészt okozta s fokozza a népnevelés-tigy s a 
középiskolai oktatásügynek egymástól való teljes elválasztása, a 
kettő közötti érintkező pontok hiánya.

4. E hiányok orvoslására minden középiskolával szervi kap
csolatba volna hozandó egy 4 osztályú elemi iskola, melynek paeda- 
gogiai vezetője a középiskola igazgatója vagy egy ezzel megbízott 
középiskolai tanár volna.

5. Az előkészítő elemi iskola tanterve, helyi viszonyok okozta 
módosításoktól eltekintve, megegyezne a rendes elemi iskola tan
tervével, az alsó három osztályban rendszerint elemi iskolai tanító, 
a legfelsőbb osztályban, ellenben középiskolai tanár tanítson.

6 . Csak a tanintézet saját előkészítő osztályának 4-ik osztályát 
sikeresen végzett tanuló vehető fel a középiskola I. osztályába fel
vételi vizsgálat nélkül, más elemi iskolából jött s a felvételi vizs
gálatot meg nem állott tanuló az előkészítő iskola 4-ik osztályába 
utasítandó.

(Brassó.) liombauer Emil.

ISMERTETÉSEK.

Hazai müvek,

A német irodalom rövid története. Középiskolák számára irta 
Heinrich Gusztáv. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása. 8 r. VII 
és 318 1. Ára 1 frt 20  kr.

Minthogy czímlapja szerint e munka „középiskolák számára“ készült, 
azt hiszem, a magyar középiskolák számára rendelt tantervek és utasí
tások ismerői természetesnek fogják találni a kérdést, hogy micsoda 
középiskolák számára ? Mert a gymnasiumaink és reáliskoláink részére 
kiadott tantervek és utasítások nem vették fel az elvégzendő tananyag 
keretébe a német irodalom rendszeres, habár mindjárt csak compendiosus 
tárgyalását. A gymnasiumi utasítások az irodalom történetére vonatkozó
lag a következőket tartalmazzák: „A német irodalomtörténet nem vé
tetett fel a gymnasiumi tanterv keretébe. De csak a rendszeres irodalom- 
történet lehet a középiskolából kizárva; az irodalom nevezetesebb ter
mékeinek, egyes kiváló egyéniségeknek történeti méltatását azonban 
megkívánja maga a behatóbb és teljes megértés érdeke. Kell, hogy a
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növendékek az olvasandó nagyobb müvek korukbeli vagy maradandóbb 
értékéről és hatásáról, a nevezetesebb irók fejlődéséről, kortársaikhoz, 
előzőikhöz és az utókorhoz való viszonyáról világos képet nyerjenek. 
Kizárandó minden felesleges, pusztán nevekre és számadatokra szorítkozó 
anyag, de figyelembe veendő minden oly történeti ismeret, mely a tár
gyalt munka kellő megértését elősegíti és az ifjúságnak látáskörét tá
gítja. Nem mellőzhető körülmény azonfelül, hogy oly Íróknak, minők 
Goethe, Schiller, Lessing, nemcsak irodalmi munkássága, hanem élete, 
egyéniségüknek fejlődése és hatása is jelentős elemei az átalános mo
dern műveltségnek“ . Irodalomtörténeti excursiókat, a fent jelzett terjede
lemben. csak a V ili. osztály számára rendelnek az utasítások. A reál
iskolában ugyan két osztályban, a VII. és VIII.-ban tanítják az irodalom 
történetét, de itt is a tanterv csak Lessing, Goethe és Schiller életének 
és munkásságának ismertetését tűzi ki tananyagul, „tehát nem a német 
irodalom teljes tárgyalását, mivel ezt sem a tanulók előismeretei sem a 
rendelkezésre álló idő nem engedik meg“. A hol pedig az utasítások 
részletesebben foglalkoznak e tananyag terjedelmével, ott is csupán az 
úgynevezett „második virágzás korszakára“ történnek vonatkozások és a 
német irodalom történetének többi, annak kezdetétől egészen a XVIII. 
század elejéig terjedő, mozzanatainak egyátalában nyomára sem lehet 
akadni, pedig ennek tárgyalásával а 15У lapra terjedő munkának 92 
lapja foglalkozik.

Ezek alapján kénytelen vagyok constatálni, hogy e könyvnek jogo
sultságát, a mennyiben az a gymnasiumoknak és reáliskoláknak volna 
szánva, sem a tantervek sem az utasítások nem ismerik el, a mi azon
ban nem zárja ki, hogy esetleg segédkönyvül ne használhassák tanítvá
nyaink, ha egyéb tekintetben megfelel e czélnak.

A munka tulajdonképen dr. Heinrich „Deutsches Lehr- und Lese
buch “-ja III. kötete német irodalomtörténeti vázlatának magyar kiadása, 
melyet dr Hálássá József székesfehérvári keresk. akadémiai, tanár végzett. 
Dr. Heinrich az előszóban átdolgozásnak mondja, „mert német vázlata 
egyszerű fordításáról nem lehetett szó“. Pedig átdolgozásról e munka 
nem tesz tanúságot, a miről a „Deutsches Lehr- und Lesebuch“ ismerőinek 
a következőkben akarok számolni. Eltérést, vagy jobban mondva bővítést 
a következők mutatnak: a 4. lapon a germán nyelvek rokonsági táblázata; 
az 5. lapon az 1. és 2. sorban egy skandináv és egy gót szó; a 11. 
lapon a Beovulf epos rövid tartalma; a 13. lapon a 28— 30. sor; a
14. lapon a 14— 16. és az utolsó 5 sor; a 15. lapon az „Erőskarú 
Walther“ rövid tartalma; a 17. lapon a Hrotsuit költészetének rövid 
jellemzése; a 18. lapon Ruodlieb rövid tartalma; a 23. lapon „Ernő 
herczeg“ rövid tartalma; a 27. lapon a 2. sortól 23-ig ; a 28., 29., 31 —41. 
lapokon a Parzival, Titurel, Willehalm, Tristan és Isolde, I'loreés Blanscheflur, 
Barlaam és Josaphat, a jó Gerhard, Würzburgi Konrád epikus müveinek 
Arnis pap, Meier Helmbrecht epikus költemények rövid tartalma; a 47. 
lapon a Nibelung monda skandináv alakja; a 48—49. lapon ugyanezen 
tárgy; az 53— 55. lapokon Kudrun, Ortnit, Hugdietrich és Wolfdietrich
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rövid tartalma: а 84. lapon az első 10 so r; a 102. lapon a 24— 29. 
sorok; a 103. lapon a 10— 16. sor és a 3. jegyzet; a 108. lapon 
Bölcs Náthán rövid tartalma; a 116. lapon a «Sturm und Drang» tar
talma; a 127. lapon az utolsó 7 sor és a 4. jegyzet; a 141. lapon a 
11— 14. és 26— 31. sor; a 142. lapon az 1— 22. sor; a 147. lapon 
a 18— 24. sor; a 152. lapon a 4— 21. sor; végre a 158. lap második 
bekezdésétől a munka végéig. A szöveg többi része szóról szóra fordítása 
a Lesebuch irodalomtörténeti részének.

A mi a fordítást illeti, arra, anélkül hogy részletekbe bocsátkoz
nám, az a megjegyzésem, hogy nagyobbára jól sikerült, a mi, tekintve a 
fordításoknál átalában előforduló nehézségeket, érdemül tudandó be a 
munka fordítójának.

Minthogy e munka a tudomány szempontjából teljesen megüti a 
mértéket, nézetem szerint felette áll minden ilyen fajtájú magyar mű
veknek s a németül nem értő és a német irodalom vázlatos ismerete 
iránt érdeklődő közönségnek melegen ajánlható.

Kiállítása csinos és sajtóhibák csak nagy elvétve fordulnak elő.
(Budapest.) Dr. Schnabl Bábért.

A chemia elemei. A reáliskolák IV. osztályának, valamint 
a polgári iskolák és tanítóképzők használatára írták dr. Hanhó 
Vilmos és dr. Szterényi Hugó. Budapest, 1889. Lampel Róbert 
kiadása. 8r. 93 és VIII 1. Ára vászonba kötve 90 kr.

E czimen nem rég egy tetszetős külsejű könyv hagyta el a sajtót. 
A csinos vászonkötésben megjelent munka nyomása tiszta és nagy, de 
sajnos, rajzainak egy némelyike nagyon esetlen (pl. 1.. 2., 6., 36. stb.) 
Ez annál is inkább feltűnő, mert ugyancsak Hankónak a Franklin- 
Társulat kiadásában megjelent kísérleti chemiája e tekintetben is valóban 
szép kiállítású.

A szöveg beosztása hasonló a Ballá Mátyás által „Elemi vegytanodban 
követetthez. A kísérletek leírása apró betűk által el van különítve a tulajdon
képi szövegtől. Ez eljárásnak megvan a maga haszna, de kára is. Haszna, 
hogy a tanuló rögtön felismeri a fontos tanulni valót s a kevésbbé fontos 
leiró részt. Ebből nyomban az a baj származik, hogy a leírást a tanuló 
elhanyagolja. De maga a szétosztás inductiv tárgyalásnál nem is helyes 
és nem vihető keresztül következetesen (pl. 3. kísérlet 5. 1.). Mert ha 
a gyakori ismétlést kerülni akarjuk, sok lényegest s különösen a kísér
letből folyó közvetetten következtetést a leíró részben kell adnunk; pedig 
ez csaknem a főczél a chemia tanításánál, ha ez valóban az inductiv 
logikának iskolája akar lenni.’1') Különben a kísérleti eszköz részletes le
írása nem is való a tankönyvbe, mert már most is a különböző iskolákban *)
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más-más eszközöket használnak s az eszközök úgy is csak közvetetlen 
szemléletből ismerhetők meg.

Igen helyesen mellőzik a szerzők az elkülönített fejezetekre való 
beosztást, hanem kisebb-nagyobb csoportokban tárgyalják az egész chemiát. 
Főbb csoportjai s az egész anyag elrendezése a következő: Levegő, égés, 
víz, általános chemiai fogalmak. Kén, phosphor, szén s ezek oxydjai, chlor. 
Legfontosabb fémek, vaskohászat. Szervetlen savak, bázisok, sók. A fonto
sabb sók leírása. Üveg, agyag, porczellán. Mocsárgáz. Láng. Kőszén és 
termékei. Szénhydratok, erjedés és termékei. Szerves savak. Zsírok, szappan, 
gyertya. Illő olajok, szerves bázisok, festőanyagok. Proteinanyagok, táplál
kozás. Cyanvegyületek. Tehát a mint látjuk a fontos részek mind fel 
vannak véve.

A tárgyalás módja rövid, fölöslegest nem tartalmaz, sőt talán még 
igen tömött, különösen a szervetlen részben, mely aránylag rövidebben 
van tárgyalva mint a szerves rész. A tárgyalásnak e rövidségénél fogva 
nagyon sokat bíz a tankönyv az előadó tanárra s nincsen mindenütt 
a kísérletekből való következtetés kifejtve. A chemiát kezdő IY. osztályos 
tanulónak pedig még az okoskodás menetét is, legalább az első példáknál 
meg kell tanulnia, s nem elegendő annak végeredményét felvenni. Továbbá 
nagyon röviden vannak tárgyalva a vegyi alapfogalmak, minő a vegy- 
folyam maga, melynek lényegében való felfogása s a mellék tüneményektől 
való megkülönböztetése kezdőkre nézve igen nehéz, de fontos dolog, s 
megérdemli, hogy vele tüzetesebben foglalkozzunk. Nézzük tankönyvünk 
e fejezetének tárgyalása módját kissé közelebbről.

Az első tünemény-csoportnak a tárgyalási módszere az ismert 
Wilbrand-féle, de csak vázlatban keresztül vive. Kezdi a levegővel s ki
mutatja róla, hogy test. Erre keresi a levegő anyagát. Borszesznek zárt 
térben való elégetése által a nitrogénhez jut. Most felállítja a tételt, 
hogy ez elégett testek súlya szaporodik s ezt bebizonyítja vaspornak 
mérlegen való elégetése által. Ezen kísérletből következtetést von a másik 
alkatrészre, mely eltűnt, és előállítja az oxygent higanyoxydból. Erre 
közvetetlenül adja a levegő mennyileges összetételét. Az égésről szólva 
csak annyit említ, hogy főfeltétele ez oxygen jelenléte. Következik a víz 
leírása. Természetes vizek. Destillatio. Halmaz-állapotok, oldatok. Kristályo
sodás. A viz felbontása elektromos árammal. A hydrogen s mindjárt elő
állítása kénsavból zinkkel. Durranógáz. E kísérlet-sorozatból most levonat
nak az általános következtetések s a legfontosabb alapfogalmak: chemiai 
tünemény; elem, összetett test. Keverék, vegyület. Erre rögtön kísérletezés 
nélkül áttér az állandó súly viszonyokra, atomsúlyra, molekulársúlyra.

A rövidség kedvéért nagyon hézagos a tárgyalás, sokat állít, mit 
be nem bizonyít s így a tanulót nem vezeti be az inductiv gondolkodás 
és következtetés módszerébe. Pl. eléget borszeszt, vasport, de egy szóval 
sem említi, mi rokonság van a két vegyfolyam közt. Az oxygent higany
oxydból állítja elő, s mind e három a kezdő előtt különböző, összefüggés 
nélküli kísérletből von együttes következtetéseket. Az égés, e fontos és 
legismertebb vegyfolyam, mely legalkalmasabb a fő- és melléktünemények
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megkülönböztetésére csak futólagosán van érintve. A lángról, hőről 
csak a mocsárgáz tárgyalása után szól, pedig csak ezt látja" a kezdő. 
A chemia alaptörvényéről, az utasítás is követelte anyag állandóságáról 
nincs szó, pedig még a vegysúlytani törvényeket is tárgyalja itt, melyek 
egyáltalában nem IY. osztályba valók. A vegyület fogalma sem dombo
rodik ki eléggé, az oldatok hová tartozását nem említi, sem pedig mikép 
egyeztethető össze a levegő állandó összetétele s keverék volta. A vegy- 
folyamról nem tesz említést sehol, pedig később vegyi egyenleteket is 
használ. Mind e hiányok előadásban ugyan könnyen pótolhatók, de mégis 
csak hiányok.

A könyv többi része kielégítő. Az egyes vegyületek leírása rövid 
és exact; habár itt is gyakran anticipal, pl. a kénhydrogen tárgyalása 
a kén és égési termékei után még nem érthető s nem igazolt. Még na
gyon uralkodik a tárgyalásban a rendszer a módszer fölött.

A sav, bázis és só általános fogalmakat tárgyaló fejezet szintén 
a nem teljesen kielégítők közé tartozik. Pl. a sósavnál hiányzik annak 
a bizonyítása, hogy csak hydrogenből pieg chlorból áll. Nincs eléggé ki
emelve, hogy a savaknak legjellemzőbb alkatrésze a fémek által helyettesítő 
hydrogén. A sa\hydrat fogalom fölösleges, elég az oxyd vizes oldatát, 
vagy helyesebben vízzel való vegyületét egyszerűen sav-\\ük nevezni. A só 
csoportok jellemzésénél (Carbonatok, sulfatok stb.) fel lehetett volna venni 
legalább az oldhatósági viszonyokat is. Emelte volna a könyv becsét, 
ha a többi fontos vegyicsoportok is összefoglalóan jellemeztetnek (pl. ele
mek, oxydok, sulfidok, chloridok stb.). Általában véve összefoglaló át
tekintés kevés van. Ezek is könnyen pótolható hiányok, s a könyv alapján 
maguk a tanulók által is összefoglalhatók.

Összefoglalva megjegyzéseinket, a tananyag megválasztása, a tár
gyalás módszere egészben véve igen sikerült és csak az alapfogalmak 
analytikus tárgyalásának hézagos volta róható fel lyányképen. A könyv 
nyelvezete tiszta, magyaros s azt az örvendetes jelenséget mutatja, hogy 
nem tartották meg az egyik szerzőnek előbbi tankönyvében levő, zavart 
okozó írásmódot (kálczium, klór), hanem visszatértek az internationális 
orthographiához.

A mű tankönyvül igen ajánlható.
(Brassó.) Dr. Jáhn Károly.

Stilszerű rajzminták gyűjteménye. A középtanodák alsó osztá- 
lyai számára összeállította és rajzolta Halló Ede. Budapest, 1889. 
N4r. 15 lithographált színes lap. Ára 1 frt 40 kr. Kapható a szer
zőnél (Budapest, V. kér. áll. főreáliskola).

A tizenöt lapra terjedő, díszes kiállítású munka felöleli a reálisko
lák negyedik osztálya számára kitűzött tananyagot. A tanulók a harmadik, 
mint kezdő osztályban a legegyszerűbb görbék rajzolásával valamint a sti
lizálás fogalmával ismerkednek meg, így a következő évben már összetet-



tebb díszítményeket rajzolhatnak és megkísérthetik ezek színezését. Kívá
natos, hogy a tanulók egyúttal figyelmeztetve legyenek a főbb stilfajok 
sajátos jellegére.

Jelen munka e czélnak teljesen megfelel és így jó szolgálatot 
tehet mind az oktató rajztanárnak, mind a tanulónak, a mennyiben a 
tanárnak módot nyújt arra, hogy a haladókat külön feladatokkal az alatt is fog
lalkoztassa, míg az osztály többi növendékei munkáikkal lassabban elké
szülnek. A tömeges tanítás azon hátrányait tehát, melynél fogva a jó 
tanulót a többség némileg visszatartja, e füzet jó részben csökkenti.

Az egyes példák ismert jeles gyűjteményekből nagy gonddal vannak 
választva. A rajzolás könnyítésére szolgálnak az igen helyesen alkalma
zott geometriai segédszerkesztések.

(Budapest.) Györgyi Kálmán.

Külföldi művek.

Die siebenbiirgisch sächsischen Schulordnungen mit Einleitung. 
Anmerkungen und Kegister herausgegeben von Br. Friedrich Teutsch. 
Professor in Hermanstadt. Erster Band: 1543—1778. Berlin. A. 
Hoffmann et Comp. 1888. CXXXVIII és 416 1. Ára?

Kehrbach Károly „Monumenta Germaniae paedagogica“ czimíí válla
latának YI. kötetét teszi a czimben foglalt testes kötet, melyet az erdély- 
részi ev. szász középiskolák (Besztercze, Xagy-Szeben, Brassó, Medgyes, 
Szász-Sebes, Segesvár, Szász Bégen) s a nagyszebeni egyházkerületi ta
nítóképző (Landeskirclienseminar) tanári testületé dr. Teutsch György 
Dániel superintendens 70-dik születésnapjára Teutsch í'rigyes társuk által 
hálájuk tauujeléül 1887. deczember 12-én felajánlottak. A terjedelmes 
műnek itt csak első kötetét veszszük, s második kötete 1778— 1850-ig 
terjedő iskolai szabályzatok mellett tartalmazni fogja az összes tankönyvek 
lajstromát s a két kötet tartalomjegyzékét.

A nagy apparátussal és ritka ügyszeretettel készült s mivelődés- 
történelmünk megbecsülhetetlen adattárául kínálkozó mű a királyföld lel
kes reformátora Honterus János Constitutio scholae Coronensis czimü 
iskolai szabályzatával kezdődik. A szász iskolák története ugyan jóval 
régibb múltra terjed vissza, hisz már a XIII. században Gocelinus nevű 
magister jő Nagy-Szebenben említésbe s 1292-ben ugyanott kórházzal és me
nedékházzal találkozunk. Már pedig ez a város bizonyára hamarább 
szükségét érezte az iskolázásnak. Teutsch egyenesen a Kajna mellől 
származtatja az erdélyi szászok iskolai szervezetét s e kapcsolatot beve
zetésében különösen hangsúlyozza is. Az első iskolai documentumot az 
1438. április 18-án kelt püspöki rendeletben veszszük, mely szerint a 
beszterczei és királyi esperességekben a tanítók és harangozok a pap 
akarata és tudta nélkül nem voltak felfogadhatók. A következő 1439. 
januárius 23-án pedig a papság kötelességévé tétetik a tanítók és egy- 
házfiak járandóságainak csorbítatlan kiszolgáltatása. A szász iskolai élet
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elbírálásánál mindjárt kezdetben ki kell emelnünk, hogy jóllehet az is
kolák az egyház védő szárnyai alatt fejlettek ki, az egyházzal együtt tel
jesen községi jelleget nyertek, minthogy a polgári és faji egyenlőség érzete 
hatotta át a királyföld lakosságának egyetemét.

Mint fennebb említettük, Honterusnak köszönik a szászok első is
kolai rendszabályaikat, 1534-ben terjesztette a brassai tanács elé 4 
részből álló constitutióit: I. Ordinatio studii Coronensis; II. leges scho
lasticae ; III. ordo magistratum constituendi; IV. juramentum. Ö Me- 
lanchton iskoláját vette mintaképül és szabályzatainál se igen tér el a 
Németországban létezett akkori rendszertől. Tanítási rendszerében mind
azonáltal az önállóságra töi’ekvés jeleivel is találkozunk. Igv a gramma
tica, dialectica, rhetorica, a latin-görög nyelv és zene mellé felvette a 
földrajzot és arithmetikát s a mi még ennél is eredetibb újítás volt, a 
testgyakorlat ama módját, hogy a tanulókat a közel fekvő hegyeken be
rendezett játszó helyekre kivezették. Az iskolai kirándulások emez üdítő 
neme a szász középiskolák legtöbbjénél gyakorlatban van s Brassó 
specialiter az egész város apraja és nagyja részvételével imposans Honterus- 
ünnepekkel szokta az iskolai év befejezését megülni. Honterus iskolai 
szervezete internatus alapján készült. A benlakó tanulók coetust képez
tek s 20 tizedre, 2 századra oszlottak. A tizedek közvetetlen vezetésére, 
a tanulók házi teendőinek irányítására, ellenőrzésére idősebb tanulókból 
választott decuriók szolgáltak. Az ifjúság évente királyt (rex) választott, 
ki ünnepi ülésekben koronát viselt s 2 censor társával apróbb fegyelmi 
ügyeket intézett el. A praefectus (játékok és testgyakorlatok vezetője), 
orator, secretarius (kisebb tanulók dolgozatainak correctora, irástanítő), 
a musicus, praeco (tanulói gyűlések összehívója, végzések kihirdetője) 
egészítették ki a szervezetet. Az iskolai szabályok Sebaldus Heyden kevés
sel elébb 1530-ban megjelent szabályzatának másolatai voltak.

Brassó példáján csakhamar felbuzdul a fundus regius tulajdonképi 
fővárosa: Nagy-Szeben is. Itt ugyan létezett akkor iskola, hisz 1380-ban 
a számadásokban kiadásokat találunk s 1446-ból Johannes Arnoldi rector 
nevét okiratilag ismerjük s a X1Y. és XV. században a bécsi egyetemet 
számos szebeni ifjú látogatja. 1545-ben a város iskolatelket vásárol; 
1549-ben Stancarustól (Kolozsvárról) véleményt kér a város iskolája be
rendezése iránt. Ez először felveti a kérdést, generale et publicum gym- 
nasiumot akarnak-e a theologia, nyelvek, művészetek és tudományok 
számára vagy particulare gymnasiummal is beérik a theologia, nyelvek, 
dialectica és rhetorica részére ? Főgynmasiumhoz ugyanis profecto aliquot 
millibus ducatorum singulis annis opus esset. S ha a pénz megvolna is, 
honnan tot viros ad hoc negocium aptos extraheremus? Hisz Porosz- 
ország fejedelme már nehány év óta nem teljesítheti az e tárgyú kérelme
ket, sőt Bécs is hiányát érzi a tudósoknak. Aztán mint Pozsonyból tudja, 
regni Ungariae proceres, tehát főrendéi is ilyen gymnasiumot terveznek 
s Petrovits Péter Temesvárra ugyanolyat akar. Algymnasiumot könnyebben 
létesíthetnének, bár arra sincs elég szakember s ő is csak szükségből 
ajánlkoznék a héber, görög vagy theologia tanítására. A szebeni gymna-



sium 1555-ben mégis létrejött s 1592-ben Huet Albert szász gróf közre
működésével új helyiségeket és szabályzatot nyer. Az utóbbi Trotzendorf 
és Sturm befolyása alatt készül, bár amattól elüt a testképzésnek Hon- 
terus szellemében történt fejlesztése. Sturm módjára az ékesszólásra nagy 
súlyt fektettek, de a történelmet és mathematikát se hanyagolták el.

A szász iskolák ez időbeli élénk reorganisatiója teljesen Német
ország hatása alatt ment végbe. Tanácsadóik, mint fennebb dr. Stanca- 
rus, Németországból származnak ; tanítóikat ott iskoláztatják, s e szoros 
kapcsolat egyházi és iskolai téren annyira fentartotta magát, hogy mind 
e mai napig képesek voltak a felsőbb theologiai kiképezést Németország
ban eszközölni s idehaza csak a tanítók és kisebb javadalmazású „prediger“-ek 
számára tartanak fenn seminariumokat.

A XVI. században keletkezik a beszterczei gymnasium (1538), 
melynek rectori tisztét 1551-ben az unitárius vallás megalapítója, Dávid 
Ferencz is viselte. A reformatio alkotásai közé számíthatjuk a segesvári 
gymnasiumot is, noha szabályzatával csak 1620-ban találkozunk, mint
hogy ekkor készült el a Luther születésenapjának évfordulójára felszen
telt templom mellett az iskola: „Schola Seminarium Reipublicae“ felirattal. 
Az új iskola szabályzata a tanítószemélyzet teendőin kívül a tantervre 
és órarendre is kiterjeszkedik s ezeken ismét a németországi iskolai életet 
tükrözik vissza. Reggel 6— 9-ig, délután 1— 4-ig folyt a tanítás. A tanu
lók coetust képeztek itt is és évente egyszer minden ház naturálékkal 
járult élelmezésükhöz, sőt a város czipósütőházat, pistrinumot is állított 
1607-ben. Medgyes 1637-ben nyeri első szabályzatát, mely 1650-ben és 
1661-ben pótlásokat kap. Medgyes közelében a berethalmi iskola is vi
rágzásnak indult s erre az 1572-ben ide helyezett püspökség is kedvezően 
hatott. A szászsebesi iskola 1724-ben nyeri szabályait» jóllehet 1352-től 
bebizonyítható az iskola létezése.

A szathmári békekötés után bekövetkezett nyugalmi évek a szász 
középiskolák újjászervezésének szükségességét rendre mindenütt érez
hetővé tették. A nagyszebeni szabályzat lényegileg a múlt századi többi 
iskolák szervezetét is feltünteti. Az iskola élén állott a rector, a törvé
nyek végrehajtója. Márcziusban revideálta az osztályokat és szeptember
ben vizsgálatot tartott. A tanulói tisztikart (rex, orator, aedilis, decurio, 
secretarius) Keresztelő Szt. János napján, a téli vásár után restaurál- 
tatta, minden ötödnap elbíráltatta a tanulói vétségeket. Felügyelője a 
könyv- és pénztárnak s tanítja a theologiát. A rector helyettese, a con- 
rector, hetenkint látogatta az osztályokat s tanítja a philosophiát. A lec- 
torok rendszerint hárman poesist, rhetorikát, mathesist, theologiai segéd- 
tudományokat tanítottak. Majd három extraordinarius szintén lectori teen
dőkre s 4 collaborator a grammatica, syntaxis magyarázására. Az érettebb 
tanulók közül választott praefectus az elemi osztályokat s a senior a 
kezdőket oktatta, míg a cantor az iskolai és egyházi énektanítást végezte 
s temetésekre vezette a legátusokat. Végre a privatus praeceptorok a házi 
teendőket ellenőrizték és vezették.
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A tanulók egy része künlakó chlamydatus, más része coetusbeli to
gatus volt. Tanulmányi fokozatok: 1. rudimentisták, a nyelvtan elemeit 
tanulók; 2. syntaxisták; 3. rhetorok; 4. poéták; 5. logicusok, philoso- 
phiai és theologiai tudományok hallgatói. Végre selectusok, a külföldi egye
temre kijelölt és megvizsgált ifjak. Iskolai szünetül a szerda és szombat 
délutánjain kívül sátoros ünnepekre 8— 8 nap, az ünnepnapok beszámí
tásával, aratáskor 3 hét, szüretkor 2 hét s az első országos vásár napjai 
szolgáltak. Az ifjúság kebeléből választott tisztviselők hatásköréről is 
álljon itt ennyi; a praefectus a togatus diákok coetusának vezetője, ki 
a rectornak felelősséggel tartozott, a temetési díjakat beszedte s kiosz
totta s naponta 4 órán át a rudimentistákat oktatta. Az orator a fegyelmi 
szék vádlója s ünnepeken latin orator. A rex a bejáró tanulók ellenőre 
s a 3 sátoros ünnep latin oratora. A senior naponta 4 órán át tanította 
az V. osztályt, vagy az ABCéseket. A kisebb tisztviselők, mint decurio, 
secretarius és aedilis félévenkint változtak. így a 3 decurio a fegyelmi 
szabályok felügyelője az iskolán belül és kívül, a 2 secretarius a kisza
bott bírságpénzek felhajtója, a 2 aedilis az iskolaépület, sütőház felügye
lője, ki a könyvtárt és iskolát a mendicansokkal kitisztítatt.a. Voltak még: 
bibliothecarius, oeconomus (az esti kapuzárás eszközlője), exactor (az egy
házi gyakorlatokról elmaradókat jegyezte fel), praebendisták (a városban 
köDyöradományokat gyűjtöttek), recordisták (az iskola jótevőinek ablaka 
alatt muzsikáltak), napos decuriók (órajelzők), calefactorok, inspiciensek 
(alsóbb osztályok rendfentartói a tanító bemeneteléig), luminatorok (reg
geli 5-kor felköltötték a tanulókat, hogy reggeli imádságra vezessék), 
végre praecantorok (kis tanulók imádságait, énekeit vezették).

Az 1778-beli szabályzat az akkori fizetésekről tájékoztat. Csak 
31 köböl gabona, 1611 rénes frt és 50 kr teszi az iskola összes évi 
jövedelmét. Ebből 438 r. frt 20 kr a rectort illette (szabad lakással 
együtt); a conrector szabad lakáson kívül 350 frtot, a lectorok 125 irtot, 
a cantor 90 frtot, a 3 első collaborator 66 frt 5 krt a 4-ik 37 frt 20 krt 
és 6 köböl búzát, az extraordinarius 29 frt 30 krt, a praefectus 74 frt 
20 krt, a senior 46 frt 20 krt kapott. Az elől említett 11 tanár külföldi 
egyetemre tartozott utazni, mely czélra a Dobossi-féle ösztöndíj évi 100 írttal, 
a Kloclnier-féle 12 írttal és a Biegler-féle 6 írttal szolgált. De a XVIIT. 
században épen a külföldi iskolázás nehézségei az egyetem eszméjét is föl
vetették. B. Bruckenthal Sámuel erdélyi kormányzó buzdítására Hauer 
János ki is dolgozta volt az egyetem tervezetét; 1777-ben bekövetkezett 
halálával ez üdvös és erdélyi tudományosságunkra kétségen kívül kiváló 
fontosságú eszme is feledésbe ment.

Kissé hosszasabban foglalkoztunk a becses munkával, mely a ma
roknyi szászság áldozókészségét és mivelődési küzdelmeit örökíti meg. 
Bármily tisztelettel adózzunk is azonban a nevelésügy szolgálatában telje
sített hasznos tevekénységükért, némi visszatetszéssel látjuk hazarészünk 
e jóravaló nemzetiségének a nagy Germania védőpajzsa alatt álló irodalmi 
vállalatba történt bekebelezését. A munka becsét és tanulságait ez a körül
mény ugyan csak emelhetné, csakhogy másfelől eclatáns bizonyítékául
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szolgál annak a tendentiának, melyre szász testvéreink geograpliiai helyze
tüknél és államjogi viszonyaiknál fogva feljogosítva nem lehetnek. És ez 
a külföldieskedés a munka szellemén, tervezetén is annyira megérzik, hogy 
ámbátor a hazai ev. ref. iskolai élet a szászokéval közös forrásból táplál
kozott s tanrendjében, házi életében ugyanazon mintákat követte s fejlő
désében se sokat változott: sehol egy árva szóval, pl. a kolozsvári vagy 
nagyenyedi iskolák analógiáira, vagy ezeket tárgyaló hazai forrásmun
káinkra utalást nem találunk. Ezt a félreismerhetetlen idegenkedést, mely 
tudományos törekvéseink ignorálásában is folytatását találja s odáig fajult, 
hogy külföldi folyóiratok révén kell legközelebbi szomszédaink irodalmi 
működéséről s az itt bemutatott műhöz hasonlókról értesülnünk, míg ők 
a mi törekvéseinkről még igy se igen vesznek tudomást, e sorok Írója, 
ki a szász tanárvilágban sok derék szakembert ismer és becsül, a leg
őszintébb sajnálattal, kénytelen e helyen is felemlíteni.

(Déva.) Téglás Gábor.

KÖZOKTATÁSÜGY.

BELFÖLD.
A közoktatásügyi költségvetés 1890-re.

Közoktatásügyünkre a jövő évre szóló költségelőirányzatban is 
jobb idők viradtak. A kiadások főösszege közel 8 millió (7.848,570) 
frt, az előző évinél 559,162 írttal nagyobb. A bevételeket 410,871 
írttal nagyobb összegben irányozták elő, 1.336,276 írttal, úgy hogy a 
végeredmény csak 148,291 frtnyi többletet tüntet elő. A kiadási többlet 
leginkább a tanintézetek rovatára esik (230,807 frt) továbbá az átmeneti 
kiadásokéra. (Az iparművészeti múzeum és iskola épülete számára 
igénybe vett Beliczay-féle telek 881 □  öl kisajátítási ára 352,567 frt) 
A bevételek növekedésének egy része valódi növekedés, t. i. a tanintézetek 
czímen 48,439 frt, ellenben 483,867 frt voltakép nem bevétel, hanem 
kölcsön útján beszerzendő összeg, a mi a költségvetésben átmeneti bevétel
nek neveztetik. Az indokolás kiemeli, hogy a takarékosságnak ellenére sem 
lehetett a kiadások szaporítását elkerülni, „nehogy a közoktatási intéz
mények a szűkre szorított költségvetések miatt két év óta máris némi fenn
akadást szenvedett fejlődése továbbra is megakasztassék. E fejlődés 
a jövőben még nagyobb áldozatokat fog követelni az országtól és 
reméljük, hogy e követelmények fölismerése és teljesítése meg fog felelni 
az ország kultúrái szükségleteinek.

*

Az állam i gym nasium ok czímén 275,434 frtot irányoztak elő 
(-j- 6100 frt). A csekély többletet több új tanár kinevezése okozza, 
továbbá mert az iskolaorvosoknak, „kik a szabályzatok értelmében ren
desen díjazandók volnának, egyelőre legalább némi jutalomdíjat kellett

10Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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fáradozásukért kilátásba helyezni“. Összesen 11 áll. gymnasiumunk van. 
A költségvetésben szerepel 11 igazgató, 16 tanár 1500 frt fizetéssel, 
112 tanár 1200 fizetéssel, 9 helyettes tanár stb. Egy igazgatónak (Fiume) 
van 500 frt helyi pótléka. Az összes ötödéves pótlékok 19,000 forintra 
rúgnak, még pedig 500 frt pótléka van kettőnek, 400 írtja kilencznek, 
300 írtja tizennyolcznak, 200 írtja harmincznak, 100 írtja liarmincz- 
hatnak. *

Az áll. reáliskolák szükséglete 522,740 frt ( +  16,350). E többlet
ből 9650 frt a beregszászi új reáliskolára jut. „Beregszászon eddigelé 
polgári iskola állott fenn, mely azonban nem volt látogatott. Beregszász 
és vidékének lakossága tehát már évek óta sürgette e polg. iskola 
átalakulását középiskolává, érvül hozván fel, hogy az iskoláztató közön
ségben ott sokkal nagyobb számban vannak az oly szülők (különösen 
hivatalnokok), kiknek gyermekei középiskolát igényelnek. A polg. iskola 
tehát átalakíttatik alreáliskolává és pedig alreáliskolává azért, mert a 
reáliskola nemcsak a felsőbb iskolákra nevel, hanem képzést nyújt azok
nak is, kik a kis iparra és kereskedésre óhajtanak menni.“ A többlet 
többi része új tanerőkre (Déván román nyelvtanár, internatus felügyelő stb.) 
stb. esik. Az áll. reáliskolák száma most már 20. A költségvetésben 
szerepel 19 igazgató (az aradi reáliskolának nincs külön igazgatója), 
30 r. tanár 1500 frt fizetéssel, 207 r. tanár 1200 frt fizetéssel, 17 
helyettes tanár, 20 tornamester, stb. Az ötödéves pótlékok összege 
54,700 frt, mely ekkép oszlik meg: 500 frt — 16-nak, 400 frt — 22-nek, 
300 frt —  67-nek, 200 frt — 75-nek, 100 frt 28-nak. Segélyben a 
sümegi, esztergomi és vágújhclyi reáliskola részesül (4000 frt, 2000 frt, 
1200 frt). *

A felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák 
segélyezése most már 107.490 írttal szerepel (+  10,900 frt). Tiz 
iskola állandó végleg megállapított segélyben részesül:

Eperjesi ág. ev. gymnasium.. 8700 frt
Jászberényi kath. 55 . 8600 55

Mármarosszigeti ev. ref. 55 . . 10000 55

Nyíregyházi ág. ev 55 . . 8990 55

Rimaszombati egy. prot. n . .  7000 55

Rozsnyói ág. ev. n . .  7000 n
Selmeczbányai ág. ev. 55 . .  9300 55

Szegedi kath. 55 . .  7000 55

Sepsi-szt-györgyi ev. ref. 55 . . 7400 55

Zilahi ev. ref. 55 . .  11000 55

84990 frt.

A többi 22,500 írtból a szászvárosi gymnasium kap 5000 frt, a csurgói 
4000 frt, a miskolczi 3500 frt, a kolozsvári unit. főgymn. körülbelül 
7000 frt. Minthogy a sepsi-szt-györgyi gymn. ez évben csak ötosztályú 
lesz, de ki fog egészíttetni, továbbá Szászváros, Csurgó, Miskolcz csak
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fél segélyben részesül, e tétel a legközelebbi években még vagy 20,000 írttal 
fog növekedni.

*

A középiskolák közös költségeire az idén 14,000 irtot irányoz
tak elő ( +  2000 frt). In tern a tu so k  stb. segélyezése 2000 frt.

Az eddig felsorolt szoros értelemben vett középiskolai tételek 
összege 021,664 frt ( +  35,350 frt).

*
A tanárképző gyakorló iskolája költsége 24,174 frt ( +  600 frt). 

A budapesti tanárképzőé 16965 frt ( +  400 frt. A philosophia tanára 
számára előirányzott tiszteletdíj). „Az újabb tanárvizsgálati szabályzat 
ugyanis megszüntette a bölcsészeinek a tanárképesítésnél eddig fennállott 
alárendelt helyzetét, s azt a szaktárgyak közé emelvén, annak képvisel- 
tetéséről mindkét tanárképző intézetben gondoskodni kellett“. A kolozs
vári tanárképző költsége 14,632 frt ( +  400 frt).

*

Az országos közokt. tanács költsége 7380 frt (-f- 500 frt). 
Az 500 frt többlet a váltakozó tagokra esik, kiknek dotatiója 1200 frt. 
Minthogy ezek száma 36, látni való, hogy igy sem igen vehetnek részt 
sok ülésben, egyre jutván 33 frt 33 kr.

A tankerületi főigazgatók czíménél nincs változás. A költségek 
összege 71,000 frt.

*

A tanítóképző intézeti tanároknak az idei költségvetés hozza 
meg a régóta várva várt méltányos fizetésemelést. Minden vidéki képezdei 
igazgató és rendes tanár fizetése most már 1000 frt helyett 1200 frt, a 
segédtanároké 450 frt (!) helyett 600 frt, végre az igazgató lakbére, 
100 frt helyett (!) 200 frt. Ez kitesz mindössze 13,700 frt költség
szaporulatot. A r. és segédtanárok lakbére változatlan marad (t. i. 100 frt) 
úgy szintén a szaktanítók (zene, rajz, torna, ipartanító) illetményei. 
A budapesti kép. tanárok helyi pótléka ez alkalommal a törzsfizetéshez 
csatoltatott.

*
Az áll. felsőbb leányiskolák száma 8. Költségük 199,238 frt 

(— 1081 frt, továbbá az internatusok bevételeinek czíménél +  9851 frt). 
A segélyezett kolozsvári iskolához most a kassai csatlakozik 2000 frt 
segélylyel. A kassai közép polgári iskola hatosztályu felső leányiskolává 
alakíttatott át.

*
Az állami tanintézetek építésére fölvett kölcsönök törlesz

tése ez. a. a következő középiskolák szerepelnek: A  budapesti V. áll. 
föreáliskola  (kölcsön 298,250 frt, törlesztés : 15,000 frt). A  pancsovai 
áll. reáliskola  (k. 51,900 frt, t. 3000 frt). Ez intézet felszerelése 
2000 frt. A  dévai á ll. reáliskola  (k. 92,328 frt, t. 5,540 frt). Ez intézet

10*
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felszerelése 5000 frt. Közöld, tanács s gyakorló iskola (k. 220,500 frt, 
t. 13,230 frt). Ez intézet felszerelése 6000 frt. A budapesti VII. k. 
áll. gymnasium (к. 62,410 frt, t. 3475 frt). A brassói áll. föreáliskola 
(k. 105,000 frt, t. 6300 frt). A losonczi áll. gymnasium (к. 25,429 frt, 
t. 1900 frt). Uj tétel: A székelyudvarlielyi áll. reáliskola építkezésére 
fölveendő 82,557 frt kölcsön kamata és törlesztésére 3,498 frt. Az 
indokolás kimutatja e tétel szükséges voltát. Tiz év óta folynak erre 
vonatkozólag a tárgyalások a kormány s a megye meg a város közt. 
A két utóbbi tényező szintén hozzájárul a költségekhez.

*
Az átmeneti kiadások és beruházások czíme alatt is szerepel

nek a középiskolák. Az előbbiek közt csak egy ily tétel van: A brassói 
állami reáliskola ideiglenes helyiségeinek bére 3600 frt. Az utóbbiak a 
következők: A nagybányai gymn. tornacsarnokának fölszerelése 800 frt. 
A brassói reálisk. telkének szabályozására és bekerítésére 2000 frt. 
A brassói reáliskola tornacsarnokának felépítésére szükséges 7000 frt.
1. részlete 3500 frt. A budapesti VII. k. gymn. 8. oszt. felállítására és 
a phys. szertár megfelelő kiegészítésére 1000 frt. A kassai áll. reálisk. 
épületének átalakítására 1000 frt. A székelyudvarhelyi áll. reáliskola 
felépítésére felveendő kölcsön 82,557 frt.

*
A bevételek rovatában a tanárképző s gyak. iskolája tanpénzei 

szerepelnek 5167 írttal, az áll. gymn. 55.151 írttal, az áll. reáliskolák 
77,133 írttal. Járulékok egyes középisk. tanintézetek fentartásához megyék, 
városok, alapítványok részéről: 71,811 frt.

*
A pénzügyi bizottság okt. 28. 29. 30-án tárgyalta a közoktatási 

költségvetést. Helfynek felelve a közokt. minister ez alkalommal újra 
kijelentette, hogy az egységes középiskola megteremtése lebeg szemei 
előtt s ennek megközelítésére indította meg a görög nyelvre vonatkozó 
tárgyalásokat. Hiszi, hogy a görög nyelv a rendes tantárgyak közül a 
tudományos képzés kára nélkül mellőzhető. Említette egyéb reformterveit, 
ezek közt a felek, és községi középiskolai tanárok nyugdíjügyét, a köz
oktatási tanács reformját stb. A székelyudvarhelyi reáliskolai épület kér
dése egyelőre függőben maradt. Egyéb említés középiskolai dolgokról 
nem történt s a költségvetés e része változatlan maradt.

Az egyetemi reform tárgyában az egyetemek, ill. karok immár 
nyilatkoztak. A budapesti egyetem mint ilyen nem mond véleményt, az 
egyetemi tanács csak fölterjeszti a karok véleményét, melyeknek felül
bírálását, ill. összhangzásba hozatalát nem tartja competentiájához tar
tozónak. Kiemeli azonban, hogy a leczkepénzrendszerrel összefüggésbe 
hozott állítólagos visszaélések nem ezen a rendszeren alapulnak s a 
mennyiben léteznek, bármely más szervezet mellett is előfordulhatnak. 
A tanács továbbá kifejti, hogy az egyetem fejlődése csak úgy képzel-
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hető, ha a tanárok kizárólagosan hivatásuknak élhetnek, végül pedig 
kéri a ministert, hogy mielőtt a leczkepénz ügyében rendeletet bocsát 
ki, azt előbb közölje az egyetemmel, hogy ennek alkalma nyíljék eset
leges aggodalmai kifejezésére.

A budapesti egyetem egyes karai mind külön nyilatkoznak a leczke- 
pénzkérdésről s mindegyik máskép. A liittani és bölcsészeti kar a mostani 
rendszer ellen foglalnak állást, az orvosi s jogi mellette. A hittudományi 
kar átlagos egyetemi tanpénz behozatalát óhajtja, melyből a tanárok, 
kari külömbség nélkül, a mostaninál nagyobb fizetést húznának. Az orvosi 
kar a jelenlegi rendszert védelmezi, de a parallel tanszékekre vonat
kozólag a leczkepénz megosztásának elvét hangoztatja. A két ellentétes 
álláspontot legjobban fejtegeti a jogi s bölcsészeti kar, miért is ezek föl- 
terjesztését bővebb kivonatban reprodukáljuk.

A jogi kar felterjesztésének első része hangoztatja, hogy az érvény
ben levő tandíjrendszer több mint negyedfél évtized óta fennáll, hogy az 
az egyetemi tanulmányi rendnek nem valami külső toldata, hanem 
lényeges része, végül, hogy a minister azokat az aggályokat s hátrányokat, 
melyeket mint e rendszerrel összefüggőket említ, éppenséggel nem rész
letezi. be  a minister a szándékolt reform elvi tartalmát sem közli az 
egyetemmel: mindez komoly aggályokat kelt a véleményezőkben.

A fölterjesztés második része tüzetesen nyilatkozik e kérdésről.
A leczkepénzintézmény behozatott és fennáll 1. mivel az egyetemet 

tartó állam az egyetemi tanárok méltó javadalmazását csak részben akarta 
viselni és viseli, annak kiegészítését pedig az egyetemi hallgatók által fizetett 
tandíjakban kívánta juttatni és juttatja. 2. Mivel ezen kiegészítő javadalmazás, 
a tanárok által tartott előadások mennyiségétől és többnyire minőségétől is, 
meg hallgatóik számától függő feltételességénél fogva, a tanerőket úgy kül-, 
mint belterjiileg nagyobb tevékenységre serkenti, mintha egész javadalmazásuk 
állandó fizetésképen járna ki. 3. Mivel a javadalmazásának egy részét a hall
gatói által az ö előadásaiért fizetett leczkepénz alakjában vevő tanár hivatását 
folyton kettős kötelmére figyelmeztetés mellett teljesíti, t. i. hogy ebben lan- 
kadásával közvetlenül úgy az egyetemet tartó államnak, mint minden egyes 
hallgatójának érdekét csorbítja, mely figyelmeztetés oly nyomatékos, hogy az 
a bizonyos szellemi kényelmesség avagy épen restség, mely az évről évre 
ugyanazon tanszakot előadó tanárok között változhatatlan javadalmazás mellett 
könnyebben elharapódzhatik, alig kaphat lábra. 4. Mivel az elvileg elfogadott 
és ezentúl is fentartandó tanszabadság egyáltalában, de különösen mi a rendes 
fizetéssel alkalmazott tanárok mellett közreműködő tanerőket illeti, a tandíjak
nak azok részéről élvezését, a kiknek előadásai után fizetvék, alig nélkülöz
heti. Ezzel szemben áll a minister által hangoztatott rendkiviili aránytalanság 
a tanárok jövedelmében, s hogy másfelől tanárok és hallgatók egyaránt bizo
nyos félszeg helyzetbe hozatnak egymással szemben.

A mi az egyetem tanárai között a tandíji jövedelem dolgában is léte
sítendő egyenlőséget illeti, a jogi kar egyes tanárai — noha köztük e részben, 
hallgatóik nem egyenlő számához képest, nem csekély különbségek léteznek — 
kijelentik, hogy a fennálló leczkepénzi intézmény fentebb elősorolt tanügyi 
előnyeit a jövedelmi egyenlőség fölé helyezik. Magára az egyenlőzési eszmére, 
vagyis arra nézve, hogy az egyetem hallgatói által fizetett leczkepénzek összít- 
tessenek és aztán az egyes tanárok között akár fejenkénti részekben, akár 
előadásaik heti óraszámainak arányában felosztassanak, következő észrevéte
leik vannak. 1. Hogy a meddig a leczkepénz leczkepénz marad, az egyes egye
temi tanulók által fizetett egyes díjak logikailag más tanárokat nem illethet-
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hek, mint azon egyes tanárokat, a kiknek kollégiumaiért fizetvék. És 2. egye
temünk tanárainak tanulmányi feladatai nem egyenlő terhüek. A nagyobb 
számú hallgatóságnak előadó tanár, már csak az azzal tartandó colloquiumok- 
nál fogva is több időt és fáradságot fordít hivatására, mintsem a csekélyebb 
számú hallgatóságnak előadó kollegája. A mi a bölcsészeti karnak jelenleg 
elégtelen jövedelmű egynémely tanárait illeti, az elégtelenség főoka, hogy azon 
tanárok egyetemünkön jobbára oly szakok képviseletére hivatvák, melyeknek 
érdeke nem annyira azok előadásához, mintsem inkább hazai tudományossá
gunk kimerítő voltát biztosító azon czélzathoz fűződik, hogy azon szakoknak 
köztünk is legyenek hivatott mivelői. Ezen tényből azonban korántsem követ
kezik az, hogy a jelenleg elégtelen jövedelmű egyetemi tanárok javadalmazása 
ne öregbíttessék, hanem igenis az, hogy az öregbítés eszközei ne azon egye
temi tanárok biztosított és megérdemlett módon élvezett javadalmazásából 
szakíttassanak el, a kik az egyetemi tanári hivatás terheinek oroszlánrészét 
viselik.

A mi a többször említett félszeg helyzetet illeti, igaz hogy az egyetemünk 
tanárainak rendes fizetéseiket kiegészítő (leczkepénzi) jövedelme hallgatóink 
félévenkint változható számához képest nagyobb-kisebb lehet és hogy e miatt 
is, hanem egyszersmind hivatásbeli nemes ambicziójtiknál fogva, hallgatóiknak 
száma őket jelentékenyen érdekli. Azonban a milyen bizonyos, hogy másod 
sorban említett érdekeltségük egymagában véve a tanügyre nézve csakis hasz
nos tanári iparkodásra indít, szintoly kétségtelen, hogy az első sorban fel
hozott érdekeltség oly tanárt, a ki tanszakát az övével párhuzamos tanszék 
hiányában egymaga adja elő, semmiféle néven nevezendő elfogultságba nem 
ejtheti, mi azt is kétségtelen néteszi, hogy a tanári részrehajlásra nem a leczke
pénzi intézmény egymagában, hanem ez és párhuzamos tanszékeknek létezése 
együttesen indíthat. A jogi kar itt elégséges időt kér arra, hogy ama nagy- 
fontosságú feladat megoldásához kivántató tanácskozás fonalán azon intézke
déseket javaslatba hozhassa, melyek a leczkepénzi intézmény és a párhuzamos 
tanszékek eddigi együttes fennállása mellett támadt aggályt: a részrehajló 
elfogultságtól az egyetemi tanárokat féltő gondot a jövőre nézve gyökeresen 
eloszlatandják. Egyáltalában mindazon bajok és inkonveniencziák, melyek egye
temünkön netalán észlelhetők, a tan- és vizsgarendszernek, nem pedig a leczke
pénzi intézménynek következményei; azok orvoslása tehát csak a tan- és vizsga- 
rendszer reformálása által eszközölhető.

A fölterjesztés utolsó részében a jogi kar a kárpótlásról szól, arra az 
esetre, ha a mostani tandíjrendszert mégis megszüntetnék. Ez esetben az egye
temünkön fennálló leczkepénzi intézmény egyetemi tandíjjá alakítandó, ennek 
czímén egészben egyetemünk jövedelméhez csatolandó, a rendes egyetemi 
tanárok pedig vesztendő leczkepénzi pótjavadalmazásuk fejében állandó fizetés 
oly mérvű felemelésével kárpótlandók, hogy az nyolczszáz forintnyi évi lakbér 
illetményen fölül, a kárpótlékokkal együtt legalább is az első osztályú kúriai 
bírák és miniszteri tanácsosok fizetéséig és egyszersmind nyugdijáig emelked
jék: a rendkívüli fizetéses tanárok díjazása pedig ehhez arányítottan állapít
tassák meg.

A  bölcsészeti kar véleménye a következő:
Magának a leczkepénz-rendszernek gyökeres, egyszersmind legczélsze- 

rübb átalakítása, hogy az egyetemre beiratkozott hallgatók által befizetett 
tandíj innentúl ne az egyes tanárnak, a kinek leczkéjeért befizettetett, ne is 
csak annak a karnak, a melynél befolyt, hanem az egész egyetemnek javadal
mául szolgáljon, s az összes nyilvános tanárok anyagi helyzetének társadalmi 
állásukhoz mért javítására szükséges pénzösszeg fedezetét képezze. Legczél- 
szerűbb volna félévi tandij-átalányt (tanpénzt) hozni be, a melynek fejében 
aztán minden hallgató, bármely karnál, bármely tantárgyat, óraszámra való 
tekintet nélkül hallgathatna. Ennek mindenesetre meg lenne az a jó oldala, 
hogy a hallgatók nem a leczkepénz minimumára való tekintet által vezettet
nének a tantárgyak választásában, de megszoknák, hogy érdeklődéssel kísér-
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jék a más szakokból és karokban hirdetett collegiumokat is, és emezen talán 
szakmájokkal egyébként is összefüggő tárgyak hallgatásával szellemi látókörük 
örvendetesen szélesednék. A tanpénz-összeg nagyságát talán 25—50 frtnyi 
félévi átalányban lehetne megszabni, a mi épen nem túlságos összeg, akár a 
középiskolákban fizetett tandíjakhoz mérjük, akár azt az ellenszolgálatot 
tekintsük, a melyet érette az egyetem nyújt. A kérdéses tanpénz inneniül is 
kizárólag arra a czélra fordíttassék, a melyre eddig szolgált, tehát a tanári 
iavadalmazás emelésére; és pedig úgy, hogy annak egyik része — minden 
tekintet nélkül arra, hogy miféle tárgyat ad elő, vagy melyik karhoz tartozik 
valamely tanár, az összes nyilvános tanárok törzsfizetésének egyenlő emelésére 
szolgáljon. Egy másik része pedig a szolgálati évekre való tekintettel ötödéves 
pótlékokban fordíttassék a tanárok anyagi helyzetének javítására, nemkülönben 
az egyes egyetemi intézetek igazgatóinak külön-kiilön, a munka természetéhez 
s a hallgatók számához mért díjazására. A még fennmaradó részlet a magán
tanárok díjazására lenne fordítható. Azt az átalányt, a melylyel minden nyil
vános tanárnak a fizetése első sorban lenne kiegészítendő, legalább is mint 
minimumban 500 írtban kérnék megállapíttatni, úgy, hogy ezáltal minden 
nyilv. rendes tanárnak az alapfizetése a mostani 2500 frt helyett 3000 írtra : 
a ny. rk. tanároké pedig 1500 frt helyett 2000 írtra emelkednék, a mostani 
valóban csekély lakáspénznek megfelelő felemelésével a rendes tanároknál 800 
— a rk. tanároknál 600 írtra. A szolgálati évekkel járó ötödéves pótlékot, 
mint az új tanpénz-rendszer mellett a tanárnak azon jövedelmét, mely a mos
tani leczkepénz jövedelmet is hivatva van pótolni s a mai tizedéves pótlékot 
is magában foglalná — a nyilv. rendes tanároknál 500 írtban, a rk. tanároknál 
300 írtban állapítandó meg.

A kolozsvári egyetem jogi s orvosi kara, a budapestiéhez hason
lóan, a mostani leczkerendszer fentartását javasolja. A tandíj kérdését 
különben is oly törvényben gyökerező intézménynek tartja, melyen változ
tatni csak a törvényhozás hivatása. A bölcsészeti kar ott is a mostani 
rendszer megszüntetése mellett szól.

Említésre méltó végül a „Nemzet“ okt. 18. számában megjelent 
hivatalos színezetű czikk, mely ugyanaz nap németül is a P. Lloydban 
közzététetett. A czikk bizonyos változást konstatál a közhangulatban, 
mintha miután azelőtt erősen támadta, most védelmébe fogadta volna a 
jelenlegi tandíjrendszert. A reformot azonban, mondja a czikk, azért még 
elhalasztani sem szabad. Felsőbb oktatási rendszerünk ügye nem egyez
tethető össze a német egyetemi leczkepénz-rendszerrel. Az egyiket minden 
esetre meg kell változtatni. De tanrendszerünk, mely nem valamely absolut 
elv alapján készült és nem azonosítható sem a némettel, sem a francziával, 
alapjában jó, megfelel szükségletünknek, ennélfogva a tandíjrendszeren 
kell változtatni. A czikk a következő szókkal végződik:

Kormányunk át van hatva annak tudatától, hogy egyetemeinknek hiva
tása a tudomány szolgálata, s nem csupán az, hogy többé-kevésbé érdemes 
egyéneknek diplomákat osztogassanak ; és ezért kormányunk arra törekszik, 
hogy minden egyetemi tanár részére biztosítsa annak lehetőségét, is, hogy 
egész odaadással szolgálhassa a tudományt. Az egyetemi tanári állás nimbusá- 
nak, tekintélyének csak használni fog az, ha megmentetik egy ferde helyzet 
visszásságaitól, a mely oly gyanúsításoknak nyitott tág tért, melyek éppen a 
legönzetlenebb és a tudományért leginkább lelkesülni tudó tanárokat érinthették 
legfájdalmasabbau.

Az országos közokt. tanács albizottságot küldött ki, hogy a tanács 
reformájára vonatkozó ministeri leiratra válasz-tervezetet készítsen. Az 
albizottság a következőkben állapodott m eg:



1. A tanács kettős szempontból két-két szakosztályra osztassák, 
tudományszakok szerint nyelvtörténeti és mennyiség-természettudományi, 
iskolanemek szerint népiskolai s középiskolai szakosztályra. A tudomány 
szakok szerint elkülönített osztályok valamelyikébe a tanács minden tagja 
osztassák be. Minden osztálynak legyen kinevezett elnöke és jegyzője az 
áll. tagok sorából. A tudományszakok szerinti osztályok elnökei egyszers
mind alelnökei legyenek a tanácsnak.

2. A tanügyi körök képviseltetését a tanács mellőzendőnek tartja. 
Csak kinevezett tagokból álljon a tanács.

3. Minden elvi jelentőségű ügy a tanács egyeteme elé tartozik.
4. Az állandó tagok intézménye fentartandó. A váltakozó tagok 

kinevezése bizonyos időhöz legyen kötve.
5. A tanács irodája maradjon meg. Itt vezetnek iktató könyvet, 

itt van az irattár.
6. Állandó díjazásban részesüljenek (nem tekintve az iroda vezetőjét 

s írnokot, kik fizetéses tisztviselők,) az elnök, az osztályelnökök és jegy
zők, valamint az állandó tagok. A váltakozó tagok a munka arányában 
részesülnek külön tiszteletdíjban. A könyvbirálati ülések után most fizetett 
díjak szűnjenek meg.

7. Az albizottság kívánatosnak tartaná ugyan, hogy a könyvbirálat 
vétessék el a tanácstól, melyet tulajdonképi feladatától elvon, de minthogy 
jobb módot nem tud javasolni s főleg politikai államisági szempontok köve
telik a tanács bíráló tevékenységét, a tankönyvbirálat a tanácsnak meg
hagyandó.

8. Még hozzá akarja venni a tanszerek megítélését is, ellenben a 
tanszermúzeumra a felügyeletet nem vállalja el.

9. „Az albizottság kívánatosnak tartja, hogy a tanács tagjai közül 
időnkint a tanév alatt valamint a vizsgálatok alkalmával szakférfiak kül
dessenek ki egyes intézetek megvizsgálására. A kiküldött szakférfiak 
jelentése a tanácsban tárgyaltassék“.

10. A tanács rendelkezésére akar állni a ministeriumnak, de mint 
önálló testület. „Egyébként a ministeriumot a szorosan szakszerű megbi- 
rálást igénylő folyó ügyek elintézésében is szakvéleményével támogatni 
kívánja s a rövid utón a tanácshoz juttatott ügyeket a kis tanács által 
rögtön tárgyalás alá veszi s felölök azonnal jelentést tesz“.

Ezek után csakugyan kíváncsian várjuk mind a tanács egyetemének 
véleményét, mind pedig a kormány elhatározását. A magunk részéről 
lehetetlennek tartjuk e terv kivitelét s lehetetlennek, hogy a tanács egye
teme ezt az albizottsági dolgozatot változatlanul hagyja. Ha mégis elfogadná, 
akkor elmondjuk a magunk nézetét is, addig fölöslegesnek tartjuk.

Retrograd hang. Az „Egyetértés“ okt. 27. tanügyi rovata megjegyzi, 
hogy múlt havi szemlénkben „meglehetős retrograd hang nyilvánul, nevezetesen 
a görög nyelv megtartása érdekéből a gymn. tantervnek oly magasztalása, 
mely immár teljesen idejét multa“. Nagyon lekötelezne e megjegyzés Írója 
nemcsak bennünket, hanem az egész országot, ha kissé behatóbban magyarázná,
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miért multa a gymn. tanterv magasztalása immár idejét. Tud ő talán jobb tervet 
ajánlani? Akkor miért rejtegeti? Végére járt-e a tanterv hiányainak? Akkor 
miért nem fedi őket föl ? Vagy talán ö is azok táborát növeli, kikről azt 
mondtuk ugyanott, hogy vannak gymn. tantervűnknek ellenségei, „csakhogy 
ez utóbbiak mindig fölötte óvatosan puszta általánosságokat mondanak s nagy 
bölcsen tartózkodnak minden konkret megfogható kifogás formulázásától“ ? 
Ezt az óvatos bátorságot csak a megjegyzés Írója észjárásának logikája múlja 
fölül, midőn azt kérdi, vájjon mily becsű vívmány lehet az olyan iskolai 
tanterv, melyet tízéves korszakában, mint mi állítottuk, sokan meg nem 
értenek, sokan félreértenek, sokan intenczióját sem tudják megvalósítani. 
Hogyan magyarázzuk meg az illetőnek, hogy valamely tanterv lehet nagyon 
becses vívmány, a nélkül, hogy mindenki megértse, valamint hogy pl. egy 
tanács lehet igen okos, a nélkül, hogy azért mindig követnők ? Azért a tan
terv mindinkább hódít s még megérhetjük, hogy a megjegyzés Írója is retrograd 
módon hozzá fog szegődni. Nem a tanterv dicsérete múlta idejét, hanem az 
általánosságok meghallgatása, a tapasztalat lenézése, a frázisokban való hit. 
Az a dicséret sem oly kétes értékű, „a mit a Közlöny irodalmi rovatában e 
tantervet ért nagy kitüntetésről mond' (az „Egyetértés' stílusa szerint egy kitün
tetésről mondtunk dicséretet), mert igaz ugyan, hogy Kármán Mór irta abba 
a német füzetes vállalatba (nem folyóiratba) a tanterv ismertetését, de a füzet 
czímét „Beispiel eines rationellen Lehrplanes für Gymnasien“ a szerkesztők 
(Dr. 0. Frick és H. Meier) nemcsak jóváhagyták, hanem ők választották s a 
bevezető sorokat, melyeket múlt számunkban ismertettünk s melyek a tanter
vűnket ért eme kitüntetést egyenesen kiemelik, nem Kármán irta, hanem 
ugyancsak a szerkesztőség. Tanulság: Ne ferdítsünk vagy pedig nézzük meg 
azt, miről Írunk.

Közgyűlési kirándulásaink. ígéretünket teljesítve, ott folytatjuk, 
krónikánkat, a hol a múltkor (okt. fűz. 72. 1.) elhagytuk. Július 8 — 11-ike 
minden hivatalos dologtól ment nagyobb kirándulásoknak volt szánva. 
Az első napra (júl. 8.) az akna-szlatinai és rónaszéki sóaknák, a sziget
kamarai gőzfíírész, a nagybocskói szódagyár és a kabolapolyánai (gyertyán
ligeti) fürdő megtekintése esett, a többi három napot (júl. 9— 11.) a 
tisza- és vissóvölgyi nagy kirándulások foglalták el.

Huszonnégy kocsi hosszú sora vitt júl. 8-án reggel 7 órakor Már- 
maros-Szigetről a félórányira fekvő Akna-Szlatinára, hogy Mármaros megyé
nek e drága kincsét, ez áldott sótermő helyet is lássuk. A tisztele
tünkre föllobogózott, tiszta és csinos bányatelepre érve, egy óriási bánya
jelből alakított és zászlókkal gazdagon díszített diadalív alatt vonultunk 
a Kunigunda-akna elé, a hol Be Adda Sándor főbányatanácsos és Schmidt 
László aknanagy üdvözöltek, a kik mindvégig lekötelező szívességgel 
kalauzoltak bennünket. Gőzsiklón szálltunk le a föld gyomrába. A nyolcz- 
van ölnyi mélységből csakhamar fölhangzott hozzánk a sóvágó zenekar 
megkapó zenéje, alig félúton pedig gyönyörű látvány nyílt meg előttünk.
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Szemünknek úgy tetszett, mintha a szép csillagos ég terülne el lábaink 
alatt. Sokan hangos kiáltásra fakadtak a fénylő aknaüreg láttára. A vilá
gító tüzek, az elektromos fény sugarai, a'Kunigunda-pyramis ezer mécse 
és az óriás mécscsillagok, kisérve a hatalmasan visszahangzó zenétől, tették 
elragadóvá az aknába érkezés jelenetét. Leérve a bánya aljára, egy tiszta 
sóból kifaragott óriási dóm belsejében találtuk magunkat, melynek nagy
ságáról az adhat némi fogalmat, hogy a bánya közepén meghagyott óriási 
szabályos sópyramis, a Kunigunda-pyramis, magasabb a bécsi szent István 
tornyánál. E pyramis tövében oltár van, a melyen évenkint egyszer, Kuni
gunda napján misét szoktak mondani. A pyramis nagyságát meg az mutatja, 
hogy a só mázsáját csak 2 írtjával számítva, értéke megüti az 5 millió irtot. 
A bányában végig mindenütt serényen folyt a sóvágók munkája. Miután 
professorokhoz illően mindent alaposan megnéztünk és megtudakoltunk, 
ismét fölszálltunk a napfényre, távozóban még egyszer gyönyörködve a 
bűvös látványban és megható zenében. A föld színére érve aztán a bánya
telep egyéb nevezetességeinek megtekintésére indultunk. Megnéztük a 
bányászok igen csinos fürdőjét, melyet a kincstár rendezett be a bánya 
tiszviselői és főkép munkásnépe számára. Vizét a bányából kiemelt sza
turált sósvíz szolgáltatja, melynek jótékony hatásáért mások is fölkeresik 
e fürdőt. Azután megtekintettük az állami kisdedóvó szép helyiségét, 
melybe a bányászok gyermekei járnak. Legnagyobb részük oláh és ruthén, 
de mindnyájan értenek és beszélnek magyarul, a mi az óvónő, Brunner 
Irén k. a. ügyességét és buzgalmát dicséri. Akna-Szlatináról 11 óra tájt 
a sóvasút Sziget-Kamarára szállított, hogy ott az ország legnagyobb gőz- 
íürészét és deszkagyárát megtekintsük. Az óriási munkás terület bejárása 
után a gyártulajdonos Grödel testvérek vendégei voltunk. Az iskola tágas 
termében jó ebédhez telepedtünk le, mely igen vidáman folyt számtalan 
komoly és bohó, prózában és ékes rigmusokban elmondott pohárköszöntő 
mellett egész 2 óráig, a mikor ismét tovább kellett indulnunk. Most a 
társaság megoszlott. Kisebb része öt kocsin Nagy-Bocskóra indult és mi
után itt megtekintette a szódagyárat, melyben kén- és sósavat, chlorme- 
szet és timsót is állítanak elő, és élvezte Müller Ferencz gyártulajdonos 
szíves vendégszeretetét, a gyönyörű fekvésű Kabola-Polyána vagy Gyer
tyánliget fürdőbe hajtatott. Társaságunk nagy része ismét a sóvasutra ült, 
hogy Rónaszékre az Apaífy-akna megtekintésére induljon. Az egész út 
Kamarától Rónaszékig sok látnivalót nyújt, a vidék Róna felé igen szép 
változatos és ennek koronája a kies kandalba való beérkezés. Itt Fritz 
Pál aknanagy a legszívesebben fogadott bennünket. A szépen földiszített 
Apafy-akna torkolata mellett sátrak voltak rögtönözve, hol a várakozók
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addig is, míg rájuk került a lemenés sora, hűsítőkkel láthatták el magu
kat. Csak kisebb csapatokban eresztettek le. Egy hosszú folyosón keresz
tül kényelmes csigalépcsőhöz értünk, melyen leszállva egyszerre csak föl
hatott hozzánk a bányászkürtök sajátságos szép zenéje és csakhamar 
föltárult előttünk egy magas boltozat, melynek fenekét fekete tó borítja. 
A víz 88 m. mély és fölötte a boltozat még 58 m. magas. E boltozat
ban csodálatos a hang visszaverődése. Két kürt szava mintha hatalmas 
nagy zenekartól eredne, az evezőcsapás ágyudurranást kelt, az erős kopo
gás mennydörgést támaszt. Valami tutajformára ültettek és fáklyafény 
mellett körülvittek a fekete tavon, mely a boltüreg sötét komorságával és 
félelmes visszhangjával megborzongatott és mégis elbűvölt. Az Apafy-akna 
felséges látványa feledhetetlen marad mindnyájunknak. A sóvasut visszavitt 
Kamarára és onnan kocsikon érkeztünk ismét Szigetre, hol hamar nyu
godni tértünk, habár még elég jókor vo lt; de erőt kellett gyűjtenünk a 
másnapi nagy kirándulásra.

Júl. 9-én reggel 6 órakor a főtéren gyülekeztünk, hogy egy részünk 
a Tisza forrásához zarándokoljon, más részünk pedig a Vissó és Vasér 
völgyében Suliguliba és a makerlói vízfogóhoz induljon. A nagy többség 
a Tisza forrását választotta. Utunknak egy része közös volt és kocsijaink 
hosszú sora egyszerre indult el Szigetről. Lonkán megtekintettük Rudolf 
trónörökösnek nem rég épült gyönyörű fekvésű erdészvölgyi gazdátlan 
vadászkastélyát. Körüljártuk egész környékét, hallgattuk a susogó forrá
sokat, melyek mind a korán elhalt királyfi emlékét elevenítették föl. 
Tovább haladva Róna-Polyánáig ment együtt az egész társaság. Itt bucsu- 
poharat ürítettünk. A vissóiak, számszerint tizenöten, elszakadtak és Jónás 
Ödön országgyűlési képviselő, műegyetemi tanár vezetése mellett folytatták 
utjokat jobbra, míg a tiszaiak, számszerint huszonkilenczen, Füstös Kál
mán kir. főerdész vezetése mellett továbbra is a Tisza mentén haladtak 
fölfelé. Mindenik társaságnak maradt a szépnemből irmagul egy-egy fiatal 
professorleány ; a vissóiaknak Francsics Elza, a tiszaiaknak Vólf Irma. 
A vissóiaknak programm szerint ebédre Felső-Vissóra kellett volna érniök 
és még aznap a Vale-Vinuluj ásványos forrásaihoz kirándulniok; de 
ebből semmi sem lett. Félúton Petrován betértek Jónás Ödön kastélyába, 
melynek vendégszerető falai közt barátságos lakoma várta őket, A ked
ves háziasszony vetekedett férjével utasaink szíves látásában, kik már 
csak jó délután indultak tovább. Felső-Vissón az egész intelligentia 
várta őket a „Korona“ vendéglő előtt, hol vidám vacsora következett. 
Másnap reggel Spanyol Géza kir. erdész vezetése mellett a Yasér patak 
gyönyörű völgyében a világhírű Suliguli víz forrásához indúltak, a honnan
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pompás villás reggeli után Fájná kincstári erdészlak felé Makerlóra, az 
akkor még épülő nevezetes vízfogóhoz mentek, mely tele volt tűzve 
nemzeti lobogókkal. Pagura vállalkozó minden részét megmutogatta a 
nagyszabású, technikai tekintetben remek műnek. Társaink itt ebédeltek, 
ozsonáztak, vacsoráltak és itt is háltak a faházakban, melyeket a víz
fogó építése hozott létre. Az est vidáman telt e l ; fáklyafény mellett nép. 
mulatság volt; pohárcsengés, dal és zene hangzott ki a néma vadonba. 
Harmad nap délre Felső-Yissóra, estére ismét Szigetre értek vissza, hálá
san emlékezve Jónás Ödön képviselő, Spanyol Géza kir. erdész, Pagura 
vállalkozó, Papp Simon szolgabiró és Kovásy Géza kir. aljárásbiró buzgó 
fáradozásaira, a mivel e szépen sikerült kirándulást feledhetetlenné tették.

A Tisza forrásához indulók első nap délben Hahón állapodtak meg. 
Itt az egész község talpon volt. Az értelmiség a kaszinóban várt bennün
ket és nemsokára megkezdődött a pompás vidám lakoma. Miután meg
tekintettük még a negyedórányira csinos fenyves-erdőben fekvő saványúvizes 
forrást kis fürdőházacskájával, tovább indultunk, Hahó fölött csakhamar 
a Fehér és Fekete Tisza összefolyásához érve és utunkat a Fekete Tisza 
mellett folytatva. Borkúton megizleltük a kitűnő vasas savanyúvizet és 
este 8 óra tájt elérkeztünk aznapi czélunkra, Mármaros tiszai véghelyére, 
a messze húzódó, barátságos Kőrösmezőre. Másnap korán reggel Hubay 
Zsigmond főerdész vezetése mellett a legszebb időben indultunk a Tisza 
forrásához, az apsineczi vizfogóig buján tenyésző, gyönyörű fiatal fenyvesen 
keresztül a Fekete Tisza keskeny völgyében kocsin, azontúl az egyre 
kisebbedő Tiszcsora patak mellett rendkívül szép keskeny kigyódzó erdei 
úton föl az Okola havas tetejére lóháton. Szerencse, hogy a mokány lovak 
igen jámborok és hogy a lovaglás nemes mesterségében nem túlságosan 
gyakorlott professorokat nem látták a komikum iránt nagyon is fogékony 
tanítványaik. Nem is vettük a dolgot valami komolyan, a mi különben 
hiába is lett volna; csak társaságunk egyetlen nőtagja iparkodott szépen 
megülni a lovat, hogy a nőnem méltó képviselője legyen. Fölérve az Okola 
menedékházához, a zarándokok mohóságával siettünk vágyunk tárgyához, 
a Tisza forrásához. Csak egy pár lépést kellett lejebb tennünk és egy 
erdei magános helyen asztalokkal és padokkal szegélyezve találtunk egy 
kristálytiszta vizű forrást, mely a hegyoldalból favályún csurog ki. Ezt tartják 
a sok forrás közül a Tisza eredetének, mivel legmagasabban fekszik és a 
folyó torkolatától legmesszebbre esik. Ez alább több forrás vizével egye
sülve adja a Tiszcsora patakot, az pedig az Apsinecz patakkal a Fekete 
Tiszát; csak a Fekete és Fehér Tisza egyesülésétől, Rahótól kezdve lefelé 
nevezik a folyót egyszerűen Tiszának, mely a Vissóval egyesülve már
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jókora víz, az Alföldön pedig már városokat fenyeget elnyeléssel. Az Okola 
havason még pohárba foghatjuk föl, a hegyi vidékről a rónaságra kilépve 
már óriás. A menedékházban elköltött busás ebéd után még sokáig gyö
nyörködtünk a tájék nagyszerű szépségében. Oly igazi szívből fakadó jó 
kedvet, mint a milyennel mink mulattunk, még az Okola havas bajosan 
látott. Le ismét lóháton ereszkedtünk. Az apsineezi vízfogó gyönyörű 
tavát most fölülről jőve láttuk teljes szépségében. E tó a mellett 
fölötte hasznos is. A Tiszcsora és Apsinecz vize nem volna ele
gendő a tutajok szállítására; azért a vízfogó tavában földuzzasztják, 
hogy időről-időre a fausztatásra kellő vízmennyiséget nyerjenek. Kőrös
mezőn még a tegnapinál is vidámabb vacsora következett. Harmadnap 
visszautazva délben ismét Rahón állapodtunk meg. A ruthéneknek épen 
ünnepjük volt és így nagy sokaságot találtunk az utczákon. Meglepett 
a nép szépsége és eredeti festői viselete. Ebéd alatt a kaszinó előtt 
összegyűltek be is mutatták nekünk tánczukat, aztán nagyja-apraja elkí
sért a ránk várakozó tutajokhoz. Nincs kedvesebb, kellemesebb mint a 
tutajon utazás, kivált oly elragadó szép vidéken, a milyen a mienk volt. 
Három fölgallyazott, hevenyészve kipadlózott és padokkal ellátott tutaj 
siklott velünk vidáman a Fehér Tisza vízfogóiból duzzasztott Tisza hullámain. 
A hőség ellen volt mindenik tutajon bor, sör és egyéb frissítő ital: nem 
hiányzott a jó kedv sem; a parton velünk haladó kocsijaink valamelyike 
fölszedett útközben egy czigánybandát, mely hálából egyre húzta, a mi az 
első tutajon levők fiataljait annyira ingerelte, hogy tánczra perdültek. Mikor 
Nagy-Bocskóhoz közeledtünk, az egyik oldalon ragyogva áldozott le a nap, 
a másik oldalon pedig ragyogva kelt föl a hold; a folyóban tükröződő 
kétféle fény tündéri látványt nyújtott. Nagy-Bócskóra érve nagyon sajnáltuk, 
hogy kedves tutajaink nem vittek tovább, hanem ismét kocsin kellett 
folytatnunk utunkat. Itt összeértünk vissói társainkkal és így, a hogy 
harmad napja elindultunk, megint együtt hajtattunk be kedves Szigetünkre. 
A vissóiak is reméltek egy kis tutajozást, de szegények víz szűke miatt 
nem részesülhettek benne. Nagy hálával tartozunk Füstös Kálmán szigeti 
ellenőrző főerdésznek, Steinhaus József raliéi, Hubay Zsigmond kőrösmezei 
föerdésznek, Benigny Gyula rahói, Erdélyi Gyula kőrösmezei erdésznek 
és Csics János kőrösmezei községi jegyzőnek, kik fáradhatatlanul törekedtek, 
hogy kirándulásunkat mentül kedvesebbé, mentül emlékezetesebbé tegyék. 
Mindkét társaság költségéből maradt egy kis fölösleg; azt a vissóiak a 
szigeti tűzoltóknak, a tiszaiak pedig a kőrösmezei iskolának adták. Hogy 
mily nagy megelégedéssel tértünk vissza, azt legjobban mutatja egy philo
logus társunknak, ki nagyon bele élte magát a classikus ókor világnéze-
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tébe, ama félelme, hogy most már szükségképen valami szerencsétlenség 
kell hogy érjen, mert annyi öröm nem maradhat büntetlen. Hála isten, 
nézete elavultnak bizonyult. Szigeti kartársaink, kik mind azt az örömet 
szerezték nekünk, emléküket kitörölhetetlenül írták hálás szívünkbe.

A brassói m. kir. állami főreáliskola felavató ünnepe a helyi 
közönség rendkívül nagy részvételével október 12-én volt, A zsúfolásig 
megtelt másodemeleti nagy rajzteremben 11 órakor sikerültén nyitotta 
meg az ünnepet a helybeli „dalárda“ Iiubáy „Fohászának“ eléneklésével. 
Erre Elischer József kir. tanácsos és nagyszebeni tankerületi főigazgató 
rövid beszédben melegen emlékezett meg néhai Trefort Ágostonnak ez iskola 
megalkotásával szerzett maradandó érdemeiről és a közoktatásügyi kor
mány képviseletében és nevében átadta az épületet az igazgatónak. Most 
Rombauer Emil igazgató lépett az emelvényre és miután az új iskola 
megteremtésében részes hatóságoknak és személyeknek forró köszönetét 
mondott, áttért az iskola eddigi négy évi történetének vázolására, mely
ből csak néhány általánosabb érdekű tanügyi adatot idézünk. Az iskolát 
néhai Trefort Ágoston 1885. júl. 15-diki rendeletével léptette életbe; 
ugyanazon év szept. 1-én két osztály nyílt meg s fokozatos kiegészítés 
által az intézet az 1888/9-diki iskolai évben vált teljessé. De már idő
közben elkészültek a tervek az új épület számára, az 1888-diki állam- 
költségvetés a brassói áll. föreáliskola építésére a telekkel együtt száz
ötezer forintot engedélyezett s ugyanazon év júl. 16-án az alapkő minden 
ünnepség nélkül le is tétetett. A tanulók létszámát és taníttató költségeit 
a következő összeállítás mutatja: az első iskolai évben 52, a másodikban 
92, a harmadikban 110, a negyedikben 106 tanuló vo lt; egy-egy tanuló 
taníttatása az első iskolai évben 207, a másodikban 146, a harmadikban 
182, a negyedikben 198 írtba került, tehát egy tanuló négy évi tanít
tatására az állam 733 frtot fordított; az iskola négy évi összes költsége 
65,295 frt. Az igazgató beszéde jellemző hasonlattal és erélyes czélzással 
végződik, mely sokat sejtet s mintegy titkon utal azon számos nehéz
ségre, melylyel épen ennek az iskolának meg kellett küzdenie; „Falak 
zárták körül a középkorban városunkat, a jelen e falakat ledöntötte s e 
falak romjain épült iskolánk. A középkorban az iskola a városnak nevelt 
polgárokat, a minthogy a polgár is első sorban a város polgárának és 
csak annak érezte magát. Ledőltek a falak s a polgár a hazáé, s legyen 
e falak romjain épült iskola is ez eszme terjesztésének szószólója, legyen 
iskolája a hazaszeretetnek is. . . . Városunk hatóságihoz, lakóihoz pedig 
egy kérésünk van: legyen e négy elmúlt év elég a meghonosodásnak, 
mától kezdve e tanintézetet tekintsék benszülöttnek, nevezzék a mi főreál
iskolánknak, legyen annak minden ügye, minden érdeke mindnyájuké, s 
fejezzék ki azt azon együttesen hangoztatott óhajban, hogy éljen és virá
gozzék és gazdagon gyümölcsözzék a mi főreáliskolánk!“ Lelkes éljenzés 
követte e komoly lendülettel mondott szavakat, a díszes társaságban csak 
kevesen voltak, kik annak súlyát nem értették, és maga a természet is



szent Ígéretet látszott tenni, midőn a tiszta kék égről melengető sugarait 
küldötte az ünneplő közönség körébe. Ezután a ..dalárda“ elénekelte 
remekül a Szózatot, az igazgató pedig, megköszönvén a számos és fényes 
vendégsereg megjelenését, azt az intézet helyiségeinek megtekintésére 
kérte fel.

A hivatalos ünnepség folytatásának tekinthető az 1 órakor az 
„Európa“ szálló dísztermében megtartott banket, melyen nemzetiségi 
különbség nélkül, a helyi értelmiség színe-java és több előkelő vidéki 
vendég, összesen mintegy 150-en jelentek meg. A sikerült és tartalmas 
felköszöntők hosszú lajstroma fekszik előttem: mindezekben magyar, 
német és román nyelven őszintén nyilvánult az a türelmesség és jóakarat, 
melylyel a nemzetiségek intelligentiája viseltetik egymás iránt, melynek 
valósításától azonban a többi elemek önzése és álhazafisága miatt még 
távol állunk. Ha még felsorolom a beérkezett s felolvasott üdvözlő átira
tokat és telegrammokat, Berzeviczy Albert államtitkár, Erödi Béla 
kolozsvári főigazgató, Veress Igndcz nagyszebeni igazgató, Meixner Ká
roly építész és az egri, jászberényi, kaposvári, mármarosszigeti, nagy
szebeni, rimaszombati és veszprémi középiskolák tanári karai részéről, 
tudósító tisztemnek úgy a hogy megfeleltem.

De most legyen szabad nem hivatalosan is néhány őszinte szót 
elmondanom s mindenekelőtt nyíltan azt constatálni, hogy a brassói m. 
kir. áll. főreáliskola új épületének felavatásához még illetékes helyen is 
csekély reményeket fűztek és azt nem részesítették kitüntető pártolásban, 
pedig elég fényesen bebizonytílt, hogy e minden tekintetben sikerült 
ünnep az iskolafalak szűk határát túllépve, erkölcsi s mondhatnám poli
tikai győzelmet eredményezett azokkal szemben, kik ez ifjú intézetet 
rövid fennállása óta teljes erejükből tönkre tenni iparkodtak s kik még 
csak az elmúlt évben, a helyi és erdélyi sajtóban a névtelenség biztos 
rejtekéből, rendszeres és nemtelen támadásokat intéztek ellene, mert 
nem szívelhették s hazafiatlanságnak bélyegezték azt az örvendetes tényt, 
hogy ez iskola és tanári kara a többi nemzetiségeknél, a szászoknál és 
románoknál is rokonszenvet és tiszteletet vívott ki magának. Ilyen s még 
nyomorúságosabb nemzetiségi és társadalmi viszonyok közt a reáliskola 
tanári kara mindeddig egyedül á ll t ; reménye, hogy a kormány a felava
táson kitüntető módon lesz képviselve, hiúnak bizonyult, pedig be szép 
lett volna az Eötvös-banket reminiscentiáit feleleveníteni! Elischer fő
igazgatón kívül, ki az ünnepen különben is megjelent volna, a kormány 
részéről hivatalosan senki sem volt jelen, de igenis volt nemhivatalos 
közönség oly számmal, hogy a dísztermet szegényesen pótló rajzterem 
négyszer akkora méretekkel is megtelt volna; voltak a távolból érkezett 
őszinte barátok, mint e folyóirat szerkesztője, Téglás Gábor és Solymosi 
Lajos igazgatók, s még többen, kik mindannyian kellemesen fognak 
visszaemlékezni a Brassóban töltött órákra. 1889. október 12-dike a 
brassói magyar társadalomban fordulópontot jelezhet, a reáliskola év
könyveiben pedig külön díszes emléklapra van joga, melyen első sorban 
két férfi neve van megörökítve: Bombauer Emil igazgatóé, ki könyvtára-
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пак 213 kötetből álló természettudományi részét, és Baidl Sándor rajz
tanáré, ki szeretett királyunknak általa készített díszes nagy olajfest
ményét ajándékozta a nap örök emlékére az intézetnek.

Vivat, crescat, floreat! (—у).

Iskolai krónika. A csurgói ref. fögymnasiumot okt. 8-án és 9-én 
meglátogatta dr. Klamarik János közokt. ministeri osztálytanácsos, meg
hallgatta a tanítást, megnézte a fölszerelést és különösen az intézet régi 
épületét, melynek szűk volta és alkalmatlan beosztása oly nagy átalakí
tásokat és kibővítéseket tesz szükségessé, hogy czélszerübb lesz egy egé
szen új épület fölállítása. Azért az osztálytanácsos abban állapodott meg 
az intézőkkel, hogy 1892-re, a főgymnasium fennállásának száz éves jubi
leum ára új épület emelendő a kért s részben meg is adott állami segély- 
lyel. A ministerium a részletesebb tervet megbízottjával mielőbb el fogja 
készíttetni. Nagyon meglepte az osztálytanácsost az olcsó és jó köztartás- 
convictus, melyben most 140 tanuló étkezik, és érdeklődéssel hallgatta 
az igen czélszerű intézményre vonatkozó fölvilágosításokat’. — A  felső-lövői 
középiskolai intézetek átalakításnak néznek elébe. A vall. és közokt. 
ministerium ugyanis a középiskolai törvény alapján azt követeli, hogy a 
gymnasium és reáliskola ne legyenek combinálva, hanem mindenben (ta
nításban, tanártestületben stb.) elválasztassauak egymástól. Hogy az 
1845 óta áldásosán működő intézetek jövőjét biztosítsák, a soproni kerü
leti gyűlés külön bizottságot küldött ki, mely a helyszínén tanulmányozza 
az intézet viszonyait és azután az átalakításról megfelelő tervet fog a 
kerület elé terjeszteni. Hogy a ministerum az átalakításra kellő időt 
engedjen, okt. 17-én a budapesti evang. közgyűlés alkalmával Radó 
Kálmán kerületi felügyelőből, Stettner Gyula lelkészből és Eben- 
spanger János tanítóképző intézeti igazgatóból álló küldöttség járt 
gr. Csáky Albin ministernél és Berzeviczy. Albert államtitkárnál. A minis- 
tér kijelentette, hogy mint az egységes középiskola hive, szívesen meg
hagyná a felső-lövői intézeteket mostani szervezetűkben, de sajnálatára ezt 
a törvény nem engedi; a kívánt időt szívesen megadja, de azt óhajtaná, 
hogy az újjászervezés a következő iskolai évig keresztül legyen víve. 
Az államtitkár kérdezte, mért nem egészítik ki a gymnasiumot nyolcz 
osztályra. A tanári kar és az iskolai bizottság abban a nézetben van, 
hogy legjobb volna állami segélyt kérni, azután a gymnasiumot nyolcz 
osztályra kiegészíteni, a convictus érdekében pedig a mellett egy négy 
osztályú reáliskolát is fentartani. — A  lugosi róm. kath. főgymnasium ügyé
ben a megye elhatározta, hogy fölkéri a kormányt, vegye az intézetet 
állami kezelés alá. E czélból küldöttséget is indítottak a kormányhoz. 
— Losoncz városa jövő évre felsőbb leányiskolát szándékozik fölállítani. 
Az ehhez szükséges állami segély kieszközlése végett nem rég küldöttség 
járt Tisza Kálmán miniszterelnöknél, gróf Csáky Albin és Wekerle Sán
dor ministereknél. A közokt. minister a küldöttségnek válaszolva kijelentette, 
hogy a nőnevelés előmozdítását országos föladatnak tekinti és Losoncz 
városának abbeli elhatározását, hogy kebelében egyszersmind nemzetisé-
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giink gyarapodására is kiható felsőbb leányiskolát létesítsen, pártolásra méltó
nak ismeri el. — A nagybecskereki községi fögymnasiumról a „Torontáliban, 
a megye hivatalos lapjában nem rég a következő bír volt olvasható : 
„Nem minden szégyenkedés nélkül kell felemlítenünk, hogy a nagybecs
kereki főgymnasium helyzete és viszonyai oly bonyolultakká, kellemetle
nekké, mondhatnék maholnap tarthatatlanokká kezdenek válni, hogy 
azok a culturális képzettségi és közművelődési törekvések, melyek annak 
felállítását csaknem parancsolólag követelték, maholnap hajótörést szen
vednek, hacsak azok a factorok, a kiknek hazafiui és erkölcsi kötelessé
gük volna ezen intézet jövőjét, fennállását és roskadt állását biztosítani, 
komolyan és lelkiismeretesen mindent el nem követnek, hogy az kitűzött 
magasztos czéljának és a közérdeknek megfelőleg az elengedhetetlenül megkí
vántaié áldozatok mellett továbbra is fennállhasson“. Ebből csak annyit 
lehet sejteni, hogy valami baj van, de hogy miben rejlik és voltaképen 
mi az a baj, nem tudjuk meg. — A  rózsahegyi algymnasiumot főgym- 
nasiummá szándékozik kiegészíteni a város. A szükséges állami segély 
kieszközlése végett okt. 27-én Császka György szepesi püspök vezetése 
mellett nagy küldöttség tisztelgett gr. Csáky Albin közokt. ministerial. 
A püspök Rózsahegy városa közönsége nevében, mely culturális és hazafias 
czélokra már eddig is rendkívül sokat áldozott, megköszönte a minis- 
ternek okt. 8-án kelt leiratát, melyben megígéri, hogy a városnak a 
rózsahegyi hath, gymnasium kiegészítésére vonatkozó kérelmét a törvény
hozás hozzájárulása mellett teljesíteni szándékozik s ez irányban a tárgya
lásokat a jövő évben megfogja indítani. Rózsahegy városa ugyanis számot 
vetve a gymnasium kiegészítésének mindinkább mutatkozó szükségességé
vel és napról-napra élénkebben nyilvánuló közóhajjal, az ottani katli. 
gymnasium épületét 40,000 frtot meghaladó áldozattal már ez évben 
kibővítette és teljes felszerelését is magára vállalta. A minister igen ke
gyesen fogadta a küldöttséget, tagjait egyenkint bemutattatta magának 
és válaszában kijelentette, hogy a mennyiben a viszonyok megengedik, a 
törvényhozás hozzájárulása mellett a városnak e kérelmét és környékének 
óhaját teljesíteni akarja. — A  sümeghi községi reáliskolát okt. 4-én 
meglátogatta clr. Klamarik János közokt. ministeri osztálytanácsos. Jelen 
volt a király' nevenapja alkalmából rendezett szép ünnepen, melynek fényét 
igen szép beszédével emelte is. Megvizsgálta a IY. osztály tanulóit, a 
kiknek előhaladásáról különösen meg akart győződni. A tanulók feleletei, nem 
különben az egész intézet berendezése kielégítették, a mit különösen az intézet 
államosítása érdekében nála tisztelgő városi küldöttség előtt kifejezett. —- 
A székely-udvarhelyi áll. főreáliskolában a közönség adományaiból és a 
tanári kar áldozókészségéből alapított alumneum már ez évben megkezd
hette jótékony működését. A folyó iskolai évben, egyelőre csak ebéddel, 
11 teljesen vagyontalan, szorgalmas székely fiút segélyez. Október elején 
elkészült a főreáliskola uj díszes tornacsarnoka is és a tanítás is 
megkezdődött benne. — Zalaegerszeg városa polgárai mintegy kétszáz 
aláírással kérvényt nyújtottak be a képviselő testülethez, hogy tegye meg 
a lépéseket, hogy Zalaegerszegen egy főgymnasium fölállítása engedtessék meg.

11

141

Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.



142

K Ü L F Ö L D .

A párisi kiállítás tanügyi osztályairól
I.

1. Általános észrevételek.
Au nouveau tout est beau.

Mielőtt a Közlöny olvasóinak beható tanulmányozás alapján röviden 
beszámolnék a jelen párisi kiállításnak egy a napilapok által csak kevéssé 
kizsákmányolt részéről s képzeletben mintegy újra elhaladnék a valóságban 
oly gyakran bejárt utakon, igazolásomul előrebocsátom a következő meg
jegyzéseket.

A legtöbb kiállítási jelentés, melyet eddigelé olvastam, egy saját
ságos, mondhatnám „Eiffelstilus“-ban van megírva, mely egy superlativu- 
sokkal telített légkörben fogamzott meg s melynek főjellemvonása az egy
oldalú, szakszerű ítélet által nem korlátozott dicséret és magasztalás. 
Én a kartársak és tárgyam méltóságához illőbbnek tartom, ha a conven- 
tionális elismerés kitaposott útját kerülve, fejtegetéseim kiinduló pont
jául a nyugodt megfigyeléssel párosult józan tárgyiasság fáradságosabb útját 
választom,

A figyelmes szemlélő ily módon csakhamar arra a meggyőződésre 
jut, hogy a tanügyi osztályok elhelyezése szétszórt s nem gyakorlati, a 
mennyiben azok több egymástól részben nagy távolságra eső ponton 
fekszenek; hogy osztályozásuk nem rendszeres, mert nem követi követ
kezetesen a tárgy természetében rejlő felosztást elemi, közép, felső és 
szakoktatás szerint, mely hiányon a gyakorlati elvek nélkül szerkesztett 
és a végleges elrendezéssel nem mindenütt egyező hivatalos katalógus*) 
sem segít; hogy továbbá valamint a kiállítás összesége mint olyan, úgy 
tanügyi része sem mondható nemzetközinek, mert hogy mást ne említsünk, 
elsőrangú culturás államok, mint Németország s monarchiánk, nincsenek 
képviselve, s Francziaország mennyiség tekintetében szinte elnyomja a 
többi államok kiállítását; és hogy végre a nagy tömegben aránylag igen 
kevés az, a mit valóban újnak mondhatni. Szóval a túlságos decentrali- 
satió annál feltűnőbb, mert az ügyes elrendezés problémáját már az 
1867-diki kiállítás oldotta meg mintaszerűen az által, hogy az egyes nem
zetek kiállítása két középponti sugár között, az ugyanazon szakbeli tár
gyaké pedig az előbbi középpont körül elterülő concentrikus körök belse
jében volt elhelyezve.

Most ellenben minden, a nagy és a kicsiny, az egész és a részle
tek, a hatás szempontjából van mérlegelve, a tömegek inkább hatnak az

*) Catalogue généről officiel, Tome II, Groupe II. éducation et ensei- 
gnement, matériel et procédés des arts libéraux (classes 6—16). Részletesen : 
cl. 6 éducation de l'enfant, enseignement primaire, enseignement des adultes 
(46 1.); cl. 7 organisation et matériel de l’engseignement secondaire (14 \.) ; cl. 
8 organisation, méthodes et matériel de l’enseignement supérieur (35 1). Supplé- 
ment cl. 6—8 (8 1.).
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érzékekre mintsem az Ítélet ébresztésére, inkább foglalkoztatják a szemet 
mint az észt. Igaz, hogy a kiállított tárgyak nagy halmazában kiváló és derék 
munka is találkozik elég, de ezek felismerése csak annak sikerül, ki 
képes a feleslegest a fontostól, a komoly törekvést a felületes kísérlete
zéstől megkülönböztetni s kinek Ítéletét a megingatott hit szülte bizal
matlanság nem befolyásolja. Az érdekes tárgyak nagy mennyisége köze
pette különben is könnyen megfeledkezünk azon egyszerű igazságról, 
hogy az iskola a puszta jót annál többre becsüli s hogy a legújabb nem 
mindig a legjobb is.

Francziaország, Belgium, Svájcz és Németalföld tanügyi kiállításá
nak nagyja (6— 8. oszt.) a Palais des arts libéraux mellső és jobb föld
szintjén és bal emeletén van elhelyezve, Páris városa iskolái a főcsarnok 
bejáratától mindkét oldalt elterülő két pavilion legnagyobb részét töltik 
be, míg ezektől félórányira az Esplanade des invalides-on egy külön 
maison d’ école van elrejtve, mely az elemi oktatásnak meglehetős teljes 
képét nyújtja s az iskolaszéket képviseli.

Nem mulaszthatom el, bár körvonaiozott czélomon kívül esik, hogy 
legalább röviden ne szóljak az elemi oktatásról, a mennyiben az egész 
tanügyi kiállításnak legkiválóbb, legrendszeresebb és legteljesebb része 
és ennélfogva a legmaradandóbb benyomást kelti. A franczia népiskola 
ügye nagy változásokon ment keresztül, de végre is, és ez a középiskolai 
oktatástól dicséretesen különbözteti meg, egy időre csaknem végleges alakot 
nyert. Főjellemvonásai az erkölcstan, mely a vallástan helyét pótolja, az 
egészségügyi szempontok diadalmaskodása, melyek a testi nevelést, a 
szabad mozgást és a játékokat érvényre emelték, a gyakorlati elvek meg
honosodása, melyek a kézimunka tanításában és a szemléleti oktatásban 
nyernek kifejezést, és végre de nem utoljára a hazafias és polgári irány 
művelése, melyet az alkotmánytan, a polgári jogok és kötelességek is
merete bizonyít. Ez utóbbi irány az „enseignement moral et civique“ 
jelszó alatt ismeretes és sok megyében külön társulatok „société populaire 
d’encouragement etc“ által támogattatik.

A népiskolaügy rendkívüli fejlődését mindennél megbízhatóbban 
bizonyítják a statisztikai adatok, melyeket a ministerium több táblázat
ban és színezett rajzban dolgozott fel és állított ki közszemléletre. Innen 
merítem a következő főbb eredményeket. Egy félszázad alatt 1837-ben és 
1887-ben így állnak szemben egymássala számok: 18,023 és 13,613 magán, 
34,756 és 67,517 nyilvános, összesen 52,779 és 81,130 elemi iskola ; 
8,565 és 8,330 magán, 30,737 és 54,822 nyilvános, összesen 39,302 
és 63,152 elemi tanító ; 12,705 és 31,194 magán, 7,728 és 42,467 
nyilvános, összesen 20,433 és 73,661 elemi tanítónő; 287,330 és 330,467 
magán, 1.292,558 és 2.498,660 nyilvános, összesen 1.579,888 és 2.829,127 
finövendék; 356,250 és 661,343 magán, 753,897 és 2.006,449 nyilvá
nos, összesen 1.110,147 és 2.767,792 leánynövendék. Látható tehát, 
hogy egy félszázad lefolyása alatt 32,761 új iskola keletkezett, a mi 
a jelen összes létszám 94 százaléka; ezek közül 18,001 leányiskola, a 
mi 330 százalék. A tanulók összes létszáma 1837-ben: 2.690,035,
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1887-ben: 5.596,919, tehát több mint még egyszer annyi; míg a finö- 
vendékek gyarapodása a nyilv. iskolákban 120 százalék, a leánynöven
dékeké összesen 149 százalék. A tanerőkre vonatkozó adatokból kitűnik, 
hogy a tanítók és tanítónők régi aránya 3 9 :2 0  most 63 :74 , hogy a 
magántanítónők száma jóval nagyobb a magántanítókénál, végre hogy a 
nyilv. és magántanítónők régi aránya 1 2 :7 , most 31 :4 2 .

A többi adatok közül, szintén a két szélsőséget kiemelve, érdekes 
tudni, hogy az olvasni tudó besorozottak száma 1827-ben 42% , 1887-ben 
90%  (a Szajna départementban 87’8% és 9 7 '7 % ); az elemi iskolák 
rendes kiadásai a községi pénztárakból 1880-ban érték el a maximumot 
55 millió frankkal, holott a városi, megyei és állami kiadások folytonos 
emelkedést mutatnak és 1887-ben 110 millió frankot érnek el. Az elemi 
és felsőbb népiskolai képesítések félszázados táblázatából merített maxi
mumok férfiak tekintetében 1881-re, nőkre vonatkozólag 1885-re esnek : 
míg ugyanis 1881-ben elemi képesítést közel 10,000 és felső képesítést 
közel 11,000 férfi nyert, addig 1885-ben elemi képesítést közel 22,000 
és felső képesítést közel 25,000 nő szerzett.

E kitérés után, mely a közölt adatok egybevetéséből keletkező 
tanulságok kapcsán talán nem egészen felesleges, térjünk át tárgyunk 
tulaj donképeni részére.

2. Enseignement secondaire.

E fejezetben a franczia középiskolai oktatásról szeretnék részletesen 
megemlékezni, de azt veszem észre, hogy — ha a kiállított tárgyakra 
szorítkozom ■— nem valami bőséges anyaggal rendelkezem.

Ha a kisdednevelés és elemi oktatás intézményeit, melyek részle
tesen s kedvezően vannak fentüntetve, áttanulmányoztuk, előbb a tudo
mányos kutatásoknak (missions scientifiques) szánt néhány termen kell 
áthaladni (nem tudni m iért!), hogy a középiskolák osztályába érjünk, 
mely sem mennyiség sem minőség tekintetében nem felelt meg várakozá
sunknak s valljuk meg őszintén, a valóságnak sem. Voltaképen a neve
zetesebb internatusok mintáiból és terveiből, az előirt tan- és segédköny
vek teljes gyűjteményéből és számos physikai és chemiai készülékből áll, 
melyekhez a testi nevelés terén néhány év óta oly hatalmasan emelkedő 
mozgalom mellett tanúskodó ki tudja hány padminta, torna- és szobabe
rendezés, egészségtan és tornautasítás látható. Itt is szembeötlő az az ál
talánosan észlelt körülmény, hogy a magánvállalkozók, mint könyvkeres
kedők és tanszerszállítók, túlságosan, egyes intézetek s iskolák helyes 
arányban, a ministerium ellenben határozottan gyengén van képviselve, 
holott az ehhez szükséges érzéknek épen nem volt híjával. Bizonyítja 
ezt egy hat részből álló s a franczia elemi oktatásnak félszázados statisz
tikáját ábrázoló graphikai táblázat, melyről már fent megemlékeztünk 
s mely felidézte bennünk a vágyat egy hasonló, a közép- és felsőoktatást 
tartalmazó kimutatás iránt. Ezt a minden tekintetben figyelemreméltó 
svájczi tanügyi kiállításban, mely tartalmasságánál fogva külön méltatást
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érdemelne, tényleg kielégítve találjuk.*) „L'instruction, publique en Suisse. 
Cartes statistiques dressées par le bureau du musée pédagogique de Zürich 
pour Г Exposition“ czímmel egy óriási albumra bukkanunk, mely 15 ha
talmas térképen valamennyi kanton tanügyi viszonyait különböző szem
pontok szerint tünteti fel.

Nagy élvezettel és sok tanulsággal lapozgattunk az előkelő kiadók 
által szigorú rendszerrel kiállított könyvgyűjteményekben, melyek akár egy 
gazdagon fölszerelt könyvkereskedésben, a közönség szabad rendelkezésére 
állanak és számuk, csinos külsejük s olcsó áruk által tűnnek fel. Jobb 
tájékozás kedvéért egyesek, mint Hachette és Delagrave az oktatás külön
böző ágaira részletes és a hivatalos utasítások (programmes officiels) kivo
natát tartalmazó katalógusokat bocsátottak közre, Delagrave azonkívül 
egy a legkülönbözőbb kivánatoknak megfelelő jutalomkönyv jegyzéket. Termé
szetes, hogy a kritikus elme e ritka s kiváló alkalmat hibák s tévedések kifür- 
készésére is fel fogja használni, annál inkább, mert csakhamar észre veszi, 
hogy különösen a történelem-földrajzi szakban böngészete eredménynyel 
jár. Nem szándékom itt oly hibalajstromot összeállítani, mely különben 
sem volna kimerítő, de egy általános elszomorító jelenséget kötelességem 
felemlíteni, azt t. i. hogy a külföld földrajza s nevezetesen hazánké, 
német mintára s német könyvek alapján taníttatik. Ez állításomnak igaz
ságát, melyet más helyen is hangsúlyoztam (1. Egyetértés. 1889. aug.
11.), eléggé bizonyítják az ilyen elnevezések mint: „Transylvanie (Sieben
bürgen1, Kronstadt, Hermanstadt, Klausenboury, Stuhlweissenbourg, Nyir- 
egyhasa, Feleglnjaza, Ofen, Bakony Wald, Scliomlauer (!)“ , stb. Ha még 
felemlítem, hogy egy helyen: Cours d’histoire par Magin-Normand (Paris, 
Delagrave 1886. 313 1.) .,Francois Joseph I I “ olvasható, egy szemléleti 
atlaszban pedig egy száguldó csikós van magyar lovagként (chevalier hon- 
grois) feltüntetve, úgy oly nemzetközi baklövéseket idéztem, melyek 
helyreigazításának jogosultságát senki sem fogja kétségbe vonni.**)

Az újabb, bár nem egészen ismeretlen módszerek közül említésre 
méltók azok, melyek a Martin tábornok által 1826-ban 1.700,000 frank-

*) Megjegyzem, hogy Svájcz az általános és valamennyi osztályt felölelő 
Catalogue officiel-en kívül, tanügyi kiállítása számára egy külön Catalogue 
special-1 adott ki.

**) Az idei Értesítőkben lapozgatva, a losonczi m. kir. áll. fögymnasium 
Értesítőjében „Magyarország külföldön“ czím alatt utólag egy igen érdekes 

■levélváltásra bukkantam, melyet ez iskola igazgatója Gresits Miksa, Foncin P. 
úrral, a franczia középoktatásügy főfelügyelőjével és a „Géographie Historique“ 
ez. munka szerzőjével, az ebben foglalt történeti tévedések és közjogi botlások 
helyreigazítása végett, folytatott. Midőn ezen közleményre, mely a fenti ada
tok által még nagyobb általánosítást és fontosságot nyer, az érdeklődők ügyei
mét ezennel felhívom, az ügy érdekében ide igtatom ama czikkben foglalt 
következő javaslatot, melylyel teljesen egyetértek: „Tudományos társulataink, 
az Akadémia, a Történelmi Társulat volnának talán hivatva első sorban ily 
irányú kezdeményezés megtételére. Sőt az Országos Tanár-Egyesületet is 
illetékesnek tartanám. Ugyanezért fölvetem a kérdést: nem lenne-e czélszerü 
a Tanár-Egyesület kebelében egy bizottságot szervezni, mely a külföldi törté
nelmi és földrajzi tankönyv-irodalmat folytonos éber figyelemmel kisérné s a 
hazánkat illető tévedéseket vagy ferdítéseket helyreigazítani igyekeznék ?“
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nyi összeggel alapított École La Martiniére-ben, Lyon városának egy 
középipariskolai jelleggel biró intézetében, nagy sikerrel alkalmaztatnak 
és a kiállításban számos fénykép és részletes minta által vannak kép
viselve. Az ú. n. méthode Tabareau lényege a mathematika tanításánál a 
következő: a tanulók táblával, krétával és spongyával vannak ellátva, 
adott jelre a föltett kérdésre a feleletet a táblára Írják, újabb jelre pedig 
abbanliagyják az írást és tábláikat helyeiken felmutatják. A tanító ezeket 
áttekinti, a hibásakat levéteti s a helyes eredményt a műveletekkel együtt 
egy jó tanulóval felolvastatja. A geometria tanításánál a növendékek a 
tanítóval egyidejűleg rajzolnak s adott jelre felemelik tábláikat, melyek
ből kitűnik, vájjon helyesen fogták-e fel a dolgot. Hosszabb 10— 15 
peiczet követelő számolási műveleteknél két táblát használnak, az egyik 
20 X  30 cm. nagyságú a kiszámításra, a másik 10 X 12 cm. nagyságú 
az eredményekre szolgál. A kisebb táblákat a padelsők összegyűjtik s a 
tanári szószéken levő nagy keretbe az ülésekkel megegyező sorrendben 
helyezik el a tanító szeme előtt, mi által lehetséges lesz valamennyi 
eredményt aránylag igen rövid idő alatt átvizsgálni, helyreigazítani s a 
szükséges kémpróbákat megtenni. A tanulók, kik ez alatt már egy új 
feladaton dolgoznak, a leírás megakadályozása végett az ülőhelyek sor
rendje szerint három csoportba osztatnak, melynek mindegyike más-más 
adatokat dolgoz fel. E módszer haszna: egyenletes és egyidejű foglal
koztatása az egész, bár népes osztálynak, a gyakorlatoknak gyors és 
közvetetlen javítása, folytonos ébrentartása a tanulók figyelmének az egész 
osztályhoz intézett pontos kérdések á lta l; nem csekély haszna még, hogy 
a növendékeket gyors és pontos munkára szoktatja, megőrzi a tétlenség
től s önbizalmat kelt bennök, végre, hogy a vele kapcsolatos mozgás és 
változatosság az egészségi jólétet fokozza. A hivatalos magyarázat eme 
fejtegetéseit azon megjegyzéssel toldom meg, hogy a fent vázolt unisono- 
módszer véleményem szerint a gyakorlatban nem lesz oly egészen simán 
s gyorsan valósítható, s hogy az előre nem látott zavaró befolyások száma 
egyenes arányban fog nőni a növendékek számával és — a tanító ügye- 
fogyottságával. A rajz tanítására az École La Martiniére-ben a méthode 
Dupasquier-t alkalmazzák, melynél a növendékek körben ülnek egy minta 
körül s azt saját ülésük perspectivájában rajzolják le. A rajz tanára 
közvetetlenebb s részletesebb anyagot fog találni a bal emelet hosszú 
külső folyosóján, melyről festői kilátás nyílik az alatta hemzsegő tömegre 
s a „Histoire du travail“ czímű történeti kiállításra. Amott találjuk fel
ragasztva vagy szekrényekbe elhelyezve a középiskolák, a tanító- és 
tanítónőképzők mindhárom évfolyambeli tanulóinak rajzait a départementok 
alphabetikus sorrendjében a növendékek nevével és korával ellátva, és 
meggyőződhetünk arról, hogy a mi egyenrangú intézeteink legalább is 
egyenértékű munkákat képesek felmutatni; különösen feltűnő a gipsz
minták után készült rajzok elmosódottsága s perspectiva-hiánya. Komo
lyabb bírálatot tűrnek el az alsó- és középfokú rajztanárjelöltek zárthelyi 
dolgozatai, amazok 4, ezek 8 órai munka eredményei. Fokozott követe
lések nyilvánulnak a különböző képzőművészeti iskolák — Écoles natio-
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nales, regionales, municipales de beaux-arts, d’art décoratif et de dessin — 
által kiállított rajzokban és mintázott alakokban, míg az École nationale 
et spéciale des beaux-arts már a valódi művészet magaslatán áll.

Páris városának szomszédos pavillonjaiba lépve, az első kellemes 
benyomás után, szembeötlő az ott uralkodó rendszer és szemlélhetőség 
és a kiállított tárgyak érdekessége és nagy száma. Felemlítem az École 
municipale de physique et de chimie industrielles növendékeinek saját 
készítményü vegyiszereit és készülékeit, az École Diderot 13— 19 éves 
tanulóinak alapos kézimunkáit, a Collége Chaptál kiváló gyűjteményes 
kiállítását, az Írásbeli dolgozatok teljes gyűjteményét, melynek mennyi
ségi ani része a miénkhez viszonyítja, nagy előrehaladottságról tanúskodik, 
holott a dolgozatok külső alakja: szétszórt lapok czeruzajavítással, nem 
móndható mintaszerűnek, végre az új Sorbonne-telep és a Faculté de 
médecine-nek Nénot építész és Martin szobrász által 1 :50  méretben 
készített óriási színezett terveit és gipszmintáit, melyekben sokáig gyö
nyörködtünk.

Legyen szabad e helyen még a nevezetesebb felsőbb kereskedelmi 
iskolákról, melyekhez rendszerint egy ipari vagy műszaki tanfolyam is 
csatlakozik, és melyek magán-részvénytársaságok kezelése mellett a keres
kedelmi ministerium és az illető ipar- és kereskedelmi kamarák részéről 
anyagi és erkölcsi támogatásban részesülnek, az összehasonlítás kedvéért 
néhány fontosabb adatot felemlíteni. Ilavreban van 2 évfolyam, az exter- 
natuson az évi tandíj 600 frank, a társulat tőkéje 220,000 fr. Mar- 
seilleben: 3 évfolyam, 4— 600 fr. tandíj, 450,000 fr. tőke. Lyonban: 
2 évfolyam és 1.120,000 fr. tőke. Bordeamban: 2 évfolyam és 200 fr. 
tandíj. Valamennyi intézet gondoskodik a növendékek házi ellátásáról is, 
a melynek díja évi 1900 fr.-ig emelkedik, elhelyezésükről a tanfolyam 
befejezése után és utazási ösztöndíjakról, melyekkel évente a legjobb 
növendékek ajándékoztalak meg. Míg az angol nyelv kötelező tantárgy, 
a német és spanyol közül egyik szabadon választható. Egy újabb minis- 
téri rendelet értelmében (1888. aug. 23.) a felsőbb kereskedelmi iskolák 
(a melyek Francziaországban még nem akadémiák!) növendékei, ha fran- 
czia születésűket igazolják, a consulátusi szolgálatra is alkalmazhatók.

Azon bizonyára jogosult kérdésre, minő a német nyelv tanításának 
állapota, általánosságban megnyugtató feleletet adhatunk: komoly törek
vés észlelhető a tanárok és tanulóknál, bár az elért eredmény azzal nem 
arányos és a dolgozatok javítása sem kifogástalan. Ezzel nem annyira a 
helyesírási hibák *) ellen kelünk ki, melyekkel szemben a megszokás 
maholnap közönyössé lesz s melyek különösen a német helyesírásnak 
számos ingadozó rendszere mellett, még a legjobb kéziratokban sem tar
toznak a ritkaságok közé, mint inkább a nyelv természete és az értelem 
ellen elkövetett hibák ellen. Nem szabad tehát „Fritz“ helyett „Friss“-et

*) A franczia érettségi dolgozatokban a helyesírási hibák maximuma 
három. Alkalmilag talán részletesebben emlékezhetünk meg azon az Académie 
Frangaise kebeléből kiindult mozgalomról, mely a franczia helyesírás lénye
ges és észszerű egyszerűsítését czélozza (1. L'Université, 1889. nr. 10).
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írni vagy e mondatot -„ Je vom con firme ma dévouée elemiére11 németre 
így lefordítani: ,,Ich bestättige Ihr mein ergebenes L e t z t e s Hogy mily 
komikus hatással vannak a germán köpenyegbe öltöztetetta gllicismusok, 
azt könnyen elképzelhetjük, ha a magyarban lábra kapott számtalan ger- 
manismusra gondolunk.

3. Új taneszközök és könyvek. Művelődési egyesületek.

A felső oktatás a tudományos küldetések vonzó és festői kiállításán 
kívül, számos tud. munka, tervezet és minta, s különösen a legkülönbö
zőbb újításokkal ellátott mérő-eszközök, elektromos és optikai készülékek 
által van képviselve, melyek hosszú sorban nyúlnak el a palais des arts 
libéraux jobb földszintjén és egyaránt becsületére válnak a franczia tudo
mánynak és iparnak. Figyelemreméltó részletként felemlítem dr. Auzoux 
szétszedhető' (clastique) anatómiai készítményeit, köztük egy 97 darabra 
bontható lovat, mely összesen 3000 részletet tüntet fel s 4000 frankba 
kerül, és az ember anatómiai készítményét, mely Г80 m. magas, szintén 
3000 részletet, ábrázol és melynek ára 3000 fr.

Valódi különlegességgé fejlődtek a franczia paedagogusoknál a szá
moló gépek : tableau numérateur, compteur optique, easier numérique stb., 
melyeknek mennyisége vetekedik a kiállított padmintákéval s bizonyítja, 
hogy e különben hasznos segédeszköznek túlságos fontosságot tulajdoní
tanak. Egy másik különlegesség a hazafias paedagogiai iró- és ellenőrző
füzetek: cahiers parisiens, départementaux, cahier du centenaire de 1789 ; 
carnet de corrcspondance és az ú. n. „bans points'1-c\i, azaz jelek és 
színes képecslték a szorgalom s jó magaviselet jutalmazásáúl. A füzetek 
borítéka, mint nálunk, nagyobbára képekkel van ellátva, melyeket émely
gős erkölcsi prédikációk kisérnek, a carnets-ek a tanító és szülő érint
kezését közvetítik. Különben paedagogiai szempontból mindkettő kétes 
értékű. Egy díszes emléklap, mely az 1789-diki nemzetgyűlés ember- és 
polgárjogait tartalmazza 17 pontban, emléktáblák az egyes szakmák fel
iratával s a jeles növendékek neveivel, végre kiváló hősöknek „Mórt 
pour la patrie /“ felirattal ellátott mellszobrai egészítik ki a modern 
franczia iskolaszoba belső berendezését.

Természetes, hogy oly tárgyak sem hiányoznak, még pedig tekin
télyes számmal, melyek bízvást elmaradhattak volna, hírhedt egyetémes 
eszközök (appareil universe]) és paedagogiai játékszerek, melyek hirdeté
sének a vásári bódékra emlékeztető módja nem egyszer azt a jogos 
kívánságot keltette fel bennünk, vajha a jury nagyobb szigorral s gon
dosabb megválasztással működött volna. Ez ugyan csökkentette volna a 
mennyiséget, mely a laikusnak imponál, de emelte volna a minőséget, 
mely a szakembert első sorban érdekli. Vájjon a graphologia, az új, 
újabb s legújabb világnyelvek számos rendszerei itt helyükön vannak-e, 
azt nem akarom vitatni, de hogy az ily „svindli“, mint a ,.Sténarithmie- 
L ichard ou V art de calculer aussi vite que la pensée, apprise sans 
ma/tre en quelques heures (/)“ vagy az „ Unification de V enseignement 
des éléments de la yéométrie, du dessin, de la musique et de la gym-
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nastique (!) par Valphabet des formes, par E. Reiber, fondateur de 
XArt pour tous'1, már nem üti meg a tisztességes mértéket, az csak 
világos.

De lássunk oly segédeszközöket is, melyek különböző szakmákhoz 
tartozván, a kartársakat esetleg közelebbről érdekelhetnék. Féret (16, 
rue Etienne-Marcel) oly szabályozható irópolczokat állít ki, melyeknek 
gyakorlati berendezése már alig fokozható. A ..Supports pour cartes 
murales, systéme Perrot Garnier“ egy igen czélszerű s tartós szerkezet a tér
képek s fali táblák megerősítésére az iskolatáblákra vagy azok mellé. Két 
vastámaszból állnak, melyeken csigák és zsineg segélyével 4— 6 térkép 
egyidejűleg megerősíthető s kényelmesen fel s lefelé göngyölhető (kapható 
M. E. Bertauxnál, 25, rue Serpente ; ára 28— 39 fr.). A könyvalakú s 
egy függélyes tengely körül forgatható falitáblák, tableau d volets alkal
mazását a túlságos mozgékonyság károsan befolyásolja. Horganybádogból 
készült, fehérre festett testmintákat szállít a „ Yieille Montagne11 társu
lat, melyeknél csinosabbak s olcsóbbak a gipszmintákat is pótló préselt 
papiranyagminták. „Planche universelle (a, dessin) pour tendre le papier 
sans colle ni punaises en une minute, brevetc“ (Sénée freies, 19, rue 
du Dragon) a kissé hosszú neve egy több hasonló s négyzet keresztmet
szetű léczből álló négyszögü szerkezetnek, mely a rajzpapiros gyors és 
tiszta megerősítésére szolgál. A Hoel-féle ..Barométre des Écoles“ primi
tiv s nem is új combinatiója a 9 legelemibb physikai segédeszköznek s 
27 frankkal búsásan van megfizetve. Egy nagy fali tábla angol és franczia 
szöveggel „List of the principal rules for learning quickly the genders of 
french Substantivs11 (Chaix) a franczia főnevek nemének meghatározására 
szolgál a) az értelem, b) a rag vagy képző szerint, de semmi újat sem 
tartalmaz. Egy nagyobb 1 20 X D4Ó rn és egy kisebb 0'42 X 0'32 m 
méretű táblázat Tableau graphiqúe de la Chronologie des Bois de France 
(par G. Monciny) 100 egyenlő s egy-egy évet ábrázoló részre van fel
osztva s a szemléltető oktatást elősegítő színes vastag vonalak segélyé
vel ábrázolja a királyok uralkodásának tartamát, oldalvást pedig a neve
zetesebb egykorú történeti eseményeket közli. A dolog lényege, természe
tesen, minden nehézség nélkül volna alkalmazható a magyar történelmi 
adatok emlézésének graphikai könnyítésére.

A németalföldi osztályból csakis egy sajátságos részletet akarok 
kiemelni, melynek paedagogiai értékéről annál inkább lehetne vitatkozni, 
mivel a nálunk is ismert Fröbel-féle foglalkozások keretébe tartozik. 
„Fantaisie d’un petit garzon de; Leyde, ,ágé de 6 ans“ felirattal az isme
retes müncheni tréfás képlapokhoz, hasonló íveket találtam, melyeknek 
részletezett szövege a tanító, a hozzávaló megindító ügyefogyottsággal 
odavetett vázlatok a gyermek müvei.

Hogy jelentésem hiányosságát csökkentsem, legalább röviden meg
emlékezem ama számos közművelődési egyesületről, melyek Franczia- 
országban a műveltség és nyilvános oktatás magasztos czéljait önerejükből 
mozdítják elő és a Marsmezőn sikeres tevékenységükről oly fényesen szá
moltak be. A nők iparos oktatására van rendelve az 1856-ban Elisa
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Lemonnier által alapított Société pour Venseignement professionnel des 
femmes, mely jelenleg 3 iskolát tart fenn, hol 500 leánynövendék 8 
különböző tanfolyamban sajátít el jövedelmező iparágakat. Az Association 
Philotechnique, melyet 1848-ban alapítottak, a tanítói pályára készít elő 
mindkét nembeli felnőtteket, ez idő szerint 385 tanfolyammal bir, me
lyeket 7722 személy látogat. Az 1830-ban alapított Association Poly- 
teclmique, hasonlóan a budapesti népoktatási körhöz, a népoktatás ter
jesztésére a legkülönbözőbb állású művelt férfiak közreműködését használja 
fel, fölolvasásokat rendez, könyvtárakat alapít és díjakat oszt ki. Szóljunk 
még a párisi arrondissements-ok iskolapénztárairól (Caisse des Écoles), 
melyek önkéntes adakozásokból begyült segélyezések, ruházat és táplálék 
kiosztása, valamint iskolai ünnepek és szünidei utazások rendezése 
által lehetővé teszik a szegényebb osztályoknak is, hogy gyermekeiket a 
kötelező iskolázásban részesítsék.

(Brassó.) Kemény Ferencs.

I R A T T Á R .

A tankönyvek birálati dija ügyében a vall. és közokt. minister 
f. é. 6634. sz. a. a következő rendeletet bocsátotta k i :

A középiskolák, továbbá a népoktatási intézetek, kereskedelmi és 
ipariskolák tan- és segédkönyveinek az orsz. közokt. tanács általi meg- 
biráltatása ügyében kiadott szabályrendeleteket —  névszerint az 1887. 
évi 21,243. sz. a. kelt rendelet 1 pontját, valamint az 1*888. évi 
17,589. sz. szabályrendelet 4. §-át akként találtam módosítandóknak, 
hogy a bírálatokért fizetendő díjak jövőre a kir. adóhivatalokba, illetőleg 
állampénztárakba fizettetvén be, csak a rólok szóló adóhivatali, illetőleg 
állampénztári nyugta küldessék be a bírálandó könyvvel együtt az orsz. 
közokt. tanácshoz. Erről Czímedet akhoztartásul értesítem.

Budapest, 1889. évi augusztus hó 23-án. Gr. Csaky.

A középiskolai physikai tanszerek beszerzése tárgyában a vall. 
és közokt. minister f. é. 25,490. sz. a. a következő rendeletet intézte 
valamennyi tanker, főigazgatóhoz :

További eljárás végett értesítem Czímet, a középiskolai természet- 
tani tanszerek beszerzése tárgyában 1887. évi márczius 31-én 12,032. 
sz. a. kiadott rendelet azon részét, a mely szerint az állami mechanikai 
tanműhelyben nem kapható ily tanszereket kizárólag csak a Fáy és 
Lippert-féle tanszerraktárban volt szabad megrendelni, hatályon kívül 
helyezem és megengedem, hogy a beszerzés a mondott esetben bármely 
más hazai tanszergyárosnál történjék.

Egyebekben azonban idézett rendeletemet egész terjedelmében fen- 
tartom.

Budapest, 1889. október hó 12-én. Gr. Csáky.



Az állami és községi népoktatási tanintézetek bizonyítvány
másodlatainak kiállítása ügyében a vall. és közokt. min. f. é. 18,930. sz. a. 
a következő rendeletet intézte valamennyi kir. tanfelügyelőséghez :

Az állami és községi népoktatási tanintézetek bizonyítvány-másodlatainak 
kiállítása körül követendő eljárást szükségesnek találtam következőleg szabá
lyozni : 1. A népoktatási tanintézetek osztálybizonyítványairól a másodlatokat, 
ha a kérelmezők a bizonyítvány elveszését kellően igazolni tudják, az intézeti 
igazgatók szóbeli kérelemre is, minden felsőbb engedély nélkül kiállíthat
ják. 2. Az elemi és polgári iskolai tanképesítő oklevelek, valamint a 
kereskedelmi iskolai érettségi bizonyítványok másodlatainak engedélyezését, 
az igazgatóság által tett és a királyi tanfelügyelő utján fölterjesztett 
jelentés alapján, az eddig szokásos módon a jövőben is föntartom magam
nak. 3. Másodlatok kiállítása oly czélból, hogy az eredeti birtokosnak 
több példányban legyen meg bizonyítványa, meg nem engedhető; még 
az esetben sem állítható ki másodlat, ha az eredeti bizonyítvány nem 
volna a birtokos kezénél. Ha ily esetben valamely hatóságnál sürgősen 
kell igazolni valakinek tanulmány végzését, ez a tanintézet igazgatósága 
által az illető hatóságokhoz intézett hivatalos átiratban történhetik meg. 
A bizonyítvány-másodlat kiállításának tehát csakis az eredeti elveszése 
esetében van helye. 4. A bizonyítvány-másodlatra mindig ráírandó a „má
sodlat“ jelzés, s az iskolai igtatókönyvbe bejegyzendő a másodlat kiállí
tása, annak keltével és számával. A másodlatnak szóról szóra úgy kell 
kiállítva lennie, mint az eredeti volt. 5. A népoktatási tanintézetek osz
tálybizonyítványainak másodlatai minden díj nélkül, az elemi és polgári 
iskolai tanképesítő oklevelek, valamint a középkereskedelmi iskolák érett
ségi bizonyítványainak másodlatai, előzetes engedélyezésem alapján, 1 frt 
díj lefizetése mellett állítandók ki. mely összeg az illető tanintézet vala
mely jótékony czélú egylete javára fordítandó.

Felhívom a kir. tanfelügyelőséget, hogy a közvetlen felügyelete alatt 
álló állami és községi népoktatási tanintézetek elöljáróit, szoros miheztar
tásra ily értelemben utasítsa.

Kelt Budapesten, 1889. évi július hó 23-án. Gr. Gsáky.
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EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
2. A választmány október 8 ki ülése.

Elnök : Berecz A., jegyző : Brózik K.
Jelen voltak: Köpesdy S., Mayer J., Yolf Gy., Szerelemhegyi T., 

Bermüller F., Beme L., Felsmann J .. dr. Jancsó B., dr. László M., 
Molnár S„ Müller dr. Pozder K.. dr. Schmidt A., Sebestyén Gy., 
dr. Szemálc I., Tiber A. és Vámossy M.



Az elnök mély megilletődéssel emlékezik meg Ney Ferencz tiszt, 
tagnak szept. hó 11-én történt elhunytéról; az elhúnyt nem csak saját 
iskolája, nem csak a reáliskolák, hanem az egyesület körül is kiváló 
érdemeket szerzett ; ez utóbbi ok elismerésének czéljából tiszt, taggá 
is választottuk. Benne a középiskola ügye és egyesületünk is régi veterán 
tagját és buzgó előharczosát vesztette el ! Az elnök az elhúnyt koporsó
jára az egyesület nevében koszorút tett. A választmány az elnök eljárását 
köszönettel jóváhagyja és az elhalálozás fölötti fájdalmát jegyzőkönyvbe 
igtatja.

A pénztárnok bemutatja a magyar földhitelintézet átiratát, a mely 
szerint 82.55 frtot a segélyző alap javára íratott.

A pénztárnok bejelenti Giurissevich József fiumei tagtárs elhalálozását. 
Szomorú tudomásul szolgál.

Köpesdy S. bemutatja jelentését a középisk. tanulók ez évi szün
idei kitelepítéséről. Összesen 10 középisk. és 4 népisk. tanuló volt ki
telepítendő. A gyermekek Körmőczbányán, elv. Yersényi György fel
ügyelete alatt 4 hetet töltöttek el, mindannyiszor, valahányszor az idő 
engedte, tanulságos kirándulásokat tevén. A választmány Köpesdy Sándor
nak, a kitelepítés szervezőjének, valamint a felügyelő dr. Yersényi György 
kartársnak köszönetét mond.

A segélyző bizottság nevében, a segélyző alap növelése czéljából 
Köpesdy S. a következő javaslatokat teszi: a) rendezzen a választmány 
a tagok között újabb gyűjtést\ b) az alapból kivett kölcsönök behajtásá
nál fejtsen ki lehető szigorúságot; c) küldjön a vall és közokt. minister 
úrhoz küldöttséget, hogy a Röck-féle alapítványból a segélyző alapnak 
is juttasson valamit; d) kéressék fel a vall. és közokt. minister úr amaz 
engedély megadására, hogy az állam felügyelete alatt álló iskoláknál a 
behatásoknál minden tanulótól 10 krt a segélyző alap javára szedet
hessék ; e) kéressék föl Harrach J. aunak elvállalására, hogy miként 
nehány évvel ezelőtt, ez idén is rendezzen a középisk. dalkörök közre
működésével egy nagyobb hangversenyt.

A választmány a fenti javaslatokat az a) alatti kivételével elfogadta 
és a végrehajtásokat a segélyző bizottságra ruházta.

A közoktatási tanács reformjára vonatkozó javaslatokat, a melyeket 
dr. Alexander B. nagygyűlési előadása kapcsán tett, a választmány a 
köröknek kiadatni rendelte.

Molnár S. indítványára a választmány feliratilag kívánja háláját 
kifejezni a vall. és közokt. minister úrnak, hogy az egyesület többször 
megújított kérésének eleget tenni és a felekezeti és községi tanárok 
nyugdíjügyének országos szabályozását megkezdeni kegyes volt

Az alelnök jelentést tett a szakosztályok megalakulásáról Az elnök 
üdvözli e szakosztályok tisztviselőit és kéri, hogy az eleven munkál
kodást szíveskedjenek minden erejüktől előmozdítani.

Végre a tagdíjhátralékok szigorúbb behajtása végett a választmány 
bizottságot küldött ki. A bizottság tagjai : I)r. Janosó B., Tiber A., 
dr. Szemák 1., a pénztárnok és a főtitkár.
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II. A budapesti szakosztályok.
Az október 1-én. 15-én és 22 én tartott összes ülések.

Elnök: Köpesdy Sándor, jegyző : Szerelemhegyi Tivadar.
Az első ülésben október 1-én 27 tag vett részt.— Az elnök előadván, 

hogy a választmány határozata szerint a tanári szolgálati szabályzat ter
vezetének megállapítása összes ülésekben történik s erre az időre a 
szakosztályok munkálkodása szünetelni fog, indítványára abban állapodtak 
meg, hogy a tárgyalások alapjául az egyesületnek még 1880-ban kidol- 
dozott javaslatát fogadják el s ennek folyamán haladva kiegészítik 
azokkal a pontokkal, melyeket azon idő óta a középiskolai törvény, 
valamint több új ministeri rendelet és intézkedés szükségesekké tett. 
Továbbá abban is megállapodtak, hogy a készítendő javaslat általában 
a középiskolai tanárokat érdeklő javaslat legyen, tekintet nélkül az iskola- 
fentartó hatóságok különös viszonyaira; olyan legyen, mely a tanárok
nak az állami és hatósági tisztviselőkéből különböző hivatásukból folyó 
sajátos szolgálati viszonyait tartsa szem előtt; más tekintetben pedig 
olyan legyen, hogy az iskolafentartó hatóságok különböző viszonyaira 
vonatkozó pontok alkalmazásával azt mind az állam, mind a többi iskola
fentartó hatóság elfogadhassa.

Ezután az elnök jelenti, hogy Reif Jakab egyesületi tag, kinek 
az 1880-iki javaslat összeállításában legnagyobb része volt, most is 
vállalkozott az előadói tisztre. Erre a részletes tárgyaláshoz fogtak s az 
igazgató szolgálatából a hivatalos állására, feladatára vonatkozó pontokat 
s a hatóságokhoz és az intézethez való viszonyát tárgyalták általános
ságban. Élénk megbeszélés tárgyát képezte az igazgatóknak köztudomás 
szerint sokoldalú elfoglaltsága; különösen kiemelték, hogy az igazgató 
irodai és házfelügyelői teendőkkel ma már annyira meg van terhelve, 
hogy a legjobb akarat mellett is alig jut ideje az intézet szellemi 
vezetésére. Az igazgató az, a ki legkevésbbé van tájékozva intézetének 
nevelő és művelő munkásságáról, különösen a mi a részleteket illeti. Sok 
munkát ad az igazgatóknak az intézet anyag iállapotának vezetése és ellen
őrizése is. A számadások megvizsgálásának és a felmentésnek most dívó 
módját is meg kellene változtatni, mert az igazgatók szükség nélkül 
néha 2 évig is függőben tartatnak.

Az összes ülés mindezekre nézve felkéri az igazgatókat, mint a 
kik a kifogásolt dolgokról és orvoslásuk módjáról is a legjobban vannak 
tájékozva, hogy erre vonatkozólag közös megállapodással készítsenek 
tervezetet s az összes ülésnek mutassák be.

A második ülés október 15-én volt sokkal kisebb számú tagok 
részvevőse mellett. — Az igazgatónak a tanárokhoz való viszonyából 
eredő kérdéseket tárgyalták le legnagyobb részben az 1880-iki tervezet 
szerint. Az összes ülés ebbe a fejezetbe egy új pontot is vett fel, mely 
a minősítvényi táblázatról szól, s ennek az a tartalma, hogy az igazgató 
által készített minősítvényi táblázatnak saját személyére vonatkozó részét 
az érdekelt tanár fontosabb esetekben megtekintheti.
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A harmadik ülést október 22-én tartották, megint csekély részvét 
mellett. Ez ülésben az igazgató többi teendőinek tervezetét tárgyalták 
le. A tanárok szolgálati viszonyára áttérve a gyűlés mindenekelőtt egy
hangúlag arra az álláspontra helyezkedett, hogy az állami és állami vezetés 
alatt levő intézeteknél alkalmazott helyettes tanárok is a ministeriumtól 
kinevezett, nyugdíjképes állami tisztviselők legyenek. Azután a tanári 
alkalmazásnál előforduló szokásos eseteket vették általánosságban tárgyalás 
alá, de a részleteket az idő előhaladása miatt nem lehetett megállapítani.

Se. T.

III. A k ö r ö k .
A trsztenai kör szept. 25-én tartotta e tanévben első ülését az 

összes tagok részvételével. Mindenekelőtt Dortsák Gyula, a kör elnöke, fölol
vassa elnöki megnyitóját, melyben a kör czéljául paedagogiai kérdések megvita
tását, az iskolai élet minél intensivebbé tételét és ugyan annak szabályosságát 
előmozdító mozzanatok megbeszélését, a körtagok tudományos önképzésének 
előmozdítását és az iskola és a társadalom között létesített jő viszony 
további ápolását, fejlesztését tűzi ki. A részletes programm következő 
pontokból áll: 1. Az általános nevelés és tanítástan vagy a szaktudomá
nyok köréből merített fölolvasások. 2. Általános paedagogiai kérdések 
feletti vitatkozás, a gyakorlati nevelés és tanítás körében előforduló ese
teknek megbeszélése. 3. A központi választmány által a köröknek tárgya
lás czéljából kiadott tételek megvitatása. 4. Az iskolai élet minél szabá
lyosabbá tétele, annak egyöntetű eljárás által minél intensivebbé tétele.
5. Fölolvasással összekapcsolt esték rendezése a családokkal való meg
ismerkedés, az iskola és társadalom közti jó viszonynak ez utón való 
ápolása. 6. Más körök által fölvetett kérdések, indítványok megbeszélése. 
Beszéde további folyamában kifejti az elnök, hogy intézetünk a magyar 
állameszme egyik védőbástyája, tehát a tanári állásból eredő feladatok 
teljesítésén kívül, a nemzeti alapon álló társadalmi mozgalmak szervezé
sében és az iskola és család közti kapcsolat szívesebbé tételében és 
az intézet népszerűsítésében kell serénykednünk, mert a hol az iskola 
a közművelődés iránt érdeklők főhadiszállása, ott az iskolai nevelés táp
lálékot nyer a szülők részéről és az ifjúság a jó példától lelkesülve job
ban összeforrhat a nemzeti eszmével, törekvésekkel. Továbbá a tanárnak, 
mint az ifjúság oktatójának szive-lelke nemesítőjének, a szép pártoló
jának és előharczosának magasztos feladata van. A tanár a nemzeti hala
dás és erősödés fő munkása. — A nemzet intelligentiájának jövő oszlo
pait a középiskolai tanár neveli. Szép, de nehéz a feladat. Azonban a 
ki a magasabb szempontok niveaujára emelkedik, az szívesen hozza áldo
zatul a nemzeti cultura oltárára a legjobb tehetségét. — Ezután az elnök 
vázolta a trsztenai körnek 5 éven át kifejtett buzgó tevékenységét a 
a nemzeti missió teljesítésében. Munkára hívja fel a kör tagjait és 
utal azon sikerekre, melyeket az utóbbi 2 év alatt a tanári kar a társada
lomra való ráhatás által ért e l ; utal továbbá a napi sajtó elismerésére,
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melylyel a tanári karnak a múlt tanévben kifejtett buzgó irodalmi tevékeny
ségét kiemelte. Minthogy az irodalmi középponttól valójában messze vagyunk, 
irodalmi működésűnket csakis a tanári körben fejthetjük ki és ha ez igy 
van, akkor komolyan hozzá látunk a munkához, mert lelkünk jobban 
összeforr a munkában és a közös tevékenység által tisztul és erősödik, 
egymást megismerjük, megszeretjük és a kölcsönös becsülés és baráti von
zalom megszilárdul.

Erre a felolvasó esték elnökéül Borisak Gyula és tagokul a követ
kezők választattak: Kotunovics Győző, Csekély Adolf, dr. Koválik János, 
dr. Szádilek János tanárok, dr. Freud Armin  orvos és Szalay Károly 
járásbirósági jegyző. Határozatba ment, hogy minden hó első hetében szak
ülés lesz és hogy az októberi ülésben minden tag bejelenti, hogy mely tár
gyakról és hányszor fog fölolvasni, végül hogy az alumneum javára egy 
hangverseny és egy műkedvelő előadás.is fog rendeztetni.

Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

A m.-szigeti kör Marikovszky Menyhért elnöklete alatt okt. 7-én 
tartotta ebben az iskolai évben első ülését, melyen a következő neveze
tesebb ügyek kerültek tárgyalás alá és intéztettek el az összes tagok jelen
létében. 1. Az elnök melegen üdvözölvén a teljes számmal megjelent 
tagokat, röviden vázolta azokat a feladatokat, melyek a jelen év folyamán 
megoldásra várnak, aztán kitartó munkásságra buzdította a kört a legne
mesebb czél, a hazai közoktatásügy előmozdítása érdekéből. 2. Az elnök 
indítványozta, hogy azért az odaadó és nagysikerű közreműködésért, melylyel 
a f. évi júl. hó 6., 7. napjain M.-Szigeten tartott orsz. középiskolai 
tanáregyesületi közgyűlés megtarthatását előmozdították, illetőleg a szóra
koztató és gyönyörködtető kirándulások megtehetését készséggel eszközöl
ték, hálás köszönet nyilváníttassák Mandics József polgármesternek, Szap- 
lonczay Miklós alispánnak, Be Adda Sándor főbányatanácsosnak és 
Bikkál Nándor erdőigazgatónak. A gyűlés az indítványt egyhangúlag el
fogadván és határozattá emelvén, annak végrehajtásával az elnököt és 
jegyzőt bízta meg. 3. Kardos Károly indítványozta, hogy Szilágyi István 
igazgató-tanárnak, a kör örökös tiszteletbeli elnökének köszönet nyilvá
níttassák azért a nagyérdekű felolvasásért, melyet a tanáregyesület itteni 
közgyűlésén az érettségi vizsgálatokról tartott. Ez az indítvány is egy
hangúlag fogadtatott el és emeltetett határozattá. 4. Morvay Ignácz 
indítványozta, hogy Marikovszky Menyhértnek, a kör elnökének, azért a 
nagy buzgalmú fáradhatatlan munkásságáért, melylyel a tanáregyesület 
közgyűlése alkalmával a tanári kört repraesentálva, minden kívánságot kielé- 
gítőleg kifejtett, elismerés és jegyzőkönyvi köszönet nyilváníttassék. Az 
indítvány egyhangúlag elfogadtatott és határozattá emeltetett. 5. Az elnök 
kérdésbe tevén, hogy a múlt év folyamán tartott felolvasó estélyek tiszta 
jövedelme, mely eddig takarékpénztárilag kezeltetett, s jelenleg 85 frt 
22 krt tesz ki, mi módon lenne felosztandó, erre nézve hosszabb tanács
kozás után a következő felosztási tervezet fogadtatott e l : a) A  budapesti 
országos segélyalapra 15 f r t ; h) a tiszántúli ev. ref. tanáregyesület nyugdíj-
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alapjának 15 frt; c) a m.-szigeti dalkör alapjának 15 f r t ; d) a mára- 
marosmegyei közkórház alapjának 15 frt; e) a m.-szigeti kereskedelmi egye
sület könyvtári alapjának 10 frt; f) az ipariskola tanulóinak jutalmazására 
5 frt; gj nyomdaköltségre 3 frt; h) szolgának 2 frt. A fenmaradt 5 frt 
22 kr egyelőre folyó költségek kezelésére visszatartatott. A novemberi 
köri gyűlésre Dobay Sándor vállalkozott felolvasás tartására s értekezni 
fog a középiskolai tanulók nyári kitelepítéséről, a mely érdekes tárgyról 
már a múlt évben tartott volt a köri gyűlés előtt egy figyelemre méltó szabad 
előadást. 7. Végül elhatározta a kör, hogy a nyilvános felolvasó 
estélyeket, a melyek iránt a múlt esztendőben városunk közönsége részé
ről oly élénk érdeklődés mutatkozott, ebben az esztendőben is meg fogja 
tartani, s az első felolvasó estély napjául nov. 9-ét tűzte ki. Ezeken az 
estélyeken felolvasások tartására ajánlkoztak eddigelé Szentimrey Tamás,
Dobay Sándor, Vékony Antal. , '

Vékony Antal, a kör jegyzője.

A zenfai kör október 19-én tartotta ez évi első ülését, melyen a 
tagok teljes számmal voltak jelen. Szűcs Lajos elnök futó pillantást 
vet a múlt évben alakult körre, mely létét a tagok nemes törekvésének 
és komoly elhatározásának köszöni, s melynek állandó irányát a tagok 
buzgalma s kitartó munkássága nemcsak megállapította, hanem a virág
zásnak is meglehetős magas fokára emelte. Ezt igazolja a tanáregyesület 
m.-szigeti közgyűlésén előterjesztett főtitkári jelentés, melyből kitetszik, 
hogy az egyesület körünk alakulását rokonszenvesen fogadta, a kitűzött 
kérdésekben nyilvánított véleményeinket figyelembe vette, a népies elő
adások tartásában nyilvánuló munkánkat elismerésre méltatta s végre a 
kör ajánlottját (az elnököt) az egyesület választmányi tagjává választotta. 
Ezek részben a kör erkölcsi jutalmát képezik. De még nagyobb erkölcsi 
jutalom a közokt. magas kormány megelégedése, melylyel szeretett főigaz
gatónk figyelmeztetésére a népies előadások tartása tudomásul vétetett. 
De míg ezek a múltra nézve jutalomnak tekintendők, a jövőt illetőleg 
buzdító eszközül kell, hogy szolgáljanak. Az eddigihez hasonló szorgalom 
és kitartás vezérelje a tagokat, minek eredménye városunk életében a 
lakosság közt terjesztendő helyes nézetek és szükséges ismeretek meggyö- 
keresítése által hozzánk és állásunkhoz leginkább méltó feladat lesz. 
E törekvésben melegen üdvözli az elnök a tagokat s az uj egyesületi év 
munkálatának sorát a mai üléssel megnyitja.

Ezután következett a f. évi munkaprogramm megállapítása. Brózik 
főtitkár levele felolvastatván, a szolgálati pragmatika kérdésében tartandó 
előadásra Szűcs Lajos elnök vállalkozott; az egységes középiskoláról Örvény 
Iván fog annak idejében értekezni. Tanügyi kérdések előadására vállal
koztak továbbá egyelőre ár. Ferenczy Alajos és Mészáros Lajos is. Az 
elnök javaslatára határoztatott továbbá bőgj- a kör az adventi és a 
nagy böjti időszakban vasárnaponként ismét tart egy-egy népies elő
adást és ha a szükség úgy kívánja, néhányat az intelligens közönségnek 
is. Az adventi vasárnapokon Czelie Győző, Klazsik Lókus, Tóth Lajos 
és Virág István tartanak előadást a november havi ülésben magállapí
tandó tárgyakról. Virág István, a kör jegyzője.
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A fiumei kör az 1889— 90. iskolai évre még a múlt iskolai év 
végén megalakulván, október 19-én tartotta ez évben első rendes gyűlé
sét. Miután a gyűlés boldogult Don Giurissevich József czímzetes kano
nok, főgymnasiumi hittanár és hitszónok emlékét jegyzőkönyvbe iktatta, 
az egyesület választmánya által a köröknek tárgyalás végett kiadott téte
leket véve alapul megállapította a kör munkaprogrammját az 1889—90. 
iskolai évre. A tételek közül a közoktatási tanács újjászervezésére vonat
kozót a kör nem fogja tárgyalni, mivel a parlament közoktatásügyi 
bizottságában s az egyesület ez évi közgyűlésén e kérdés már eléggé 
kifejtetett és minden oldalról megvilágíttatott. A középiskolai tanárok 
szolgálati pragmatikájára vonatkozó kérdés tanulmányozására s e tárgyban 
teendő jelentéstételre Fest Aladár, dr. Berglioffer József és Szabó Samu 
tagokból álló bizottság vállalkozott. Az egységes középiskola kérdésében 
főleg minket — fiumeieket —  legközelebről édeklő Olaszország ilynemű 
mozgalmaira való tekintettel, Zambra Péter köri tag fog referálni. A gyűlés 
elhatározta, hogy mint az előző években, úgy ez évben is fog a közön
ségnek szánt nyilvános felolvasásokat tartani. Elhatározta továbbá, hogy 
a kör ülésein a köröknek kiadott tételek tárgyalásán kívül paedagogiai 
és szakelőadások is tartassanak. Ilynemű előadások tartására még az ülés 
folyamán több tag jelentkezett, és pedig : Matisz János a tanszerkiállítá
sokról, Fest. Aladár a történelmi oktatás szemléltető eszközeiről, Dal- 
martello Arthur az anyanyelvre való fordításról az iskolai és házi dol
gozatokban, dr. Berglioffer József a földrajzi ismeretek ébrentartásáról 
a felsőbb osztályokban és Körösi Sándor az élő idegen nyelvek tanításá
nak sikeresebbé tételéről. Nicora Vincze tagtárs indítványára a gyűlés 
elhatározta, hogy a kör ügyrendjét elkészíti, s erre vonatkozó tervezet 
benyújtására az indítványozót kérte föl.

Szabó Samu, a kör jegyzője.

VEGYESEK.

Kinevezések. A király ő felsége dr. Solymosi Lajos székelyudvarhelyi 
áll. főreáliskolai helyettes igazgatót eddigi állomására rendes igazgatóvá nevezte 
ki. — A vall. és közokt. minister dr. Eötvös József rókuskórházi rendelő fő
orvost a m. k. tanárképző intézeti gyakorló fögymnasiumhoz egészségtan
tanárrá és iskolai orvossá, Besze Mihály okleveles tanárjelöltet a nagyváradi 
tanker, főigazgató Írnokává nevezte ki.

Tanárválasztások. Rendes tanárokká választották : a nagyenyedi Bethlen- 
főiskolához az egyik classica-philologiai tanszékre Lázár István csurgói ref. 
főgymn. tanárt; a zilahi fögymnasiumhoz a magyar nyelv és irodalom tan
székére Petri Mór, a latin tanszékre Bőd István ottani helyettes tanárokat; 
a sepsiszentgyörgyi gymnasiumhoz a történelem és latin nyelv tanszékére 
Dómján Istvánt.

Tanáregyesületi Közlöny. XXIII. 12



Áthelyezések. A kegyes tanítórendi tanárok közül áthelyeztettek a buda
pesti IV. kér. főgymnasiumhoz: dr. Takács Sándor; a debreczeni kis- 
gymnasiumhoz : Matter János, Harkay István ; a kecskeméti főgym- 
nasíumhoz: Olejovics János; a kisszebeui kisgymnasiumhoz: Schichmann 
Endre; a kolozsvári főgymnasiumhoz : dr. Hám Sándor, Kovács József, Pakos 
János ; a lévai főgymnasiumhoz : Pintér Pál; a magyaróvári kisgymnasium
hoz : Etele Károly; a mármaros-szigeti kisgymnasiumhoz : Mészáros Ferencz; 
a nagybecskereki főgymnasiumhoz: dr. Kiss Sándor, Szvaratkó Kálmán; a 
nagykanizsai főgymnasiumhoz : Haáz János ; a nagykárolyi nagygymnasium- 
hoz : Guba Pál, Járvás Mihály, Miklóssy Sándor, Szárnovszhy Ede ; a nyitrai 
főgymnasiumhoz : Hévizy János, Zsigmond János ; a podolini kisgymnasium
hoz : Macska Lajos, Faschier László; a privigyei kisgymnasiumhoz : Tóth 
Pál; a sátoraljaújhelyi nagygymnasiumhoz : Kapás Aurél; a szegedi főgym
nasiumhoz : Kovács János, Madarász Pál; a szentgyörgyi kisgymnasiumhoz : 
Plank Elek, ifj. Schmidt Ágoston, Boross Antal; a tatai kisgymnasiumhoz : 
Benczik Ferencz, Sálánky István; a temesvári íőgymnasiumhoz: Mondik Pál, 
Bolla Lajos ; a váczi főgymnasiumhoz : Sárffy Ignácz, Ilolczinger Imre, Sárgay 
Antal, Horváth József-, a veszprémi főgymnasiumhoz : Hám Antal,

Megerősítések. A vall. és közokt. minister Held Károly, dr. Heinrich 
Alajos, Kiáltossy József, Kempf József és dr. Klupathy Jenő budapesti VII. 
kér. áll. főgymnasiumi, Kocsner József beszterczebányai kir. főgymnasiumi és 
Zerdahelyi Ödön lőcsei áll. főreáliskolai rendes tanárokat jelen állásukban végleg 
megerősítette.

Pályázatok. A vall. és közokt. ministerium a kolozsvári és székesfehérvári 
tankerületi főigazgatóságnál betöltendő tollnoki állomásra pályázatot hirdet. 
Ez állomások mindegyikével évi 800 írt íizetés és 150 frt szálláspénz van 
összekötve. Pályázók a vall. és közokt. ministeriumhoz intézett folvamodvá- 
nynkat, melyben életkoruk, vallásuk, hadkötelességi viszonyuk, nyelvismeretük, 
tanulmányaik és képesítésük valamint eddig netalán teljesített szolgálatuk 
hitelesen igazolandók, ha szolgálatban vannak, elöljáróságuk útján minősítvényi 
táblázattal, különben pedig közvetetlenül az illető tank. főigazgatósághoz, még 
pedig Kolozsvárra f. é. november 20-ig, Székesfehérvárra pedig f. é. november 
26-ig küldjék be A kolozsvári állomásra pályázók közül azok, kik egyenlő 
képesítés mellett a román nyelv ismeretét is kimutatják, elsőségben részesülnek.

Halálozás. Berzeviczén elhunyt október 19-én Berzeviczy Tivadar, kir. 
tanácsos, a vaskoronarend vitéze, nyugalmazott tanfelügyelő, Berzeviczy Albert 
államtitkár édes atyja, életének 72-ik évében. A boldogult maradandó érdeme
ket szerzett magának sárosmegyei tanfelügyelőségének hosszú és fáradságos 
ideje alatt és általán tisztelt nevét a megye nevelés- és oktatásügyének törté
netében feledhetetlenné tette. Buzgó, fáradhatatlan hivatalos működése mellett 
egyébként is tevékeny tagja volt a társadalmi közéletnek. Múlt év tavaszán 
halt el neje, e nagy csapás megtörte az agg férfiú szivét s ez időtől fogva egész
ségi állapota hanyatlott. Kimúlása csendes volt; tetemeit Berzeviczén a családi 
sírboltban tették örök nyugalomra. — М.-Szigeten ellmnyt október 18-án 
Lator Bálint, a m.-szigeti ev. ref. jogakadémia és főgymnasium tanára, 44 évi



tanárkodás után 71 éves korában. — Budapesten elhúnyt október 27-én dr. 
Somogyi Ignácz szolnoki főgymn. tanár. — Nyugodjanak békében !

Trefort Ágoston síremléke. A néhai közoktatásügyi minister sírja eddig 
jeltelenül állott a kerepesi út melletti temetőben. Most a család díszes síremlé
ket készíttetett, melyet halottak napja előtt fölállítottak. Az emlék magas 
obeliszk, barnás syenitből van faragva és családi fölirat olvasható rajta.

Ünneplések. A körmöczbányai áll. főreáliskola tanári kara és tanuló 
ifjúsága Schröder Károly igazgató tiszteletére tanári működésének negyed- 
százados fordulója alkalmával okt. 16-án d. e. 10 órakor iskolai ünnepet ren
dezett. Az intézet nagy termében, mely ez alkalomra szépen föl volt díszítve, 
nagyszámú díszes közönség gyűlt egybe; a polgári és elemi iskolák tanítóin 
kívül jelen voltak a város polgármestere, a bányahivatal feje, a pénzverő inté
zet igazgatója, a járásbíróság tisztviselői és a város egyéb előkelőségei. Az 
ünnepeltet beléptekor lelkes éljenzéssel fogadták. Az ifjúság alkalmi énekének 
elhangzása után Jankovszky Döme főreáliskolai tanár és polg. isk. igazgató 
a tisztelet és szeretet hangján üdvözölte az ünnepeltet és méltatta érdemeit; 
azután fölolvasta és átnyújtotta neki a főreáliskolai tanártestület önkéntes 
adományaiból keletkezett „Schröder Károly-alapítvány“-ról szóló alapító-levelet, 
melynek elhelyezésére Angyal Béla akad. képiró és főreáliskolai rajztanár egy 
pyrographikus rajzokkal ékesített faszekrénykét készített. Az alapítványból 
évenkint egy jó erkölcsű, szorgalmas körmöczi tanuló fog segíttetni. Majd 
dr. Yersényi György főreáliskolai tanár szavalta el ez alkalomra írt ódáját, 
melynek lendületes szavai nagy hatást keltettek. Az ifjúsági daloskor éneke 
után az ifjúság nevében egy VIII. osztályú tanuló üdvözölte az ünnepeltet, ki 
meghatva mondott köszönetét az őt ért és nem várt szíves megtisztelésért. 
Az ünnepeltet a távolból is sokan üdvözölték ismerősei, barátai és volt tanít
ványai közül, a felolvasott telegrammok között különösen Spitkó Lajos hely. 
főigazgatóé tűnt ki, mely lelkes szavakban éltette az ünneplő igazgatót. A 
tanuló ifjúság énekkara elénekelte a szózatnak egy szakaszát, melyet a közön
ség állva hallgatott meg, és ezzel a szép iskolai ünnep véget ért. A nap folya
mában számosán keresték föl az ünnepelt igazgatót, hogy neki jókivánataikat 
kifejezzék, köztük a városi képviselőtestületnek egy küldöttsége, melynek élén 
a város polgármestere értesítette, hogy a város őt díszpolgárai közé iktatta, 
s átadta neki az erről szóló oklevelet. Este a községi iskolák dísz
termében a „Schröder Károly-alapítvány“ gyarapítására műkedvelői hang
verseny volt, utána pedig közvacsora, melyen az első fölköszöntőt dr. Amon 
Ede országgyűlési képviselő mondotta az ünnepekre. A jó kedv a nemzeti 
zene hangjai mellett sokáig együtt tartotta a társaságot. — A nagyszombati 
érseki főgymnasium szintén okt. 16-án ünnepelte igazgatójának, Schlick István
nak huszonöt éves papi és tanári jubilaeumát nagy fénynyel. A jubilánsnak 
díszes albumot nyújtottak át; előtte való este pedig a tanuló ifjúság fáklyás 
zenét rendezett tiszteletére. — A székelyudvarhelyi áll. főreáliskola derék 
igazgatóját, Héjjá Endrét, ki 16 éven át igazi ügybuzgósággal s példás tapin
tattal vezette az intézetet, a ministerium gyengélkedő egészségi állapotát 
tekintve saját kérelmére nem rég nyugalomba helyezte. Ez alkalomból a tanári 
kar egyik ülésén dr. Solymosi Lajos hely. igazgató indítványára elhatározta,
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hogy a nyugalomba vonuló igazgató érdemeit tekintve, melyeket az iskola 
vezetésében és emelésében szerzett, jegyzőkönyvben fejezi ki sajnálkozását 
eltávozásán s ez iratot, melynek szerkesztésével dr. Vajda Emil tanár bízatott 
meg, nyújtja át a távozónak bucsuvétele alkalmával. A jegyzőkönyvi kivona
tot, melyet Frankovich Gyula rajztanár állított ki csinosan és ízléssel, október 
elején nyújtotta át a tanári kar nevében a hely. igazgató megható beszéd 
kíséretében, melyben röviden elmondván a távozónak 30 évi buzgó szolgá
lata alatt szerzett érdemeit, azt óhajtotta, vajha a gondviselés a munkásságban 
eltöltött évek után hosszas és zavartalan nyugalmu élettel áldaná meg. A 
nyugalomba vonuló meghatva mondott köszönetét a tanári kar szíves meg
emlékezéséért.

Arany János levelezése író barátaival. A nagy költő irodalmi hagyatéká
nak ezt a részét, melyet Káth Mór füzetes kiadásban indított meg, most 
két nagy díszesen kiállított kötetben is megszerezhető. Nagybecsű a gyűjte
mény, melyet illetékes kéz, a költő fiáé, rendezett sajtó alá és látott el jegy
zetekkel. Arany levelezésben állt legjelesb költőinkkel, íróinkkal. Levélváltá
suk a közélet, az irodalom, a költészet körül marad mindig. Az ötvenes és 
hatvanas évek levelezése pedig korrajzi értékű s e szomorú idők illustratiója. 
Az első kötet, mely 494 lapra terjed, az 1845-től, Szilágyi Istvánéval kezdődő 
levelezést 1860-ig folytatja. Szilágyi István, Petőfi, Tompa, Toldy Ferencz, 
Szász Károly, Jókai, Szilágyi Sándor e kötetben azok, kikhez Arany ir, vagy 
a kik Aranyhoz írnak. Nagy részt Tompa levelei foglalják el e kötetet, kinek 
jellemrajzához, betegeskedésében támadt tépelődéseihez, izgatott leikéhez oly 
mély bepillantást engednek a levelek A kötethez a nagy-szalontai szülőház, 
Szalonta képe, Petőfinek Aranyhoz irt első levele után hasonmás van mellé
kelve. Ára 3 frt 60 kr. A második kötetben (475 lap.) Lévay József, Gyulai 
Pál, Toldy Ferencz, Szász Károly, Pákh Albert, Egressy Gábor, Erdélyi János, 
b. Eötvös József, Szemere Miklós, Jókai, Tömöri Anasztáz, Salamon Ferencz, 
Deák Ferencz, Szemere Pál, Csengery Antal, Kazinczy Gábor, Madách Imre, 
Mentovich Ferencz, Lónyay Menyhért, Pauler Tivadar a levélírók, vagy azok 
a kiknek Arany válaszol, olykor hivatalos minőségben, mint az akadémia 
titkára. A kötet czimképe: Arany Jánosné s leánya Juliska és unokája Széli 
Piroska arczképe ; mellékletei pedig: a nagykőrösi lakóház, Petőfi két rajzával 
s Arany és Tompa több levelének hasonmása, és Arany síremlékének rajza. 
Ára 4 frt.

Kérelem. Az 1888—9. iskolai évről szóló értesítőkből igen kevés érkezett 
be. Minthogy az elmúlt évről az értesítők alapján összefoglaló képet óhajtunk 
adni és a programmértekezéseket nem csak jegyzékbe szedni, hanem méltatni 
is szeretnők, kérve kérjük a t. igazgatóságokat, melyek folyóiratunkról eddig 
megfeledkeztek, hogy értesítőiket mentül hamarább szerkesztőségünkhöz 
(Budapest, YI. kér. Nagy János-utcza 24. sz.) beküldeni szíveskedjenek.

Általános szerkesztői üzenet. Tisztelt munkatársaink kegyes elnézését 
kérjük, hogy becses dolgozataik közlésével akaratunk ellenére meg kell még 
egy ideig várakoztatnunk. De egy, mondjuk ki nyíltan, szomorú és szégyenle
teskörülmény következtében, t. i. a tömérdek sok tagdíjhátralék miatt utolsó köz-

1 6 0
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gyűlésünk kénytelen volt csökkenteni a Közlöny terjedelmét és a szerkesztőt 
utasítani, hogy még a közgyűlési előadásokat se közölje egyszerre mint más
kor a szeptemberi füzetben, hanem oszsza el több hónapra. Ez szűkíti terün
ket és kényszerít arra, hogy tisztelt munkatársaink béketürését kedvünk ellen 
fáraszszuk.

, „
IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK
az 1888—9-ik t a n é v i  é r t e s í t ő k b ő l .

A  ’ ’ 1 r

a) Magyar nyelv és irodalom.
Bodies Ferencz: Fáy András tanulókora. (Újvidéki királyi főgym- 

nasium 3—18).
Dengi János : A Kisfaludy-család. (Lugosi kir. főgymnasium 3—19).
Grósz Jakab : A magyar nyelvtan oktatása iskolánk első osztályában. 

(Temesvári állami főreáliskola 7—12).
Hornyik József: Egy lap irodalmunk történetéből. (Kecskeméti állami 

főreáliskola 3—33).
Kassai Lajos: Báró Orczy Lőrincz emlékezete. (Székelyudvarhelyi 

kath. főgymnasium 3—39).
Körösi Henrik: A magyar népmesék anyagáról. (Budapesti II. kér. kir. 

főgymnasium 5—22).
Lehr Albert: Goethe Hermann és Dorotheája I. énekének magyar for 

dítása. (Budapesti ág. ev. főgymnasium 26—32).
Négyest/ László: Verseghy Ferencz mint versujító. (Szolnoki állami fő

gymnasium 3—17).
Pál Antal: A Döbrentei-codex nyelvi sajátságai. (Gyulafehérvári kath. 

főgymnasium 3—100).
Pintér Kálmán: A bölcselő elem Vörösmarty lyrai költeményeiben. 

(Budapesti IV. kér. kath. főgymnasium 1—31).
Schultz Alttal: A nyelvtanítás észképző tényezőiről a kezdőknél. 

(Munkácsi állami gymnasium 3—7).
Szvorényi József: A magyar nép eszejárása és eszmeköre, közmon

dásaiban s egyéb elmemüveiben feltüntetve. (Egri kath. főgymnasium 3—61).
Fass Bertalan: A szonett és jelesebb művelői. (Székesfehérvári kath. 

főgymnasium 3—108).
Kimányi József: Báróczy Sándor ,, Védelmez tetett magyar nyelv-“e. 

(Ungvári kir. főgymnasium 10—20).

b) Classica philologia.
Abday Asztrik: Az imádság és átok a görögöknél és rómaiaknál. 

(Komáromi kath. gymnasium 5—29).
Bódiss Jusztin: Hat év (63—57) Cicero életéből. (Győri kath. főgym

nasium 3—116).
Bournáz Ernő : Az olympiai játékok. (Brassai kath. főgymn. 1 —19).
Brossai Sámuel : Horatius öt ódájának iskolai magyarázata. (Unitárius 

vallásküzünség iskolái 3—19).
Cserei József: Sophokles Oedipus királyáról. (Lévai kath. főgymn. 3—29).
Czövek Frigyes : A Labdakidák Sophoklesnél. (Bajai katholikus főgym

nasium 3—65).
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Farkas József: Titus Flavius Vespasianus. (Kolozsvári kath. fő
gymnasium 1—57).

Gyergye Lénáról: A homerosi kor kosmographiája. (Esztergomi kath. 
főgymnasium 3—35).

Kocsner József -. A régi római vízvezetékek. (Beszterczebányai kir. fő
gymnasium 6—44).

Kotunovics Sándor: A közegészségügyi intézmények a régi Kómában. 
(Nagyváradi kath. főgymnasium 3—30).

Nősz Gusztáv. A görög drámáról. (Eperjesi ág. ev. főgymn. 1—20).
Pintér E de: A latin igeragozás rendszere. (Kaposvári állami főgym

nasium I. 3—25).
Bácz Soma : Állapothatározó és attributum. (Zombori áll. főgymn. 3—29).
Schambach Gyula: Classica-philologiai szemléltető eszközök. (Kapos

vári áll. főgymnasium 26—35).
Takács Menyhért: Az eleusisi mysteriumok. (Kassai kath. főgymn. 1—50).
Theiss János : Der Lateinunterricht an unseren Gymnasien mit beson

derer Berücksichtigung der Anfangsklasse. (Medgyesi ág. ev. főgymn. 3—20).
Uhlárik János : Nyelvészeti tanulmány Anonymus „De Gestis Hunga- 

rorum" czimíí munkája felett. (Nagyszombati kath. főgymnasium 1—72).
Vajda Károly : Marcus Aurelius. (Fehértemplomi áll. főgymn. 3—24).

c) Modern nyelvek s irodalmak.
Endrei Ákos : Hazánk a német költészetben. (Csurgói ev. ref. főgym

nasium 3—13).
Katona Lajos: Moliére otthon és a társaságban. (Pécsi áll. főreál

iskola 3—26).
Weninger László: Lessing G. E. Bölcs Náthánja. (Budapesti VIII. kér. 

községi főreáliskola 3—15).
Viciu A .: Din vocalismulu limbei románé. (Balázsfalvi gör. kath. fő

gymnasium 3—25).
d) Történelem.

Bartók István : Kopernik világrendszerérői. (Jászberényi kath. főgym
nasium 5—16).

Baumann Nándor : Zur Geschichte von Mühlbach 1526—1571. (Szász- 
sebesi ág. ev. főgymnasium 5—108).

Czekelius Frigyes : Die Theilnahme der siebenbürger Sachsen an den 
schlesischen Kriegen 1741—1746. (Nagyszebeni ág. ev. főgymnasium és fő
reáliskola 1—30).

Fröhlich Bobért: Herodotos pontosi útja. (Budapesti ág. ev. főgym
nasium 1—25).

Gyűrik Márton-. Schimkoianum. (Pozsonyi ág. ev. főgymn. 3—120).
Horváth Sándor: Magyarország viszonya Németországhoz a Hunyadiak 

korában. (Magyaróvári kath. gymnasium 3—36).
Márki Sándor: Az oroszok és a magyarok első érintkezései. (Budapesti 

VII. kér. állami főgymnasium 3—25).
Sárkány Imre: Párhuzamos vonások a magyar és a nagy franczia 

forradalomhoz. (Rimaszombati egyes, protestáns főgymnasium 3—14).

e) Fö[drajz.
Beniczky Kálmán: Magyarország külföldön. (Losonczi állami fő

gymnasium 3—17).
Cserépi József: Sárosvármegye vízrajzi (hydrographiai) viszonyainak 

leírása tekintettel ásványvizeire és fürdőhelyeire is. (Kis-szebeni kath. gym
nasium 3—12).

Kuncz Béla: A síkságok meteorologiai hatásáról. (Félegyházi községi 
gymnasium 3—38).
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Lovászy Nándor-. Kaukásia. A vidék hegy- és folyamrendszerének 
rövid áttekintése. (Váczi kath. főgymnasium 5—7).

Módly Krizsó: A folyók működése és jelentősége. (Szombathelyi kath. 
főgymnasium 1—75).

Schürger Ferencz : Földrajzi tanulmány az iskolán kívül. (Ungvári kir. 
főgymnasium 3 — 9).

f)  Természetrajz.
Barteli Lajos: A növényvilág vámpírjai. (Kecskeméti kath. főgym

nasium 5 —37).
Feld Vilmos : A só és annak felhasználása, szerepe az ember szerve

zetében és az államháztartásban. (Mármarosszigeti kath. gymnasium 3—19).
Galambos Áron : A rovarok élntmódja és természeti ösztönük. (Gyöngyösi 

kath. gymnasium 3—20).
Mártó)ifi Lajos: Három érdekes kopoltyúslábú rák a szamosujvári 

faunából. (Szamosujvári kath. gymnasium 3—12).
Méhely Lajos : A rovarvilág befolyása a természetre. (Brassai állami 

főreáliskola 3—17).
Poór János : A virágok csoportosulásának törvényeiről flóránk ismertebb 

alakjain. (Nagykanizsai kath. főgymnasium 3—21).
Bozmanits Timót: A gymnasiumnak adományozott kisfaludi Madarász 

Ede-féle kagyló- és csigagyűjtemény ismertetése. (Nagykároiyi kath. főgym
nasium 3—45).

Schullerus József: Entwurf eines Lehrbuches der Botanik für die 
unteren Klassen einer Mittelschule. (Szászrégeni ág ev. gymnasium 5—50).

g) Természettan.
Alexi A. P .: Importanda scienfei meteorologice. (Naszódi gör. kath. 

főgymnasium 1—95).
Biatsy Demjén: A látás. (Soproni kath. főgymnasium 1—25).
Bolgár Mihály. A légkör villamos tüneményei. (Veszprémi kath. fő

gymnasium 3—40).
Gaith Rudolf: A színképelemzés köréből. (Temesvári kath. főgym

nasium 3—28).
Kováliíc József: A világ keletkezése, fejlődése és vége. (Selmecz- 

bányai kath. gymnasium 3—62).
Bitli Vendel: Állandó-e a nap melege ? s ha igen, miért és meddig ? 

(Kalocsai kath. főgymnasium I —XXXIV).

h) Chemia.
Hikl József-. Az anyagok körútja a természetben. (Trsztenai kir. 

gymnasium 3—14).
Vadász J. : A tej. (Kassai állami főreáliskola 3—23).
Wallner Ignácz : Soprony sz. kir. város kútvizeinek összetétele. (Soproni 

áll. főreáliskola 3—5).

i) Mennyiségtan, ábrázoló geometria stb.
Feiclitinger Győző: A kúp és sík metszésének tengelyei. (Budapesti

IV. kér. közs. reáliskola 3—11).
Kosztolányi Árpád : A percent-számítás tanításának módszere. (Szabad

kai közs. főgymnasium 3—26).
Kühlbrandt Ernő: Das geometrische Zeichnen im Lehrplane unserer 

Gymnasien. (Brassai ág. ev. főgymnasium és alreáliskola 5—27).
Miklóssy Sándor: Másodrendű felületek és tulajdonságaik. (Debreczeni 

kath. gymnasium 7—53.)



к) Paedagogia és philosophia.
Alexander Bernát: Az önképző körök a reáliskolában. (Budapesti

V. kér. állami főreáliskola 3—9).
Balogh Károly: Tanításunk czélja. (Kolozsvári ev. ref. főgymnasium 

12—23).
Bauer Lenúrd: A társadalmi erényekről. (Tatai kath. gymnasium 3—20).
Békefy Bemig : Vallásos nevelés a családban. (Pécsi kath. főgymnasium 

1—41).
Benka Gyula: A vallástanítás a protestáns gymnasiumokban. (Szarvasi 

ág. ev. főgymnasium 3—17.)
Buday József: Spencer Herbert nevelési elvei. (Budapesti II. kér. állami 

főreáliskola 3—34).
Csák Alajos Cyrjék: A gymnasium története. (Szilágysomlyói kath. 

gymnasium 3—26).
Csóka Károly: A zsolnai kir. kath. gymnasium 100 éves története. 

(Zsolnai kir. gymnasium 9—30).
Csóka Károly: Középiskoláink szervezése Mária Terézia királynő által 

1776-ban és azok további fejlődése. (Zsolnai kir. gymnasium 31—48).
Csősz Imre: Töredékek egy spanyol útas naplójából. (Rózsahegyi kath. 

gymnasium 3—33).
Duldner János: Der Schässburger Rektor Georg Seraphin (1669—1677). 

(Segesvári ág. ev. főgymnasium 5—37).
Edelmann Ottó: Az otthon és az iskola. (Nagybecskereki községi 

főgymnasium 7—18).
Harmath Gergely: A latin nyelv tanítása a reáliskolában. (Debreczeni 

közs. reáliskola 3—6).
Humor István: A hazai és külföldi polytechnikumok összehasonlító 

ismertetése: (Szegedi áll. föreáliskola 3—45).
Hiúira János: A sátoralja-újhelyi kegyes tanítórendi gymnasium első 

két évtizedének vázlatos története Sivulszky József igazgatósága idejében 
(1790—1813). (Sátoralja-újhelyi kath. gymnasium 3—28).

Kürcz Antal: A kereszténység, főképen a katholiczismus befolyása a 
művészetre. (Budapesti V. kér. kir. főgymnasium III—XI).

Lasz Samu : A győri m. kir. állami főreáliskola története. (Győri áll. 
főreáliskola 3—102)

Máthé György: Mikor kezdhetjük meg az idegen nyelvek oktatását? 
(Nyíregyházi ág. ev. főgymnasium 3—21).

M. B .: A kedves szülők figyelmébe. (Pápai kath. gymnasium 3—23).
Mészáros Lajos: A szülők viszonya az iskolához. (Zentai községi 

gymnasium 3—12).
Mokos Gyula: К pápai reform, főiskola történetéből. (Az egyház scholája. 

A pápai ref. collegiumban tanuló classisták törvényei 1789. esztendőben. 
Classicus praeceptorok az egyházkerület collegiumaiban). (Pápai ev. ref. fő
gymnasium I—XLII).

Pákos Adorján: A jellemképzésről. (Keszthelyi kath. gymnasium 3—33).
Palcsú István: A késmárki ág. ev. kerületi lyceum története. (Kés

márki ág. ev. főgymnasium 1—54).
Pirchala Imre: A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története (1850-től 

1861-ig). (Pozsonyi kir. kath. főgymnasium 1—42).
Ruby József: Az eperjesi kir kath. főgymnasium története alapításától 

a jezsuita-rend eltörléséig (1673—1773). (Eperjesi kir. főgymnasium 1—67).
Sárffy Aladár: Bacon praerogativ instantiái, természeti analógiája és 

módszerének hiányai. (Lőcsei áll. főreáliskola 3—19).
Sarmaságh Géza: A végczél. (Szatmári kir. főgymnasium 3—18).
Siegmund Gusztáv: Der Einfluss und die Stellung der wissenschaftlichen 

Paedagogik in der Gegenwart, (Beszterczei ág. ev. főgymnasium 5—37).
Takáts Sándor: A paedagogiai büntetések. (Nyitrai kath. főgymnasium



Ujházy László: A házi nevelés napjainkban. (Nagykikindai községi 
gymnasium 3—40).

Váradi Károly: A középiskola kérdése. (Szegedi kath. főgymnasium
3-48).

Wiltmann Ágoston: Nehány szó a helyi nevelési viszonyokhoz. (Kézdi- 
vásárhelyi kath. gymnasium 3—14).

Zanathy Bódog : Kalászát a nevelés-tanítás mezején, kiváló tekintettel 
a tanuló-kor főbb hibáira. (Kőszegi kath. gymnasium 3—44).

Zolnai Gyula: A latin nyelv a reáliskolában. (Székesfehérvári állami 
föreáliskola 3—12).

Zolnai Károly : A szentesi középiskola múltja. (Szentesi községi 
gymnasium 3—26).

— A kúnszentmiklósi ev. ref. gymnasium rövid története. (Kúnszent- 
miklósi ev. ref. gymnasium 3—40).

I) Vegyesek.
Endrödi Sándor: Trefort Ágostonról. (Nagyváradi áll. főreáliskola 3—10).
Eeichtinger Sándor: Emlékbeszéd Trefort Ágost felett. (Esztergomi 

közs. reáliskola 5—13).
Háhn Adolf: Trefort Ágost emlékezete. (Székelyudvarhelyi áll. főreál

iskola 3—18).
Imets Jáltó : A csiksomlyói tanuló ifjúság szállás viszonyai a múltban 

és az új internatus (Csiksomlyói kath. főgymnasium 3—59.)
Közményi Ferencz: Trefort Ágost volt vallás- és közoktatásügyi magy. 

kir. minister életrajza. (Trencséni kir. főgymnasium 1—108).
Nagy József: Markovich-ünnepély. (Erzsébetvárosi kath. gymnasium 3—19).
Ney Ferencz: Trefort Ágoston emlékezete. (Budapesti IV. kér. közs. 

főreáliskola 12—23).
Orbán Lajos : Ádám Iván emlékezete. (Slimeghi közs. reáliskola 3—12).
Polónyi Károly: Rozsnyó közegészségi és halandósági viszonyai. 

(Rozsnyói ág. ev. főgymnasium 3—49).
Schröder Károly : Tanári jubilaeum. (Körmöczbányai állami főreáliskola 

20-24).
Tóth Lörincz: A rozsnyói kath. főgymnasium története. (Rozsnyói 

kath. főgymnasium 3 — 52).
Varga Ottó: Emlékbeszéd Trefort Ágoston fölött. (Aradi kir. főgym

nasium és főreáliskola 5—11).
Vizy Ferencz: Trefort Ágost emlékezete. (Körmöczbányai állami főreál

iskola 7—19).
Vladár Márton: A talaj mint közegészségügyi tényező. (Budapesti 

V. kér. kir. főgymnasium XI—XVI).

F O L Y Ó I R A T O K .
H a z a i a k .

Debreczeni Protestáns Lap. IX. évf. 41. sz. Dóczy Imre: Az egyetemes 
bizottság és teendői. (Folyt. 42—44. sz.).

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. 1889. 15. sz. Dr. Berger M áté: A 
legfőbb akadály. [Ezt a középiskolai tankönyvek kiilönféleségében találja és 
orvosságul az egyféleséget ajánlja. Nyilván való pedig, hogy ez monopóliumra 
vinne, s így medicina peior morbo. Különben is nem a tankönyv a legfőbb, 
mert talán a tanár is valami], — Dr. Öreg János. A nyomorúságos nyelvtaní
tás. (Befej. 16. sz.) [Hibáztatja, hogy először tanítanak nyelvtant, azután a 
a nyelvet, holott megfordítva lenne helyes a dolog. Továbbá neki megy Békési 
Gyula főigazgató latin nyelvtanának, mely a declinatiókat a töelmélet szerint
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tanítja. Ebben csak az a csodálatos, hogy dr. Öreg tanár s nyelvtanár létére 
azt hiszi, hogy a búkkal tényleg önállóan nem létező dolgokat, töveket kell 
betanultatok A stílusgyakorlatokat el akarja töröltetni. (NB. Nem méltatja 
figyelmére a javítás módját az utasításokban). Helyesen sürgeti a nyelvtaní
tásnak mentül több olvasásra való alapítását], — Dr. Erödi Béla: Az olasz 
egyetemek. (Befej. 16. sz.) — Dr. Fináczy Ernő: Párizsi levelek. III. (IV. 
16. sz.) [A párizsi tanügyi kiállításról szólnak.] — Dr. Szterényi Hugó-. A 
természetrajzi múzeumok. — 16. sz. De Gerando Antonina: A művészet szere
péről a nevelésben. — Meleg Gyula : A felső iskolák.

Egyetemes Philologiai Közlöny. XIII. évf. 8. fűz. Zlinszky Aladár: 
Idegen elemek Orczy költeményeiben. — Haraszti Gyula: Petőfi Coriolánja.

Földrajzi Közlemények. XVII. köt. 8. sz. Hanusz István : Világbirodalmak
alakulás-kérdése. — Dr. Czirbusz Géza: A tengerek történelme. — Ifj. Jankó 
János : Makedónia és Ó-Szerbia. — Dr. Pápai Károly jelentése éjszaknyugati 
Szibériában tett utazásáról.

Magyar Nyelvőr. XVIII. köt. 6. fűz. Binder Jenő: A  magyar hasonlítás. 
(Folyt, és befej. 7—8. fűz.). — Szarvas Gábor: A nyelvgazdagodás. — 7. fűz. 
Jacobi Gyula: Komjáthi Benedek „Sz. Pál levelei“. (Folyt. 8—10. fűz.). —
9. fűz Schuchardt Hugó : A magyar nyelv román elemeihez. (Folyt. 10. fűz.). 
— Albert János : A gömöri tájszólás. (Folyt. 10. fűz.).

Magyar Paedagogiai Szemle. X. köt. 10. fűz. Glatz György: Kép a 
fővárosi tanügy fejlődéséből. — Bányai Jakab : Iskola, élet és tanító.

Magyar Tanítóképző. IV. évfolyam 7. sz. Zajzon Dénes: A tanítókép
zésről. I.

Magyarság. I. évfolyam. 2. sz. Dr. Felméri Lajos : Ifjúsági olvasmányok. 
[Kárhoztatja a gyors, mohó olvasást. Helyesen, valamint az is helyes, hogy 
a magyar remekírók tanulmányozását ajánlja az ifjaknak, de túllő a czélon, 
midőn azt hiszi, hogy „nem érhetné-e be a magyar ifjúság Arany, Petőfi, 
Vörösmarty, Tompa, Kazinczy és Kölcsey műveivel? Miért vezetné ifjainkat 
idegen irodalom templomába, idegen istenek imádására ?“ Ugyanis a felsorolt 
írók közül nem mindegyik való teljesen az iíjuság kezébe, s azon források 
ismerete nélkül, melyből a felsorolt irók is jobbára mentettek (görög, latin), 
irodalmi műveltség megalapítása el sem képzelhető. Az is merész állítás, hogy 
„Kazinczy, Berzsenyi, Kisfaludy Károly és Sándor, Kölcsey, Vörösmarty, Tompa, 
Petőfi, Szigligeti nekünk a mi Shákespearünk és Miltonunk ; Moliéreünk és 
Hugónk ; Dauténk és Tas.-ónk ; Schillerünk és Goethénk“. Ebből persze az se 
világos, kit kivel állítsunk párhuzamba. Hamar megakadnánk, ha megpróbálnék.]

Nemzeti Nőnevelés. X. évf. 7. fűz. Szigetiig Karolina: Az országos 
kisdednevelési kiállítás. I. — Magasabb fokú tanítónőképzés nálunk és Porosz- 
országban. — Mársits Bozin: Leányaink a szünidőben. — Egan Luiza: 
A közönséges törtek ismertetése a felsőbb leányiskola II. osztályában.

Nevelés. II. évf. 8. sz. Ujfalussy Sándor : Gyermek-védelem. — Merényi 
Kálmán: Százéves reformeszmék. — Holzmann Ignácz: A hibás testtartási! 
gyermekek tornázása.

Polgári Iskola. XIV. évf. 8. sz. Erdődy Imre: Mikép lehet a tanítást 
sikeresebbé tenni. I. — Polgári iskola megnyitása a fővárosban. — Az át
menet a polgári iskolából középiskolába.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXII. évf. 39. sz. Szőts Farkas: 
A Kolozsvárra tervezett theologicum és paedagogium. — 40. sz. Jurányi 
Gusztáv: A görög nyelv tanítása érdekében. — 41. sz. Várady F . : Az orsz.
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tanári nyugdíjintézet és az egyházi gyámintézetek. — 42. sz. Nagy László : 
A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesülete.

Sárospataki Lapok. VIII. évf. 39. sz. Dr. Bartha Béla: A felekezeti 
tanárok nyugdíjügye. (Befej. 40. sz.). — 40. sz. Futó Mihály hódmezővásár
helyi gymnasiumi igazgató tanévnyitó beszéde. — 41. sz. S. Szabó József: 
Hivatalos autodafé. [A görög nyelvet védi a hivatalos üldözés ellen], — 
Dr. Kapossy Luczián : Az egységes középiskoláról.

Természettudományi Közlöny. XXI. köt. Okt. fűz. Stsily Kálmán: Apáczai 
Encyclopaediája mathematikai és physikai szempontból. — Edvi Illés Aladár: 
Az aluminium jelene és jövője. — Dr. Kondor Gusztáv: A nap távolsága a 
földtől. — Gondolkozásunk általános hibái. — Illés Nándor: A növénytan 
az iskolában.

Tornaügy. VII. évf. 2. sz. Maurer Rezső: Malom-füzér. — Kampis 
Lajos : Az előtornázásról. — A tornázásnál előforduló balesetekről.

K ü l f ö l d i e k .
The Educational Times. XL1I. köt. Okt. sz. S. S. Laurie: Language and 

linguistic method in the school. Lecture IV.
L’Université. VI. évf. 18. sz. Congrés international de l’enseignement 

secondaire et de l’enseignement supérieur. — 19. sz. G. Monod: Füstéi de 
Coulanges. — Programmes des gymnases allemands.

Central Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVII. évf. 10. fűz. 
Dr. B. Schwalbe : Über den sogenannten Schiilerballast der höheren Schulen. 
[Terjedelmes értekezés. Nem ismeri el a Ballastheoria jogosultságát; mert az 
nem felel meg a "tanító feladatának. A tanító feladata, hogy a középszerű vagy 
kevésbbé tehetséges növendékeket is bevonja a tanításba és szellemi erőiket 
kifejtse ; be kell látnia, hogy az egyik tárgy kevésbbé alkalmas egyik-másik 
tanulóra nézve, mint a másik s le kell győznie azt a nehézséget, hogy a leg- 
czélszerübb tárgyat nem választhatja. Az iskolának nem szabad egyoldalúlag 
azokkal foglalkoznia, a kikről fölteszi, hogy képzésük egész idején ott marad
nak. Ballastnak legfeljebb a lusta és tehetségtelen tanulók tekinthetők, de az 
iskolának ezekkel szemben is meg kell tennie, a mit megtehet],

Korrespondenz-Blatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs. 
XXXVI. évf. 7—8. fiiz. Die Einheitsschule. I. — Ueber Wesen und Behandlung 
der Nebensätze. — Dr. llembold : Zur Gesundheitspflege in der Schule.

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und Real
schulen. 21. füz. Dr. 0. Frick : Die römische Königsgeschichte. Präparations- 
Skizzen für die Gymnasial-Qnarta. — Dr. F. Heussner : Winfried Bonifatius, 
der Apostel der Deutschen. Eine Lektion in Quinta zur praktischen Anlei
tung der Probanden. — Dr. A. Freybe: Sprachlicher Gehalt in Grundan
schauungen des deutschen Volks, nachgewiesen in kleinen Beiträgen und Proben 
zur „Verwertung der Etymologie und Onomatik". — Th. Becker: Das Über
setzen aus dem Lateinischen, besonders in den mittleren Klassen. [Ered
ményei: 1. Azokat a panaszokat, hogy a latin tanítás az anyanyelvi stílusra 
kártékonyán hat, el kell hallgattatni az által, hogy a fordítást épen az anya- 
nyelvben való kiképzésre fölhasználjuk. 2. Az anyanyelvre fordítás ép oly 
fontos legyen és Írásban is történjék. 3. Már a középső osztályokban ne 
ragaszkodjék a fordítás szolgaikig a latin szóhoz. 4. Jó fordítás kiváló útmu
tatás magára az anyanyelvre nézve. 5. Jó fordítás az idegen nyelv megérté
sére szolgál. 6. Részletesen pontokba foglalja a latin és német stilus különb
ségeit], — Fr. Klinkhardt: Die winterliche Vogelwelt. Eine naturkundliche 
Preparation für die Quinta eine höheren Lehranstalt.
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Paedagogisches Archiv. XXXI. évf. 7. sz. Denkschrift zur Begründung 
eines Vereins für Schulreform.

Zeitschrift für das Gymnasialwesen XLIII. évf. Okt. füz. Dr. H. F.
Müller: Die Neue Deutsche Schule. [Voltakép a Dr. Hugo Goring kiadta 
„Monatschrift zur Begründung einer dem Zeitbedürfnis entsprechenden Jugend
bildung“ bíráló ismertetése. Modern iskola reformálás humbugjának nevezi e 
folyóiratot. Preyer azt hiszi, hogy a XX. században igen kevesen fognak 
latinnal és göröggel foglalkozni s túlozva azt állítja, hogy jelenleg 9 évig főleg 
görög és latin grammatikával foglalkoznak a gymnasiumban; Németország 
minden tekintetben más népeknek is mintául szolgálhat s nincs rá szüksége, 
hogy régi mintákat keressen. Ez állításokat éles megjegyzésekkel sújtja Müller.] 
— Dr. A. Haake: Der lateinische Aufsatz bei der Entlassungsprüfung. [Az 
1882-diki porosz tanterv a latin feladatot a legszorosabb összefüggésbe kívánja 
hozni az olvasmánynyal. (A mi Utasításaink ezt már előbb kimondották.) A 
programútok azonban azt bizonyítják, hogy e követelményt a tanárok nem 
tartják szem előtt. Idegen thémák feldolgozására nem lévén a tanulónak kellő 
nyelvanyaga, a gondolatot nyomorítja meg, csakhogy nyelvi készletével kife
jezhesse ; a mit nem tud kifejezni, azt elhagyja, (Nem ritkán tesznek igy kü
lönben latinul irkáló philologusaink is !) Az érettségi vizsgálatokon még nagyobb 
szerepet játszanak az iskolai classikusokhoz nem fűződő részek fordításai. 
Bajos is bármikor olvasott classikushoz hozzáfűzni a feladatot, mert a tanulók 
nem egyaránt képesek a régebben olvasottakat is önállóan reprodukálni. Jobb
nak tartaná, ha a latin feladatot (Aufsatz) az érettségi vizsgálatból teljesen 
kihagynák, mert akkor a latin gyakorlat csakugyan elérhetné azt a czélt, hogy 
szorosan az olvasmányhoz fűződjék.] — Dr. Franz Bettingen: Kanon der aus
wendig zu lernenden Gedichte.

Zeitschrift für das Realschulwesen. XIV. évf. 9. füz. A. Mager : Ein Jahr 
Erfahrungen mit der analytischen Lehrmethode nach dem „Französischen 
Sprech- undXesebuche von A. Bechtel“. — Hans H artl: Die trigonometrischen 
Hauptsätze in einer neuen Entwickelung.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. III. évf. 5. füz. Theodor 
Matthias : Noch einmal von der Wortfolge im deutschen Haupt- und Neben
sätze. — Hugo Ganz: Zur „Jungfrau von Orleans“. — Hermann Boll: Ueber 
bedenkliche und erfreuliche Erscheinungen in der deutschen Sprache der 
Gegenwart. II. — Conrad Müller: Bemerkungen zur deutschen Satzlehre. — 
Karl Landmann : Bilder aus dem Nibelungenkreise. I.

BEÉRKEZETT MŰVEK
Utolsó kimutatásunk óta (júl. füz. 748. 1.) a következő könyvek és fűze

tek érkeztek a szerkesztőséghez :

P a e d a g o g i a ,  i s k o l a  ii g y.
Beispiel eines rationellen Lehrplans für Gymnasien. Von Dr. M. Kár

mán. Halle a. S., Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1890. (Sammlung 
Pädagogischer Abhandlungen. Herausgegeben von Dr. 0. Frick und H. Meier.
III.). 8r. 60 1. Ara 1 márka.

Középiskolai tantervek. A főbb államok középfokú tanterveinek rend
szeres (tanczél, órabeosztás, tanmenet) egybeállítása. Első füzet. Ausztria, 
Németország (illetőleg Szászország, Poroszország, Bajorország, Wiirttemberga), 
Francziaország s Olaszország gymnasiumi, reálgymnasiumi és lyceumi tantervei. 
Budapest, 1889. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 8r. VI és 118 
I. Ára 1 frt.
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Felső oktatásunk reformja. Az ideális reform A minister tervei. A 
tanpénzkérdés. Irta Fenyvessy Ferencz. Budapest. Révai testvérek. 1889. 8r. 
26 1. Ára 30 kr.

Az egyetemi kérdések Magyarországon. Ir ta  dr. Pulszky Ágost. Budapest. 
1889. K iadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 64 1. Á ra  40 kr. T ar
talma : Általános tekintetek  ; az előképzés ; az egyetemi fegyelem : az egye
temi tanulm ányi rend ; az egyetemi v izsgarendszer; az egyetemi leczkepénz- 
rendszer.

Az autonómia ereje. Irta Janus. Budapest. Kókai Lajos bizománya 
1889. 8r. 1. Ára 20 kr.

De Lasalle János. Néhány lap a keresztény pedagógia történetéből. 
Irta Gyürky Ódon. Külön lenyom at az „Egyházi K özlöny-bői. Budapest. Szent 
István katli. m űintézet könyvnyomdája. 1889. 8r. 20 1. Ára 15 kr.

A nagy-enyedi Bethlen-kollegium (a közelebbi években és ma). Irta 
Váró Ferencz. (Kötelezett előterjesztés az erdélyi ref. tanárok Nagy-Enyeden 
1889. jún. 2—4. napjain tartott rendes értekezlete alkalmával). Kolozsvárit, 
1889. 8r. 31 1.

Mnemosyne. Emléklap az eperjesi kir. kath. fögymnasium új épületének 
felavatása alkalmából 1889. évi szeptember 22-én Eperjesen, rendezett ünne
pélyre. Kiadja a rendező bizottság. Eperjes, 1889. 8r. 40 1. Ára 15 kr.

Á királyi József-müeqyetem program’mja az 1889—90-ik tanévre. 
Budapest, 1889. 8r. 72 1.

A királyi József-műegyetem 1889—90-dik tanévének megnyitásakor 
MDCCCLXXX1X. szeptember hó 16. tartott beszédek. Budapest, 1889. 8r. 48 1.

Újabb mozgalmak a tanítók képzése ügyében és Gyertyánft'y István. 
Irta Hohn József. Kiilönlenyomat a Magy. Paed. Szemléből. Budapest, 1889. 
Kiadja a Magy. Paed. Szemle szerkesztősége. 8r. 13 1. Ára 20 kr.

Tanári zseb-könyv az 1889—90. iskolai évre. Összeállította Kutrucz liezsö. 
Negyedik évfolyam. PozsonyBudapest, 1889. Kiadja Stampfel Károly. Tar
talma : Órarend, Csáky Albin gróf arczképe és rövid életrajza, naptár, cal- 
culuskönyv, a gymn. és reálisk. tanterv órakimutatása, érettségi vizsgálati 
szabályzat, középiskolás városok névjegyzéke, a közokt. ministerium által 
1888. június végéig engedélyezett középisk. tankönyvek, bélyegilletéki tábla, 
a tanárok órarendje. Ára vászonba kötve 80 kr.

Magyar Mentor. Középiskolai tanulók zsebkönyve az 1889—90. iskolai 
évre. Szerkeszti dr. Mangold Lajos. Átdolgozott és bővített kiadás. X. évf. 
Pozsony és Budapest. Kiadja Steiner Zsigmond könyvkereskedése. Ára 40 kr.

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. 1889. 81—38. (utolsó) füzet. Prózai munkák (21—36. ív), levelezés II. köt. 
(24—30. ív.). Egy füzet 40 kr.

Arany János életéből. Irta Ercsey Sándor. Gyulai Pál előszavával és 
Arany János hatvan levelével. Uj kiadás. Budapest. Kiadja Ráth Mór. (Függe
lék Arany János hátrahagyott irataihoz és levelezéséhez). 8r. VI és 211 1. 
Ára 1 frt 40 kr.

Deák Ferencz emlékezete. Gondolatok, levelek, életrajzi adatok. Buda
pest, 1889. Kiadja Ráth Mór. 3—17. füzet. Gondolatok (7—33. ív), levelezés 
(1—16. ív). Egy füzet 40 kr.

Pázmány Péter válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és szótárral. 
Szerkesztette Bellaagh Aladár. Budapest. Eranklin-társulat. 1889. (Jeles Írók 
iskolai tára XXXVI.). K8r. XX. és 204 1. Ára 60 kr.

Itendszeres magyar nyelvtan közép- és polgáriskolák, valamint szak
iskolák számára. Irta Király Pál. Budapest, 1889. Méhner Vilmos kiadása. 8r. 
IV és 218 1. Ára 1 frt.

Poétika. A költői műfajok ismertetése. Gymnasiumok és reáliskolák 
használatára irta és olvasókönyvvel ellátta Góbi Imre. Budapest. Franklin-tár- 
sulat. 1889. N8r. 304 1. Ára 1 frt 40 kr.
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Magyar stilisztika. Középiskolák számára írta dr. Dengi János. Második, 
teljesen átdolgozott kiadás. Budapest, 1889. Az Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés kiadása, 8r. Vili és 88 1. Ára 80 kr.

Közönséges irálytan a levelezés és ügyiratok megtanulásához. Gyakor
lati útmutatás a közéletben előforduló levelek, okiratok, ügyiratok, szerződések 
és kereskedelmi levelek készítésére. Folytonos újjmutatással az ok- és ügy
iratok, szerződések és kereskedelmi levelekre vonatkozó törvényes határozmá- 
nyokra. A magyar keresk. törv. (1876. XXXVII. t.-ez.) és az uj ipartörv. 
(1884. XVII. t.-cz.) alapján polgári és rokon iskolák használatára irta Hoffmann 
Mór. Budapest. Franklin-társulat. 1890. N8r. VIII és 160 1. Ára 80 kr.

Irodalomismertető. A költői és prózai műfajok irodalma és elmélete a 
magyar nemzeti irodalom történetének rövid áttekintésével. Polgári fiú- és 
leányiskolák s egyéb tanintézetek felső osztályai számára és magánhasználatra 
irta ár. Gyulai Béla. Negyedik átdolgozott kiadás. Budapest. Franklin-társulat. 
N8r. 256 i  Ára 1 frt 20 kr.

Olvasókönyv az alsófokú kereskedelmi iskolák számára. Irta és szer
kesztette Névy László. II. rész. Budapest, 1889. Kókai Lajos. 8r. 237 1. Ára 
1 írt 20 kr.

Magyar kereskedelmi levelező. Különös tekintettel az áruüzletre. Függe
lékül idegen szavak szótára. Az alsófokú keresk. iskolák számára irta Névy 
László. Budapest, 1889. Kiadja Kókai Lajos. (Alsófokú kereskedelmi iskolai 
könyvtár. IV.). 8r. 124 1. Ára 80 kr.

Magyar Nyelvtörténeti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelv
újításig. Ä m. t. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és 
Simonyi Zsigmond. I. köt. 8. 9. 10. fűz. Budapest, 1889. Kiadja Hornyánszky 
Viktor akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.

A magyar nép eszejárása és cszméköre, közmondásaiban s egyéb elme
műveiben elétüntetve. Magyaros írásra törekvő tanítványainak írta Szvorényi 
József. Külön lenyomat az egri gymnasium 1888—89. értesítőjéből. Eger, 1889. 
N8r. 61 1.

A magyar népmesék anyagáról. Irta Körösi Henrik. Budapest, 1889. 
Különlenyomat a budapesti II. kér. kir. egyetemi katholikus főgymnasium
1888—89. évi értesítőjéből. N8f. 32 1.

L a t i n  é s  g ö r ö g  n y e l v .
Classica philologiai szemléltető eszközök. Irta Schambach Gyula. Egy 

fénynyomatú képpel bővített külön nyomat a kaposvári állami főgymn. 
1888—9-ik évi értesítőjéből. Kaposvárott, Hagelman Károly bizománya és 
sajtója, 1889. 8r. 13 1. Ára 20 kr.

Mo d e r n  n y e l v e k .
Német olvasókönyv középiskolák számára. Szerkesztette dr Heinrich 

Gusztáv. Első rész. Ötödik javított kiadás. Szótárral Bartos Fülöp főreálisk. 
tanártól, Budapest, 1889. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 
174 1. Ára 90 kr.

Goethe: Hermann und Dorothea. Magyarázta Weber Rudolf. Második 
kiadás. Budapest, Franklin Társulat. 1889. (Jeles írók iskolai tára XIV.). 
8r. 85 1. Ára 30 kr.

Német nyelvtan. (Gyakorló-, nyelv- és szó könyv). A polgári leány
iskolák, úgyszintén a felsőbb leányiskolák számára. Irta Oldal János. A leg
újabb ministeri tanításterv szerint készült negyedik kiadás. I. rész. Az I. és
II. osztály számára. II. rész. A III. és IV. osztály számára. Budapest, 1889. 
Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 8r. 108 és 97 lap. Ára egy 
résznek 60 kr.

Német olvasókönyv polgári leányiskolák, úgyszintén felsőbb leány
iskolák számára. Szerkesztette Oldal János. I. rész. Az I. és 11. osztály 
számára. II. rész. A III. és IV osztály számára. Budapest, 1889. Kiadja az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 80 és 150 1. Az I. rész 60 kr, a
II. rész 80 kr.
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Német nyelvtan és olvasókönyv mindkét nembeli polgári iskolák számára. 
Szerkesztette Hoffmann Mór. Budapest. Franklin-társulat. 1890. Első rész. 
N8r. 136 1. Ára 80 kr. Második rész. N8r. 228 1. Ára 1 frt.

A német kereskedelmi levelezés kézikönyve. Irta Kleibel Antal. Magyar 
tannyelvű kereskedelmi középiskolák és akadémiák használatára átdolgozta 
dr. Balassa József. Sz.-Fehérvár, kiadja Singer Ede. 1889. 8r. 284 1. Ara 
1 frt 50 kr.

Magyar-német és német-magyar zsebszótár iskolai és magánhasználatra. 
Szerkesztette Könnye Nándor. Bécs, 1890. Deubler József kiadványa. 16r 
III, 331 és 323 1. Ára vászonba kötve 90 kr.

Atlialie. Tragédie par Jean Racine. Magyarázta Gärtner Henrik. Buda
pest. Franklin-társulat. 1889. (Jeles írók iskolai tára XXXV.) K8r. 143 1. 
Ára 50 kr.

T ö r t é n e t ,  f ö l d r a j z .
A kereszténység első százada Magyarországon. Irta Horváth Mihály. 

Második kiadás. Budapest. Kiadja Ráth Mór. 1884. (A magyar nemzet családi 
könyvtára. LXIX. köt.). 8r. VIII és 476 1. Ára 2 frt.

Ipolyi Arnold magyar mütörténelmi tanulmányai. Uj kiadás. Budapest, 
1889. Kiadja Ráth Mór. (A magyar nemzet családi könyvtára. LXVIII. köt.) 
8r. 576 1. Ára 2 frt.

Salamon Ferencz kisebb történelmi dolgozatai. Új kiadás. Budapest, 1889. 
Kiadja Ráth Mór. (A magyar nemzet családi könyvtára. LXVII. köt.). 8r. VII 
és 430 1. Ára 1 frt 40 kr.

A magyar nemzet története. A középiskolák alsó osztályai számára. 
Irta Sebestyén Gyula. Budapest, 1890. Méhner Vilmos kiadása. 8r. 158 lap. 
Ára 1 frt.

Trefort Ágoston életrajza. Irta Közményi Ferencz. Trencsén. Skarnitzl X. 
Ferencz gyorssajtóján. 1889. 8r. 108 1. Ára?

A honfoglalás ezer év előtt és ezer év múltán. Irta Eötvös Károly Lajos. 
Budapest, Méhner Vilmos kiadása. 1889. K8r. 37 1. Ára 10 kr

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. 2. 3. füzet. Budapest, 
1889. Kiadja Ráth Mór. Körülbelül 15 füzet két kötetben. Egy füzet 4(3 kr.

Világtörténelem polgári fiúiskolák számára. Irta dr. Ribáry Ferencz. 
Ötödik kiadás Az 1887-ben kiadott tanterv értelmében átdolgozta Varga Ottó. 
Budapest. Franklin-társulat. 1889. K8r. 240 1. Ára 1 frt.

Világtörténelem polgári és felsőbb leányiskolák számára. Irta dr. Ribáry 
Ferencz. Az 1887-ben kiadott tanterv értelmében átdolgozta Varga Ottó. Buda
pest. Franklin-társulat. 1890. K8r. 254 1. Ára 1 frt.

Bibliai föld- és országisme vagyis Palesztina és a sz. Írásban előforduló 
országok és tartományok földrajzi leírása. A felső nép-, polgári- és középisko
lák számára irta Róder Flórent. Második javított kiadás. A főméltóságú bibor- 
nok-herczegprimás érseki jóváhagyásával. Budapest. Franklin-társulat. 1889. 
K8r. 96 1. Ára 50 kr.

Az osztrák-magyar monarchia. írásban és képben. 87. (Magyarország 
II. köt. 7.), 88—90. (Stiria 4—6.) fűz. Budapest, 1889. Kiadja a magy. kir. 
államnyomda. Révai testvérek bizománya. Egy füzet 30 kr.

A világforgalom. Több idevágó munka nyomán összeállította Csopey 
László és Kuppis József. Százharminczegy rajzzal. (Természettudományi könyv
kiadó-vállalat XXXVI.) Budapest. Kiadja a K. M. Természettudományi Tár
sulat. 1889 . 8r. XV és 607 1.

Iskolai atlasz a középkori történelem tanításához. Tervezte Helmár Ágost. 
Pozsony—Budapest, 1890. Kiadja Stampfel Károly. Tartalma : A római 
birodalom Augusztus korától a népvándorlásig, Európa a népvándorlás korá
ban, Európa 750-től 1200-ig, a keresztes hadjáratok korszaka, Európa 1200-tól 
1500-ig, Magyarország 1526-ig. Ára 80 kr.

Iskolai atlasz az újkori történelem tanításához. Tervezte Helmár Ágost. 
Pozsony—Budapest, 1890. Kiadja Stampfel Károly. Tartalma: A fölfedezések
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kora, Európa a 16., 17., 18. században és 1789 óta, Magyarország 1526 óta. 
Ára 80 kr.

T e r m é s z e t t u d o  má n y o k .
Az emberszabású majmok és szervezetük. Irta Hartmann Róbert. Fordította 

dr. Thirríng Gusztáv. Az eredetivel összehasonlította Paszlavszky József. 
Ötvenkét rajzzal. (Természettudományi könyvkiadó-vállalat XXXIV.) Buda
pest. Kiadja a K. M. Természettudományi Társulat. 1888. 8r. 279 1.

A magyarországi Myriopodák magánrajza. A kir. magyar természet- 
tudományi társulat megbízásából irta dr. Daday Jenő. Három tábla rajzzal. 
Myriopoda regni Hungáriáé. E commissione regiae societatis Hungaricae scien
tiarum naturalium elaboravit dr. Eugenins Daday de Deés. Cum tribus tabulis. 
Budapest. Kiadja a kir. magyar természettudományi társulat. 1889. N4r. IV 
és 126 1. Ára 2 frt.

Adatok a bor- és mustelemzés módszeréhez. A kir. magyar természet- 
tudományi társulat megbízásából irta dr. Ulbricht Richard. Hat ábrával. Buda
pest. Kiadja a kir. magyar természettudományi társulat. 1889. N8r. IV és 
116 1. Ára 1 frt.

Üstökösök és meteorok. Több idevágó munka nyomán összeállította 
dr. Durvái Móricz. Átnézte Heller Ágost. Ötvennyolcz rajzzal. (Természet- 
tudományi könyvkiadó-vállalat XXXV.) Budapest. Kiadja a K. M. Természet- 
tudományi Társulat. 1888. 8r. VIII és 269 1.

Az időjárás. Több idevágó munka nyomán összeállította Heller Ágost. 
Harminczegy rajzzal. (Természettudományi könyvkiadó-vállalat XXXIII.) 
Budapest. Kiadja a K. M. Természettudományi Társulat. 1888. 8r. VIII és 403 1.

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 .
Közönséges számtan középiskolák számára. Készítették Békési Gyula és 

Illés Gyula. I. füzet. A középiskolák első osztálya számára.Budapest, 1889. Kiadja 
Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. 8r. 96 1. Ára 60 kr.

Betűszámtan a polgári fiúiskolák használatára. Készítette dr. Lutter 
Nándor. Budapest. Franklin-társulat. 1889. 8r. 304 1. Ára 1 frt 60 kr.

Közönséges számtan polgári fiúiskolák használatára. Készítette dr. Lutter 
Nándor. Budapest. Franklin-társulat. 1889. 8r. 290 1. Ára 1 frt 40 kr.

Közönséges számtan polgári leányiskolák használatára. Készítette 
dr. Lutter Nándor. Budapest. Franklin-társulat. 1889. 8r. 232 1. Ára 1 frt 40 kr.

Számtan a felsőbb leányiskolák és polgári leányiskolák számára. Irta 
Suppan Vilmos. I. füzet. Az első és második osztály számára. A szövegbe 
nyomott ábrákkal. Második javított kiadás. Budapest. 1890. Az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés kiadása. 8r. 106 1. Ára 70 kr.

Feladatok a kereskedelmi számtanhoz. Az alsófokú kereskedelmi iskolák 
számára összeállította Bogyó Samu. Budapest, 1889. Kiadja Kókai Lajos. 8r. 
107 1. Ára 80 kr.

Politikai számtan. A középfokú kereskedelmi iskolák (akadémiák) 
második és harmadik osztálya számára a legújabb ministeri tanterv alapján 
írta dr. Veress Vilmos. Kolozsvárit, 1890. Lehmann és Baldi könyvkiadása. 
8r. 144 1. Ára 1 frt 50 kr.

A mathematikai alap-fa és az ujabh mértani felfedezések. Symmetrikus 
rendszerben irta Sulykos J. Szombathely. Özv. Seiler Henrikné bizománya, 
1889. N8r. 16 1. Ára 50 kr.

A felfelé menő láncztörtékről. Irta dr. Gerevich Emil. Külön lenyomat 
az Orvos-természettudományi Értesítődből. Kolozsvárt. 8r. 189—206 1.

Stilszerü rajzminták gyűjteménye. A középiskolák alsó osztályai számára 
összeállította és rajzolta Balló Ede. Budapest, 1889. N4r. 15 tábla. Ára 
1 frt 40 kr. Kapható a szerzőnél Budapesten (V. kér. Markó-utcza, állami 
főreáliskola).

Vignola oszloprendszerei. Módszeres szerkesztésében magyarázza Palóczi 
Antal. Budapest, 1890. Pfeifer Ferdinand nemz. könyvkereskedése. N4r. 
15 1. szöveg és 12 pbotolithographált tábla. Ára vászonba kötve 2 frt 50 kr.
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ERTE KEZESEK.

A görög nyelv kérdése. *)

Midőn a közokt. tanács albizottságának megtisztelő felszólítá
sára kötelességszeriíen előterjesztem véleményes javaslatomat fele
letképen a nmltsgú ministeriumnak első kérdőpontjára: „ M in ő  okok  
s z á lá n a k  a  görög  n y e lv  m e g ta r tá s a  és m e ly e k  elejtése m e lle tt ? u 
kénytelen vagyok őszinte lélekkel kinyilatkoztatni, hogy igen kel
letlen érzéssel teszem. Hat éve csak, hogy hazánkban országos 
törvény a görög nyelv javára véget vetett a habozó vitatkozások
nak, melyek gymnasiumaink rendes munkásságát a classikus tanítás 
körül zaklató ostromlással folyton zavarták; ugyancsak hat, sőt 
szigorúan véve csak két éve múlt, hogy a közoktatásügyi kormány 
a gymnasiumi tanterv és utasítások végleges megállapításával egy 
időre biztos alapot látszott nyújtani a tanítás módszeresebb alaku
lására, az oktatás eredményesebb fejlesztésére: nem hihető, hogy 
ily rövid idő alatt figyelemre méltó újabb tapasztalatok merültek 
volna fel, meglepő, eddig ismeretlen elvi szempontok jutottak volna 
érvényre, melyek a classikus tanításnak és különösen a görög 
nyelv helyzetének módosítását sürgetőleg követelnék. A kormány
nak elismerésre érdemes buzgósága, mely első sorban a középiskolai 
törvény külső, administrativ rendelkezéseinek végrehajtását vette 
czélba, még alig engedett időt arra, hogy gondját az iskolák belső 
életének hiányaira is kiterjeszthette volna, — hogy a múlhatatlan 
segédeszközök előteremtésében irányt adva, vagy egyesek fárado
zását támogatva oktatásunknak, kivétel nélkül minden tantárgyban 
egyaránt mutatkozó fogyatkozásai mennél előbb pótoltatnának: mi 
indok lehet már most a szerzett alap bolygatásával, tervezeti két
ségek fölélesztésével háborítani a megindult tevékenységet ? Vájjon 
mi mást mondhat, akár a görög akár egyéb tárgyak dolgában, az 
orsz. közokt. tanács — mely 1874. május hava óta, midőn bizott-

*) A Közoktatási Tanács november 12-én tartott ülésében felolvasott 
véleményes jelentés.

Tanáregyesületi Közlöny. ХХШ . 13
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sága első jelentését készíté egy uj gymn. tantervjavaslat tárgyában, 
egy évtizeden át, ismételve foglalkozott a tanterv és a methodikus 
tanítás kérdéseivel, míg némi megállapodásra juthatott — vájjon 
mi egyebet tanácsolhat, mint azt, hogy iparkodjunk egyelőre a 
megállapodások értelmében, elvszerü határozottsággal iskolaügyünk 
bajain segíteni, s hogy óvakodjunk, alig hogy egy két lépést előre 
tettünk, megint visszalépni és újra kezdeni az indulást. Magam ily 
tekintetekből valóban a görög nyelv kérdése fölvetésének közokta
tásügyi tanácsunk kebelében csupán mint akadémikus tárgyalásnak 
tulajdoníthatok némi fontosságot, mely talán egy-egy elvi jelentő
ségű pontnak megvilágításával hozzájárulhat itt-ott még fölmerült 
kétségek eloszlatására; de egészben véve tartok tőle, hogy inkább 
kárt okoz, ha tényleg kétséget támaszthatna eddigi hosszas tárgya 
lásainak alapossága körül. Ily viszonyok közt természetesen véle- 
ményes jelentésem is csak arra szorítkozhatik, hogy a sokszor 
ismételt és a tanács kebelében meg is vitatott momentumokat kissé 
áttekinthetőbben csoportosítom.

I.
Azt hiszem, tek. tanacs, hogy a görög nyelv mellett szóló 

okok közül bátran mellőzhetek minden oly érvet, mely inkább 
általánosságban az idegen nyelvek czélszerű tanulásának paedago- 
giai fontosságára vonatkozik. Nem tagadható ugyan, hogy az értelmi 
haszon, mely a szövegelemzés logikai műtétében és a fordítás esz
közlésekor a kifejezések árnyalatainak szükséges mérlegelésében 
rejlik, nem csekély mértékben függ magának az olvasmánynak 
értékétől, melyen végezzük, s hogy c tekintetben a görög nyelvi 
tanulmány megbecsülhetetlen anyagot nyújt. A görög irodalomnak 
abbeli ismeretes felsőbbségét, hogy a költői és prózai előadás min
den fajában remekműveket fejlesztett önerejéből, idegen minták 
utánzása nélkül, emeli magának a nyelvnek ritka gazdagsága, mely 
nem épen a szókincs bőségében áll és a formák változatosságában, 
hanem főleg abban, hogy e sajátságait finom stilisztikai érzék és 
distingváló éleselmüség fel tudta használni arra, hogy a gondolkodás 
haladása és az érzelem hullámzása mennél hívebben kifejezést leljen 
általok. A görög szellem teremté, megfigyelhető fokozatos haladás
ban, azt a mit stilus néven értünk, a mint ő ismeré föl legelőször 
a gondolkodás logikai szövedékét. Azonban ebbeli előnyeit a görög 
irodalomnak és nyelvnek csak akkor érvényesíthetnék az oktatás
ban, ha mennél előbb alkalmazhatnék s mennél nagyobb terjede
lemben ; ha a görög nyelv volna az első s talán meg is maradna 
az egyetlen idegen nyelv az iskola körében. Most, hogy történeti 
helyzetünk a latin nyelv ismeretét még nemzeti műveltségünknek 
is elemévé tette, s midőn az élet követelménye azonfelül egyik
másik modern nyelvnek tanulását is sürgeti: ezek együttesen talán 
elégséges alapot szolgáltatnak azon nevelő hatásra, mely egy idegen
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nyelvben való meghonosítással jár, s főkép a gondolkodás fegyel
mezésében és a nyelvbeli kifejezés pontosságában nyilvánul.

Még inkább háttérbe szorulnak, történeti okoknál fogva, mind 
azok a szempontok, melyek egykor, a tudományok föléledése korá
ban, a görög nyelvet az iskolai tanulmány nélkülözhetetlen segéd
eszközévé tették. Lejárt az idő teljesen, mikor nem csak philosophia 
is theologia meg mathesis, hanem az orvostudomány, sőt pbysika 
és az ókori hagyományt tekintették ismereteink alapjának és majd
nem egyedüli forrásának; -— azóta a tudományos haladás az el
mélet csaknem mindenik ágában oly újabb irányokat fejlesztett, 
melyek természetes, közvetetlen kifejezést a nemzeti nyelveken találtak. 
A tudós kutatás élő eredményeinek átöröklése nem szorul immár a 
holt nyelvek segítségére. De el nem hallgatható más részt, hogy ép 
azon körülménynél fogva, hogy egykor minden tudományosságunk 
megalapításában elvitázbatatlan fontos szerepe volt a görög szedem 
nek, mindig végzetes lépés lehet — mint a hazai iskolázás múltja 
is mutatja — a felsőbb oktatásnak oly berendezése, mely a görög 
nyelv mellőzésével, tökéletesen elzárná a történeti tájékozódás útját. 
Különösen megfontolandó ez korunkban. Minden jel arra mutat, 
hogy a külömböző tudományágakban a fölhalmozódott tapasztalati 
anyaggal szemben, melynek gyűjtésében és feldolgozásában száza
dunk rendkívüli szorgalmat és ügyességet tanúsított, mindinkább 
előtérbe lép a vezető elvek tisztázó megállapításának szüksége. Az 
egyes tudományok philosophiai alapjainak bírálata, módszereik 
értékének latolgatása tényleg a tudós vizsgálódás napi kérdései 
közé tartozik; — s ezen problémák körül kezdeteinek, az elmél
kedés megindításának ismeretét egyetlen egy tudomány sem nél
külözheti : mindnyájának elei pedig a görög philosophia és tudo
mány történetében találhatók. Nem tudom, a külömböző szaktanul
mányok jó hiszemben, vakon rábízhatják-e magukat a philologus 
nyelvész munkásságára, a ki végtére ép a tudományos kérdés vele
jére nézve nem szakember?

A történeti események és velők kapcsolatban egyenesen a 
történeti érzék emelkedése lohasztották azt a lelkesedést is, mely, 
a múlt század második felében s némikép áthatva a jelen század 
elejére, a görög tanulmányoknak minden korábbi gyakorlatnál sok
kal terjedelmesebb tért tudott kivívni az általános műveltség ténye
zői közt. Mi nem látjuk többé a görög élet rendjében az emberi 
nem legideálisabb typusát. Nehéz gazdasági és alkotmányos pro
blémák, melyek erkölcsös megoldására társadalmunk vállalkozott, 
a vallásos és ethikus érzületnek is tagadhatatlan komolyodása véget 
vetettek amaz aesthetizáló nemzedék gondolkodásának, mely a 
görög és különösen a Perikles-korabeli athéni népben vélte föllel
hetni azt az összehangzó szép alakját az egyéni létnek, melyre a 
maga művelődése érdekében vágyódott. Nem tagadható, hogy e 
lelkesedésnek közművelődésünk igen becses elemeket köszön, külö-

13*
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nősen a szűkkörű, banális, a közhasznúság nyűge alatt eltörpülő 
életfelfogással szemben; — az is tény, hogy a nevelésben, ép a 
serdülő ifjúság korában igen jótékony befolyást gyakorolhat ezen 
idealistikus, önmaga nemesítését czélzó törekvés, ha egyoldalúságát 
egyébként enyhítjük: — azonban ép ezen oldala a görög művelő
désnek, a mint korunkra is inkább az irodalmi művek fordítása és 
a művészeti alkotások reproductiói és utánzásai által hatott, szintúgy 
könnyebben és nagyobb terjedelemben ismertethető ugyancsak for
dítások és reproductiók utján, és csupán az ismertetők részén, a 
tanári karban, tenné kívánatossá magának a nyelvnek is, mint a 
tartalom alkalmas kifejezőjének, mennél teljesebb ismeretét.

II.
Közelebb érintik magát az iskola munkáját, midőn bizonyos 

ismeretek közlését, határozott szellemi érdekek fölkeltését és ápo
lását veszi czélba, azok az okok, melyek az orsz. közokt. tanácsot, 
— a mint a gymn. tanítás tárgyában tett első nyilatkozatai bizo
nyítják, — arra birták, hogy a görög nyelvet kötelező tantárgynak 
tekintse, legalább olyan terjedelemben, minőben a jelenlegi tervünkbe 
foglalta. Szükségesnek látta ezt az aesthetikai, szabatosabban az 
irodalmi ízlés biztosítására, czélszerűnek a történeti tudat s vele 
járó erkölcsi megerősödés érdekében, kívánatosnak végre a gram
matikai belátás és logikai tudatosság fokozására. Azért szorgalmazta 
a görög nyelvnek legalább olyatén tárgyalását, mely Homeros költe
ményeinek ismeretét, értelmes felfogását, mind történeti mind aesthe
tikai méltatását lehetővé teszi.

Közkeletű ismert tényekre hivatkozhatunk akkor, midőn rá 
utalunk, miként tájékozódott az európai népek irodalmi ízlése Homé- 
ros tanulmányán; — de fontos közöttük kiemelni azt a tényt, hogy 
e tájékozódás fokával haladott mindenütt magának a nemzeti költé
szetnek is fölszabadulása az utánzott idegen irodalmak járma alól. 
Nemcsak Aristoteles poétikája, az ókorban, a költői elmélet e 
százados codexe, alapul Homeros költeményeinek taglalásán, hanem 
az újabb korban is, psychologiai elemzésen kezdő angol aestheti- 
kusok ép úgy, mint a speculatív német aesthetika képviselői alap
vető gondolataik értelmét első sorban Homeroson világítják meg, 
mint a görög költői irodalomnak és nagy részben a művészeti con- 
ceptióknak is alapján s ez által minden ujabbkori költészetnek is 
forrásán. Azért nem lehet oktatás sem azon a fokon, midőn a költői 
szépség egyszerű megértésétől és élvezetétől fel kivánnók emelni 
növendékünket a költészetnek, némi általánosabb szempontokat 
követő megítéléséhez, alkalmasabb alapot, czélszerűbb szemléltető 
eszközt maguknál Homeros költeményeinél. Ezek fejtegetésén kell 
megtenni mindazokat a lépéseket, melyeket a keletkező poétika 
volt kénytelen megtenni, hogy világot derítsen a költői alkotás 
természetére és okulást nyújtson az emberi művelődés e jelentős



termékeinek czéljai és feladatai körül. Ily határozott alap nélkül 
tapasztalat szerint minden elvont theoretizálás csak értelmetlen szó
szaporítás volt és marad is. Mennyire múlhatatlan azután a költői 
mű olynemű méltatására magának az eredeti nyelvnek is megfelelő 
ismerete, arról legkönnyebben meggyőződhetik magyar ember, ki 
görögül nem tud, akként, hogy Arany Jánost német fordításban 
olvassa.

Szoros összefüggésben áll — s az oktatás szempontjából fontos 
dolog, hogy állhat — az aesthetikai tájékoztatás ezen munkájával a 
másik feladat, hogy Homeros költeményeit a történeti belátás szol
gálatában is értékesítsük. Magára az európai művelődésre nézve, 
culturánk helyes méltatására, erkölcsi életünk megszilárdulására igen 
üdvös eredményuyel járt, hogy századunk fordulópontján és lefolyá
sával lépést tartva a tudományos érdeklődés visszairányult minden 
művelődés elejének, a primitív culturális állapotoknak mennél beha
tóbb megismerésére. Tudvalevőleg e törekvések nyomán, a népkölté
szet, néphagyományok gyűjtésével s földolgozásával, a történeti tanul
mányok egészen uj, jelentékeny ága fejlődött, melynek eredményei 
korunk életfelfogására is átalakítólag hatottak. Szerencsésen meg
szabadultunk ez úton egyrészt a természetes állapotnak amaz ábrán
dos képeitől, melyek két századon át nem csak a társadalmi elméletet 
terelték téves irányba, hanem hatékonyan zavarták a közéletet is ; 
de fontosabb másrészt, hogy mélyebb bepillantást nyerve az emberi 
lélek műhelyébe, határozottabban fölismerhettük és jobban tanul
tuk méltányolni a cultura igaz tényezőit, a történeti munkásság 
és haladás valódi rugóit. Ha már most e jobb belátásnak vív
mányait hathatósan az ifjú lélek elé akarjuk állítani, iskolai tár
gyalásra mintegy önkéntelenül kínálkozik a primitív cultura rajza 
épen Homeros költeményeiben, melylyel elevenség és kívánatos 
teljesség tekintetéből semmi egyéb nem vetekedhetik. S meggyőző
désem, hogy az egyéni nevelés czéljaira nézve is, nem tekintve az 
értelmi felvilágosodást, igen jótékonyan hathat, hogy oly korban, 
midőn erkölcsi nézetei ép megalakulnak, az ifjú elme megismerje 
és végig gondolja az emberi életnek oly rendjét, melyben az indu
latok, vágyak természetes folyását még magasabb, nemesebb eszmék 
s érzések lcevésbbé szabályozzák. A primitív cultura lelki mozgalmainak 
összevetése azután a vallásnak és erkölcseink követelte életrend 
áldásaival, helyesen és czélszerűen végezve, növendékünknek igaz 
morális újjászületését eszközölheti.

Későbbre hagytam, bár a tudományos előkészítés szempontjából 
nem csekélyebb érdekű, azt a czélt, melyet tantervűnk magának 
a görögnek, mint nyelvnek tanítása elé tűz, kivált ha a homerosi 
nyelv megfigyeléséből indulhat ki. Korunkban a nyelvtudomány a 
vizsgálódás okszerű módjait alkalmazva tárgyára, egészen uj fényt 
derített az emberi értelem fejlődésére s a grammatikát kiemelte 
abból az alárendelt helyzetből, mely szerint pusztán a nyelvhasználat



szabályainak foglalatja volt. Módszere, eredményei egyaránt fel
jogosítják arra, bogy igényt tarthasson a müveit elmék figyelmére. 
Oly intézet, mint a gymnasium, mely a természeti ismeretek közlé
sében is, első sorban nem a közélet gyakorlati szükségletét kívánja 
szolgálni, hanem a tudományos gondolkodás ébresztését tekinti fel
adatának : nagyot vétene, ha ép az emberi szellem termékeire 
vonatkozó kutatásnak módszereit s alapelveit nem világítaná meg. 
A mennyire okadatolt tantervűnk abbeli kívánsága, hogy az 
alsóbb osztályok tanítása, minden elméleti fejtegetés mellőzésé
vel, maguknak a nyelvnek elsajátítását tartsa szem előtt, ne gram- 
matizáljon, hanem a szókincs megszerzésével, a formák analógia- 
szerű begyakorlásával, ménnél előbb az irodalmi müvek olvasá
sára s ügyes nyelvhasználatra képesítsen: ép annyira szükséges, 
hogy a felsőbb fokon a tanítás belátást nyisson a nyelvnek, mint 
a gondolkodás orgánumának, szervezetébe. Erre pedig az iskola 
körében alig van czélszerűbb eszköz a görög nyelvnél, mert egy
részt különböző korú emlékein időnkénti átalakulását is megfigyel
hetni, másrészt pedig a latin nyelv ismerete megelőzvén a rokonság 
felderítésére irányuló összehasonlítás alkalmazását is lehetővé teszi. 
Magától érthető mindenesetre e téren is, mint az egész középfokú 
tanításban, hogy nem az általános eredmények puszta közlése kívá
natos, hanem hogy az egyedüli helyes mód magukból a nyelv 
tényeiből fog kiindulni s a szükséges elvonásokat magukkal a 
tanulókkal tétetvén meg, csak annyira fog kiterjeszkedni, a mennyire 
a tények helyesen vezetnek.

Úgy vélekedem, tek. tanács, hogy a görög nyelv tanításának 
e megvilágításában csupán oly feladatokra van súly fektetve, melyek 
nemcsak hogy beillenek a gymnasiumi oktatásnak, mint a tudo
mányos előkészítés tanfolyamának keretébe, kiegészítve a többi 
tanulmányok eredményeit, hanem értelmes tanítással, ha a szük
séges segédeszközökkel rendelkezünk, meg is valósíthatók. A többi 
nyugat-európai államok terveivel szemben, melyek a görög nyelvi 
tanításnak sokkal szélesebb tért engednek s terjedelmesebb felada
tokat tűznek eléje, gymnasiumi tervünk csak a szükségesre szorít
kozott, és a tapasztalat szerint elérbetőre. Annál jogosultabb azonban 
azok felszólalása, kik óva intenek, hogy meg ne csorbítsuk tudo
mányos pályára készülő ifjúságunknak nevelő eszközeit, hogy mind
addig, míg az európai felsőbb oktatás a görög tanulmányokat 
alapvetőknek tekinti, mi se vonjuk ki magunkat a műveltség 
közösségéből eredő ezen követelmény alól.

III.
Áttérve ezek után azon nézetek felsorolására, melyek a görög 

nyelvi tanulmány eltörlését szorgalmazzák, nem akarnék czéltalan 
vitatkozásba bocsátkozni és a vélemények ismertetésében csupán a 
jellemző vonások kiemelésére törekszem.
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Leghangosabb kétségkívül és legmesszebb vágó az a szózat, 
mely már a múlt században kelve, mai nap szélesebb körökben 
elterjedt, és mely egy uj életet, uj erkölcsöket hirdetve, a neve
lésnek is uj rendjét és módját sürgeti. ,Korunk — így szólanak — 
lemondott a múlt időknek, a képzelődés és elvont elmélkedés kor
szakainak hagyományos előítéleteiről. A tudomány föltárta szemünk 
előtt a természet titkait, megtanított erőinek kellő felhasználására 
s megváltoztatta egész gazdasági életünket; más oldalról leleplezte 
az emberi szellemnek is rejtvényes törvényszerűségét és arra oktat, 
hogy ne ábrándos ideálok űzését, hanem a közvetetten szükségletek 
kielégítését tekintsük a társadalom és az egyén kötelességszerű 
feladatának. Egybefoglalni világos, áttekinthető módon a tudomá
nyos felvilágosodottság eredményeit, s közlésükkel az ifjút bevezetni 
a való világba, melyben működnie, megélnie kell: ez volna az 
iskolai tanítás tulajdonképi munkája. Minden szükségtelen elmélye
dés a múltba, lejárt korok és emberek gondolkodásmódjába, csak 
zavarhatja az ifjú ertelmet; csak ha majd megerősödik korunk 
igaz meggyőződéseiben, vehet később tudós érdekből számot a múl
takról is. Egyedül az, a mit korunk vall, a mit korunk termel, 
modern tudomány, modern irodalom lehet a korszerű nevelés esz
köze'. — Talán nem szükséges bővebben jelezni ez irányt; hiszen 
tiltakozása nem csupán a görög nyelvet érinti, hanem az egész 
classikus oktatást, sőt — bár nem fogja elismerni — szorosabban 
véve még a modern népeknek is, nemzeti életünknek is múltját, 
minden hagyományát. Egyébként a történet tanúsága szerint az 
iskola inkább hagyományok megőrzésére látszik hivatva, mint uj 
eszmék terjesztésére és mindig kudarczot vallott, valahányszor radi- 
calis tendentiák szolgálatába szegődött.

Találkozik némileg következtetéseiben az előbbivel egy másik, 
szerényebb vélemény, mely kiindulva az élet tapasztalatából, az 
iskolában egyedül oly ismeretek és ügyességek ápolását szeretné 
látni, melyek közhasznú voltát az élet igazolja, s azért szükség
telen megterhelést lát minden oly tárgyban, melynek nem világos 
az összefüggése valamely gyakorlatibb pályával. E fölfogás már 
határozottabban a görög nyelvet tekinti, csak elvétve még némely 
tanulmányok elvontabb részeit, ilyen fölösleges iskolai foglalkozás
nak. Nem is vehető talán rossz néven, ha szülők, olykor már elő- 
legesen döntve gyermekük hivatása kérdésében, mintegy a magán- 
oktatás szempontjából, egyik-másik tanulmány alól föl szeretnék 
mentetni fiukat; a legtöbb ember a művelődés kérdését úgyis első 
sorban a kenyérkereset kérdésének szokta venni. Korántsem oly 
általános még annak a belátása, hogy az iskola a közművelődés 
orgánuma, hogy nem szolgálhat az egyesek változó és néha ellen
kező érdekeinek, hanem csak azon lelki közösségnek, mely múltat 
és jövendőt egybetartva, s a szellemi érdekek különböző irányait 
összefűzve, egységes nemzetet alkot. Még kevésbbé várható annak
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átértése, hogy végtére magára az egyesre nézve is mennyire kívá
natos, hogy föltáruljon előtte fejlődése korában a művelődés sok
oldalúsága, mert csak így remélhető, hogy mindenkinek eleinte 
még rejlő sajátos képessége is megleli a megfelelő táplálást, míg 
az egyoldalú nevelés mindig csak véletlenül találkozhatik a növen
dék egyéniségével.

Már csak tartózkodva említem végre azt a különben elterjedt 
hangulatot, mely az iskolai munkásság eredménytelenségét fölpana
szolva, a bajon akkép vél segíthetni, hogy egyik-másik studium 
kiküszöbölésével több tért és időt nyerjen mások eredményesebb 
kezelésére. Csak hajótörés veszedelme bírhatja a hajós népet vala
mely értékes terhének tengerbe dobására. Vájjon valóban oly két
ségbe ejtő-e gymuasiumaink állapota ? Meg van-e kísérelve minden 
jobb módszer? Alkalmazva minden czélszerű eszköz? Ki merné 
állítani a paedagogia jelen stádiumában, midőn európaszerte vissza- 
hangzik a vád, hogy az elmélet rég megállapított irányadásai sem 
jutottak még általánosabb érvényre a gyakorlatban. Nem szólhatok 
épenséggel másképen abbeli panaszokról sem, melyek speciális hazai 
viszonyokban, különösen egyes vidékek többnyelvűségében látnak 
akadályt arra nézve, hogy az európai közgyakorlat gymnasiumaink- 
ban már egyszer meghonosodjék. Vagy szabad e talán annak a 
körülménynek, hogy némely fiai hazánknak, — a kiknek első sor
ban nemzeti nyelvünk, az állam nyelvének elsajátítása érdekük és 
kötelességük, — nem érhetik el könnyen a gymnasiumi oktatás 
azon magaslatát, mely józan methodussal tiszta magyar vidéken 
elérhető, — szabad-e annak oly végzetes befolyással lenni hazánk 
műveltségi állapotaira, hogy lemondjunk a magyar művelődés 
niveaujának mind magasabb emeléséről. Speciális nehézségek, ott 
a hol fenforognak, speciális intézkedéseket követelnek ; míg min
den oly rendszabály, mely miattok általánosan alább szállítaná az 
iskola czéljait, csak kárt okoz, és a sajátságos bajokat még sem 
orvosolná.

Végére jutva a fejtegetésnek, bocsánatot kérek, tek. tanács, 
ha talán még se fejeztem volna ki gondolataimat oly elvont tár
gyilagossággal, mint szándékom volt és törekedtem. Közművelődési, 
nevelési kérdésekben, melyek világnézeti, erkölcsi felfogásokkal oly 
szorosan összefüggnek, nehéz pártot nem fogni, s még nehezebb 
aztán egyéniségét megtagadni vagy csak palástolni is.

(Budapest.) Dr. Kármán Mór.
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K Ö Z G Y Ű L É S I  E L Ő A D Á S O K .

Az önképző körök. )
Tisztelt közgyűlés!

Évek óta folynak a vitatkozások arról, czélszeriíek-e az önképzö 
körök és ha czélszerűek, minő módon szereztessenek ? Folyóiratunk 
hasábjain, a vidéki körökben, a fővárosi szaktiléseken egyaránt 
védték és támadták ezt az intézményt, mely ily alakban csak hazánk 
talaján fejlődött. Ideje már, hogy a közgyűlés is állást foglaljon e 
sokat bolygatott kérdéssel szemben, annálinkább, minthogy már a leg
több kör úgyis behatóan tárgyalta az önképzőkörök problémáját. 
Én ezennel csak egészen röviden meg akarom világítani a kérdést, 
hogy nézetemet végül rövid tételekbe összefoglaljam és ily módon 
a vitás pontokat mintegy élükre állítsam.

I.
Szükségesek vagy czélszerűek-e az önképző körök — ezt a 

kérdést már Közlönyünk első évfolyamaiban is nagy hévvel vitatták. 
A kik ellene voltak Lubrich Ágostra, a paedagogiának egyetemi 
tanárára hivatkoztak, ki nagy müvében meglehetősen elitéli az ön
képző köröket. „Folytonos tisztválasztások, meddő vitatkozások — 
így szól többek közt Lubrich — és meddő czivakodások közt fecsér
lik az önképző körökben a drága időt. E közben elszilajodnak, 
önhittségökben elsívárulnak s legfölebb kortes szerepre alkalmas 
szájliösökké fejlődnek. Sokan az önképző körök miatt lettek pálya- 
tévesztett selejtekké.“ (II. 576). Hasonlókép teljesen elitélte az ön
képző köröket Közlönyünkben Garami Rikárd, ki haszontalan kaszi
nóknak mondja. Sőt még Névy László is felemelte óvó szavát az 
önképzők ellen s ha nem is tör épen pálczat felettük, legalább 
erős kételkedését fejezi ki ez intézmény czélszerűségére nézve. Igen 
melegen védte az önképzőköröket Szamosi János, ki először hozta 
szóba az egész ügyet a Tanáregyesületi Közlönyben. Legbehatóbban 
Ney Fereucz igazgató fejtegette 1873-ban az önképző körök előnyeit. 
Erre pár évig mintha fegyverszünet állna be a két ellenvélemény 
közt, lucidum intervallum. Midőn a körök ismét tárgyalni kezdik 
ez ügyet, a tanárok közvéleményében úgy látszik fordulat állott be. 
Csak egyetlen-egy tanári kör Ítéli el az önképző köröket: a zsolnai; 
a többi kör elvileg helyesli, sőt a budapesti kör két Ízben is be
hatóan fejtegeti, minő módon kell az önképző köröket vezetni. A 
Közlönyben is többen szólnak ez ügyhez (igy újabban Pintér és 
Kemény Ferencz) s mindannyian elvileg elfogadják az önképző *)

*) Tárgyalása júl. 7-ére volt kitűzve. A közgyűlés határozatát 1. szept. 
fűz. 13. lap.
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körök intézményét. Látjuk tehát a tanárok megbarátkoztak az utolsó 
két évtized alatt az önképzö körökkel; a hozzá szólók nagy majori
tása a körök mellett van.

Mi lehet e helyeslésnek oka?
Előttem kétségtelen, hogy az utolsó 20 év alatt az önképző 

körök institutiója javult; ma nagyobb azon önképző körök száma, 
melyeket czélszerűen és tapintatosan vezetnek. Mindinkább kitűnik, 
hogy jó vezetés mellett az önképző kör nem árt a tanulás ózdijai
nak, hanem kiegészíti az iskolát.

Szerintem a kérdés megfejtése a következőkben rejlik: Az 
önképzö körök ellen felhozott panaszok nagyohhára olyan önképzö 
körökre vonatkoztak, melyek nem voltak tapintatosan, nem voltak 
czélszerűen vezetve. Megtörténhetik-e az, hogy az önképző kör tárgya
lása szájhősöknek korteskedésévé és önhitt időpazarlássá fajuljon 
— mint Lubrich mondta — ha folyton komoly, képzett tanár vezeti 
mint elnök a gyűléseket? Lehet-e haszontalan kaszinó az a kör, 
mely a törekvő és (hiába rágalmazzuk) a jóra is oly fogékony 
ifjúságot a magyar litteratura legkitűnőbb olvasmányaival látja el?

Egy tanári kör előadója azzal vádolta az önképző-egyesülete- 
ket, hogy leginkább az önhittség, irigykedés és féltékenység érze
tét fejlesztik. De ily érvekkel tán az évvégi classiíicatiót is meg 
lehetne támadni! Ezek a vádak csak igen rosszul vezetett önképző 
körökre illenek! Külömben is ki nem hallgatná idegenkedéssel, ha 
egy tanárnak ezt mondják: „íme itt van a VII. és Vili. osztály 
ja v a ; foglalkoztasd őket hetenkint egy órán át szabadon irodalmi 
eszközökkel“ — és ez a tanár azt feleli: Nekem nem kellenek 
ezek a tanulók, mert ha vasárnaponként egy óráig foglalkozom velők, 
akkor bennök az önhittség, elbizakodás, képzelgés, irigykedés és 
féltékenység fog fejlődni ?

II.
Minthogy az önképzó egyesületek helytelen iránya oly sokféle 

panaszra adott alkalmat, igen szükségesnek mutatkozik, meghatá
roznunk, minő legyen az önképzők vezetése ? Minő eszközökkel 
minő czélokat érjenek el ?

Az önképzö körök czélja az iskola feladatát az ifjak szabad 
öntevékenysége útján kiegészíteni. Minden önképző elnökének azon 
kell lennie, hogy körét az iskolai czélokra, a tanulók művelésére 
lehetőleg hasznosítsa. A vezető tanár tapintata ép abban nyilatko
zik, hogy a tagok szabadságát erősen ne korlátozza, hogy mintegy 
szabadjára ereszsze az ifjúságot, de a mellett működésüket oly irányba 
tudja terelni, mely kiképzésükre czélszerű. Szükséges azonban, 
hogy a tanár folyton ellenőrizze, vezesse, buzdítsa a tagokat. A 
tanár legyen jelen minden ülésen ; a kör vezetése ne legyen despotia, 
de ne legyen viszont anarchia sem : legyen inkább olyan modern
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féle constitutio, a mely szerint végtére mindig az történik, a mit a 
kormány akar.

Az önképző kör tehát azon lesz, hogy jó könyvek figyelmes 
olvasására és kivonatolására bírja az ifjakat; azon lesz, hogy stílus
beli tehetségüket kifejleszsze; hogy önállóságukat és bíráló tehetsé
güket nevelje; azon lesz, hogy szavalatok utján jobban megértsék 
a magyar költészet remekeit, hisz minden szavalat egyszersmind az 
illető mű interpretatiója is. Czélszerűnek tartanám, ha az élőszóval 
való előadásra is nagyobb súlyt fektetnénk; szokjanak hozzá a tanu
lók szabadon választott nehezebb irodalmi tárgyakról összefüggő 
szóbeli előadást tartani. Az önképző kör könyvtára alkalmat ad arra. 
hogy a tanár a tagok privát-olvasmányát is czélszerűen vezesse. 
Ha ily módon vezetjük az önképző köröket, ha azokat bizonyos 
nemes irodalmi passió, bizonyos komoly munkásság színhelyévé 
teszszük — akkor egészen elhallgat majd az a vád. a melyet a 
magyar tudományos egyetem paedagogia-tanára emelt, hogy az 
önképző körök szájhős korteseket nevelnek, kik kötelességüknek 
az önképző körök miatt nem felelnek meg.

Az önképző körök általán humanistikus irányúak lesznek; 
humauistikusak, irodalmi tárgyakkal fognak leginkább foglalkozni, 
mert több czélt egyszerre úgy sem lehet felölelni, mert a humanis
tikus működéshez van az ifjúságnak legnagyobb hajlama, végre 
mert az általános (nem szakszerű) műveltséget ez mozdítja leginkább 
elő. Ha el is tiltanók az ifjúságot, mégis foglalkoznék az iroda
lommal. Csakhogy e részben komoly veszedelem fenyegeti az ön
képző köröket. Ne legyen az önképző par excellence szépirodalmi 
kör, ne legyen éretlen Kisfaludy-Társaság. Az iskolákban is soká 
az a téves irány tartotta fenn magát, hogy a fiúkkal verseket: ódá
kat, balladákat Írattak és ez mutatkozik az önképző körökben is. 
A versírásnak ily nagy cultiválása nem ajánlható ; nálunk — úgy 
szólva — úgy is több a fűzfa-jooéto, mint a komoly olvasó. A hatá
rozott kedvet ne ölje el a tanár, de ne hozza a versírást divatba; 
a mennyire tőle függ a prózára terelje a kör tagjait, még pedig 
lehetőleg oly prózai munkára, melynél a szerző mennél többet tanul. 
Nem annyira a versírást, mint a jó prózai stílust ápoljuk.

Egy helyesen vezetett önképző kör működése nézetem szerint 
a következőkben nyilatkozhatik:

a) A vezető-tanár az iskolai előadásokkal kapcsolatos themá- 
kat jelöl ki, melyekben a tagok válogathatnak. Ugyanis minden 
szaktanár tudja, hogy sok érdekes themát érintünk az iskolai elő
adások alkalmával, melyeket az idő hiánya miatt nem fejthetünk 
ki bővebben; ezek tovább szövésére az önképző kör szolgálhat, hol 
valószinlileg akadnak tagok, kik e themákkal a tanár utasítása 
szerint foglalkozni hajlandók.

b) A tagok jeles értekezéseket vagy kisebb tudományos műve 
két kivonatolnak.
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c) Műfordításokat olvasnak fel.
d) Bizonyos emléktinnep-szertt üléseket tartatnak valamely 

nevezetes költő megismertetése czéljából. Pl. az egyik ülés egészen 
Vörösmartyval foglalkozik. Egy tag Vörösmarty életét mondja el 
Gyulai könyvének alapján, a másik Vörösmarty egy eposzát jellemzi, 
a harmadik és negyedik szaval valamit Vörösmartyból.

e) A kör pályadíjakat hirdet (meghatározott themákra).
f) Szabad szóbeli előadásokat tartanak.
g) A kör szavalatokat hallgat meg. E részben — megvallom 

— rászorulunk a szigorúbb kritikára; különösen discretebb előadásra 
kellene fogni a tagokat, a nuanceok kiemelését kellene sürgetni. 
Valósággal ijesztő, minő ordítozásokat visznek véghez a mi önképző 
köri „műszavalóink.“

h) A kör működése tán alkalmat szolgáltat a képzőművésze
tek ismertetésére is, a mit már oly sokan ajánlottak, de a minek 
mindeddig nem tudtunk kellő helyet szerezni a tanterv keretében. 
Az illető városban látható képkiállítás vagy egyes képek, szobrok, 
műtárgyak (vagy idegen műtárgyak másai) képezhetik a megbeszé
lés tárgyát. Ezeket leírathatja és magyaráztatja a tanár a kör tag
jaival.

i) Az önképző körök czélszerü tanulságos kirándulásokat tehet
nek. Pl. a budapesti tanár elvezetheti tanítványait a múzeumi régi
ségtárba, Aquincumba stb. A mit ott látnak (okiratok, régi Írások; 
halotti beszéd eredetije, történelmi képek, római emlékek) arra a 
tanár röviden úgyis utal rhetorikai és történelmi előadásaiban. 
(Tán ide lehetne sorolni a vidéken a népmondák és mesék gyűj
tését is.)

Különben ki tudná az önképzés sokféle módját felsorolni ? 
Mind a mi hasznos és szellemképző, mind az tárgya lehet az 
önképző kör működésének. A mit az irodalom tanára el nem végez
het a rendes órában, ámbár tanítványai érdeklődést és kedvet mutat
nak, mind azt elvégezheti az önképző körben.

Ha az önképző köröket így vezetik, akkor valóban ki fogják 
egészíteni az iskola működését; a ki ellenezni fogja őket, az egy
szersmind ellenezni fogja az iskolát is.

Vannak olyan tanárok is, kik azt mondják : „Minek az ön
képző körök ? Nézzünk szét Németországban, hol a legkitűnőbb 
középiskolák találhatók: egyikben sincs önképző kör. Tehát nálunk 
sem kell.“

Ezeknek csak azt felelhetjük: Nagyon különös dilemmában 
mozgunk az ilyen okoskodással. Ha valamely intézményt Német
országból átveszünk, azt mondják: „Nem kell, mert német, nem 
felel meg a nemzeti geniusnak.“ — Ha iskoláinkban valamely ere
deti intézményt fejlesztünk, akkor meg azt mondják nekünk : „Nem 
kell, hisz a porosz mintaszerű iskolákban sincs meg.“ Ezek az ellen
vetések, a mint látszik, egymást rontják.
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Az önképző körök barátjai között is vannak olyanok, kik 
meg nem felelő czélokra akarják az önképzőket felhasználni és ily 
módon elhomályosítják a kör tutajdonképeni czélját. Hol torna- 
egyesületté, hol majálist-rendező bizottsággá, hol correpetáló szövet
kezetté akarják átalakítani. Mind ezekkel szemben szükségesnek tartom 
még egyszer az önképző körök humanistikus irányát hangsúlyoz
nom. Nem tartom továbbá szükségesnek, hogy minden intézetben 
önképző egyesület legyen ; az önképző kör megalakítása a lelkesedés 
vagy jobban mondva a bajiam, a passió dolga. Ha a tanárnak 
nincs kedve vagy nincs ideje, ha a felső osztályok anyaga nem 
alkalmatos, inkább ne legyen önképző kör.

Legyen szabad végül nézetemet az önképző egyesületekről — 
a tanári körök tárgyalásaira támaszkodva — rövid tételekbe össze
foglalnom.

1. Az önképző körök czélja az iskola működését a tagok ön- 
tevékenysége utján kiegészíteni.

2. Az önképző körök csak szoros és gondos tanári vezetés mel
lett felelhetnek meg czéljuknak. Tanár nélkül nem lehet ülést tartani.

3. Az önképző kör vezetője kell hogy súlyt fektessen az élő 
szóval való előadásra és az olvasmányok helyes kiszemelésére.

4. Nem ok vetetlen szükséges, hogy minden középiskolában legyen 
önképző kör.

5. Az önképző körbe felvehetők VI. osztálybeli tanulók is, 
különös tekintettel a reáliskolákra, hol a VI. osztályban a poétikát 
tanítják.

6. Az elnök inkább a próza-irásra irányítsa a körök működé
sét, mint versek írására.

7. Az önképző körök főiránya humanistikus.
8. Feltűnően hanyag tanulók ne legyenek tagjai a körnek. 

Az elnök e részben az osztályfőkkel és az igazgatóval értekezik.
9. A tagok műveit nem szabad kinyomatni.
10. Egyáltalán azon kell lennünk, hogy az önképző kört köze

lebb vigyük az iskolához a nélkül, hogy a tagok öntevékenységét 
erősen megszorítanék.

(Budapest.) Riedl Frigyes.

Milyen érdemjegyeink legyenek?*)
Mélyen tisztelt közgyűlés!

Kétséget nem szenved, hogy a tanügy terén a múlt években 
fölmerült kérdések közűi a nevelés körébe tartozók, nevezetesen 
az iskola és a család kapcsolatára vonatkozók, kiváló fontosságuk

*) Tárgyalása júl. 7-ére volt kitűzve. A közgyűlés határozatát 1. szept. 
fűz. 13-14. 1.
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nál fogva átalános figyelemre méltók és megérdemlik, hogy a szülők 
és tanárok egyaránt behatóan foglalkozzanak velők. Azonban az 
értekezések és czikkek, bár tetszésben részesültek, hatásukban ered
mény nélküliek voltak, a mennyiben semmiféle lépés sem történt 
arra nézve, hogy az értekezők által ajánlott javaslatok a gyakorlat 
terén érvényre jussanak.

A nagy fontosságú kérdésnek tüzetes tárgyalása nélkül napi 
rendre tért a tanárvilág és hasonló történt más esetekben is.

Magasabb helyekről, vagy a közönség köréből tanítványaink 
késziiletlensége, majd azoknak gyarlósága miatt intézett támadások 
és kifakadások vertek nem egy ízben hullámokat. Részben Vende
letekkel, részben a tantervnek többé-kevésbbé gyökeres változta
tásával törekedtek elhárítani a bajokat, a nélkül azonban, hogy sike
rült volna a középiskolai nevelés és tanítás ellen koronkint más- 
más alakban fölmerült panaszokat megszüntetni

Az évtizedenkint megújuló panaszok, a melyeket, mivel mind
nyájunk előtt ismeretesek, nem találok szükségesnek fölemlíteni, 
magukra vonhatják minden igaz tanügybarátnak figyelmét, úgy 
hogy méltán kérdezhetjük: mégis nem aggasztó-e tanügyünk 
állapota, noha hogy sok tekintetben az előhaladásnak kétségbe 
nem voható jeleivel találkozunk?

Avagy szabad-e magunkat azzal megnyugtatni, hogy mivel a 
felhozott panaszok egynémelyikét alaptalannak, vagy oly egyének
től intézettnek találjuk, a kiket nem igazi ügyszeretet vezérelt táma
dásaikban, a vádakat vizsgálatlanul hagyjuk és a létező állapotban 
megnyugodjunk? Hogy világosan lássunk, szükséges, hogy eltekintve 
a fölhozatni szokott vádak indító okainak specialis jellegétől, egész 
átalánosságban beszéljünk az iskolák bajairól és ezek összefüggéséről.

Átalános szempontból két eset lehetséges. A koronkint meg
újuló kifogások és panaszok vagy egy mélyen gyökerező, állandó 
bajnak tünetei ellen intéztetnek, vagyis képben szólva, egy belső 
betegségnek külső symptomái ellen, mely esetben természetes, hogy 
az egyes hiányok orvoslását más-más alakban feltűnő bajok fogják 
követni; vagy egy második esettel van dolgunk, melyben a bajok
nak végső okai között nincsen összefüggés, azok elszigetelve lépnek 
föl, egymástól függetlenül gyógyíthatók és megújulásuk az emberi 
művelődés gyors fejlődésének, a társadalmi élet változásainak és 
egyéb, a tanügygyel kapcsolatban levő, külső tényezők befolyásának 
eredményei.

Kérdés már most, melyik esettel van dolgunk ? A nézetek e 
pontra nézve elágazók. Azok a tanférfiak, a kik minden uj rende
letet avagy rendszerváltoztatást bizalmatlansággal fogadnak és már 
előre is újabb rendeleteket és változásokat jósolnak, azoknak, ha 
ugyan nem vádolhatok közönyösséggel, egy állandó, bár alapjában 
nem ismeretes beteg állapotot kell föltételezniük, a mely a létezőnek



teljes fölforgatásával, csupán nagyobbszerű rázkódás utján gyógyít
ható. Ok az említett első esetnek létezését veszik föl.

Azok a tanférfiak azonban, a kik a nevelés és tanítás terén 
fölhozott panaszok indító okainak nem tulajdonítanak közös forrást, 
a vádakat részint alaptalanoknak, részint helyén valóknak, de egy
úttal gyógyíthatóknak tartják, és gyakran kitartó buzgalommal közre
működnek, hogy a bajok a létező körülményeknek megfelelően 
orvosoltassanak: azok a második esetet tekintik létezőnek.

Vájjon melyik a kettő közűi a helyes állapot, azt az igazságos 
kritikának megdönthetien adataival csupán a messze jövőnek embe
rei fogják biztosan meghatározhatni; mi csupán annyit tehetünk, 
hogy tapasztalásunk és egyéni fölfogásunk szerint vagy az egyik, 
vagy a másik esetet tekintvén létezőnek, a megfelelő tábor embe
reihez csatlakozunk.

És itt, mélyen tisztelt közgyűlés, mivel értekezésem tulajdon
képi tárgyához jutottam, legyen szabad kijelentenem, hogy én az 
említett első esetet tartom létezőnek, a mennyiben az iskolát régi 
időkből származó bilincsektől látom összeszorítva és erős meggyőző
désem, hogy mindaddig, míg iskolánk az öröklött bilincsektől nem 
szabadul, mindaddig nem lengheti át tanügyünket az újabb kor 
szabad szelleme és mindaddig a tanférfiaknak a nevelés és tanítás 
terén mutatkozó hiányok kiirtása körüli fáradozásai nagyobb részben 
sikertelenek maradnak!

A valódi szabadelvűséget gátló bilincs, melytől iskolánkat meg 
kell szabadítani, nem egyéb, mint az érdemjegyeknek, vagy calcnlu- 
soknak nevezett intézmény! Alig van köztünk egy is, a kinek nem 
volna tudomása olyasféle esetekről, hogy egynémely tanár Írásbeli 
dolgozatot adván föl az iskolában, ezüst forintost tett az asztalra, 
azzal a kijelentéssel, hogy ő azt a legjobb dolgozattal legelső jelent
kezőnek szánta. Úgy hiszem mindnyájan megegyezünk abban, hogy 
az illető tanár azzal az eljárással nagyon csekély paedagogiai érzék
ről tett tanúságot, azonban én szerintem, m. t. közgyűlés, a ki
látásba helyezett calculus egy mákszemnyivel sem különb pedagógiai 
eszköz az asztalra helyezett ezüst forintosnál, még akkor sem, ha 
a jutalom fejében odaígért két dolgot morális oldalról hasonlítjuk 
össze egymással, csakhogy a calculus, átalános használatban lévén, 
romboló hatásával nem szembetűnő!

Tanítani és nevelni vagyunk hivatva a ránk bízott ifjúságot, 
annak szivét és lelkét kiművelni, minden jóért és szépért lelkesíteni 
és nagyszerű hivatásunkat teljesítvén, a helyett, hogy ifjainkat arra 
szoktatnók, hogy a tudományt magáért a tudományért tauulják, a 
nemeset és szépet gyakorolják épen azért, mert az nemes és szép; 
a helyett mi külső kényszerítő eszközökhöz fordulunk, oly eszközök
höz, a melyek a legtöbbnél elölik a magasabb szellemi niveaura 
való emelkedésnek igazi rugóját!

Ne tekintsük a 16 éves ifjút, hanem a 16 évesből 40 évessé
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vált férfit, a kinek az utra adott calculusból ugyancsak kevés a 
haszna, de annál nagyobb a calculus bilincseinek hatásából eredő 
kára ! Meg vagyok győződve, hogy mindnyájan valljuk azt a nézetet, 
hogy a magaviseletből annak idején osztott érdemjegyek: példás, 
dicséretes, jó stb. hamis alapon nyugodtak és azoknak hatása az 
ifjak önállóságára és erkölcsi életére káros volt. Magasabb szem
pontból is az ifjúnak későbbi korát tartván szem előtt, valamennyi 
calculust káros hatásúnak ismerhetünk föl, még pedig az ok, mely 
a káros hatást előidézi, mindenkor ugyanaz: kényszer-zubbonyt 
erőszakolunk az iijura, hogy szive és lelke nemesedjék és képes 
legyen magasabb szellemi kincseket magába fogadni; azonban a 
bilincsektől szabadulván, nem becsüli az átvett kincseket, mert nem 
is tudja becsülni őket, hisz nincs többé kényszer-zubbonya, a nélkül 
pedig mi serkentené őt a további kiképzésre és munkálkodásra?

Arra az ellenvetésre, hogy mindig voltak jeles embereink, a 
kik, az átvett érdemjegyek daczára. átértették hivatásukat és 
magasztos dolgokat hoztak létre, azt lehet válaszolni, hogy akadnak 
szerencsére emberek, a kik veliikszUletett energiánál fogva szét 
tudnak szaggatni korlátoló bilincseket és tevékenységükkel elenyész - 
tetik azok hatását, de a nagy többség soha nem szabadul a békó 
hatásától, mely összes szellemi működését korlátolta, mint ezt a 
számos oldalról érkező panaszok, melyek szerint iskolát végzett ifjaink 
tudományvágya igen csekély, eléggé bizonyítják.

Elvetendők az érdemjegyek, mert hamis az alapjuk és 
mindaddig, míg tanítványaink az iskolában és az iskolán kivül a 
tanulásra való serkentést abban a nógatásban látják, a mely őket 
jó calculusok elnyerésére van hivatva terelni, és a mely nógatás
nak eredménye a lehetőleg legjobb érdemjegyekben találja műkö
désének culminatióját, egyúttal fáradozásainak babérjait; mindaddig, 
míg a társadalomban ily fölfogás uralkodik : mindaddig ne számítsunk 
tudományt szomjazó, a tudományt a tudományért szerető s majdan 
hivatásáért lelkesedni tudó ifjúságra 1

A calculusnak nincs is absolut becse. Az egyik intézet jelese 
nem egyenértékű egy másiknak jelesével és jól tudjuk, hogy ugyan
azon intézet tanárainak érdemjegyei nem egyenértékűek.

X. Y. a chemiából elégtelent kapott, mert semmit sem tudott 
beszélni a vasról; ha az előző órában szólítják feleletre, jót kapott 
volna, mert az az napi leczkét, a mészkövet, jól megtanulta.

A calculust változtatni is lehet, a nélkül, hogy a tanulót újból 
kikérdezték volna. Z. S.-nek 4-e van a számtanból, de mivel 50 
forintos ösztöndija van, hogy azt el ne veszítse, В-t adunk neki, 
más szavakkal: Z. S. a számtanból semmit sem tud, de mivel 
ösztöndíjas, kijelentjük, hogy elégséges ismeretei vannak a szám
tanból.

M. G. a magyarból 3-t nyert az Írásbeli vizsgálat alapján; de 
mivel a többi tárgyból jeles, a 3-t 2-re változtatjuk!
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Ezek és más példák eléggé bizonyítják, hogy a calculusnak 
absolut becse nincsen, bogy az ingadozó, gyakran mellékkörülmé
nyektől függő dolog.

Hatalmas argumentum az érdemjegyek ellen az a körülmény, 
hogy azok nem kifejezői az oktatás végeredményének, a mennyi
ben csak a tudásnak némi mértékei, holott az oktatás a tanítvány 
jellemének és összes szellemi tehetségeinek kiművelésére irányul.

Sok esetben a tanuló felelete oly körülmények közt jön létre, 
hogy az csakis a spanyol inquisitorok szerencsétlen áldozatainak 
lihegésével hasonlítható össze és ha el is tekintünk ezektől a nem 
mindennapi tüneményektől, egész biztossággal állíthatjuk, hogy a 
calculus igen ritkán adatik a diáknak megfontolt, nyugodt felele
tére, a mi egymagában is súlyos adat az érdemjegyek ellenében.

M. t. közgyűlés! Nem csodálkoznám, ha tárgyam a támadá
sok rajával találkoznék s bár jól tudom, hogy a megütközés inkább 
javaslatom szokatlanságától. semmint annak hiányosságától ered: 
a mennyire lehet, törekedni fogok a kiválóbb ellenvetésekre meg
felelni.

Az első magától fölmerülő ellenvetés: „ki fog ezentúl tanulni?u 
Kis korunktól fogva megszoktuk már a tanítást a calculusokkal 
egybetartozónak tekinteni és ez a szokás, kivált tanároknál, any- 
nyira meggyökeredzett már, hogy nincs mit csodálni, ha sokan a 
kettőnek elválasztását a tanügy nagy kárával tartják csupán kivi
hetőnek. Pedig tévednek! Teljesen ignorálják a gyermekkorban 
kivétel nélkül mutatkozó tudásvágyat, a melyet, a helyett hogy 
szorgos ápolással tovább fejlesztenék, különféle kényszerítő esz
közökkel elfojtunk; szétromboljuk a természet ajándékát, hogy 
helyette más, mesterkélt szerekkel bilincseljük le a szabad gondol
kodás menetét és a gyermek vágyait más irányba tereljük! Az 
olvasás, irás és számolás elemeire senkit sem tanítanak meg a cal- 
culusok kényszerítő hatalmával. A ki tanúja volt valaha a gyermek 
örömének, midőn az az első szavakat leírta, vagy elolvasta; a ki 
ismeri a mohó vágyat, a melylyel a gyermek az egyszerűbb fel
adatokat megfejti: az előtt világos lesz, hogy a fejlődésnek ezen 
a fokán az érdemjegyek alkalmazása valóságos absurdum ! A helyett 
azonban, hogy ezt az alapot fokoznák, vagy legalább megtartanák, 
csaknem kivétel nélkül ilyenformán ösztönzik a gyermeket: tanulj 
fiam, hogy a könyvecskéd tele legyen csupa egyessel; tanulj, hogy 
megdicsérjenek a rokonok és ismerősök ; tanulj és szép ajándékot 
kapsz stb. Már kis korában beléoltják a gyermekbe, hogy ne 
magáért a tárgyért tanuljon, hanem mindig azon kívül levő, azzal 
gyakran semmi összefüggésben nem álló dolgokért fáradozzék, és 
kérdem, lehet e csodálni, ha a gyermek, ki oly nagy mértékben 
képes a benyomásokat fölvenni és magáévá tenni, ennek a minden 
oldalról jövő serkentésnek engedve, végre is az érdemjegyek ked
véért tanul, és lehet-e csodálni, ha átalános a panasz, hogy ifjaink

14Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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abban a korban, midőn a calculusok kötelező nyomása alól szaba
dultak, a tudományok iránt nem mutatnak érdekeltséget? Méltán 
kezet foghatnánk a szülőkkel és kikérhetnék egymás bocsánatát: 
ők, hogy a mi tanítványainkat, mi, hogy az ő gyermekeiket vezet
tük téves irányban !

Vájjon fog-e tanulni ifjúságunk a calculusok eltörlése után, 
arra nézve következőleg válaszolhatunk: bármint változzék a tan
terv, módosuljanak az utasítások; átbocsátónk avagy buktatunk; 
calculust Írunk vagy nem Írunk; diákjaink egy része mindig olyan 
lesz, a kiket gyenge jelzővel fognak minden kor emberei illetni! 
Nincs hatalom mely ezt az állapotot megváltoztassa! Ezek a gyen
gék jelenleg legnagyobbrészt a tanárok szíves elnézéséből jutnak 
magasabb osztályokba, onnét az élet különféle pályáira; ezekre 
nézve tehát a dolog úgy áll, bogy most szíves elnézésből, azután 
pedig szíves elnézés nélkül fognak átfutni az iskolákon!

A mi az rígynevezett jó deákokat illeti, ezek között akadnak 
majdan, kivált a calculusok törlésének kezdetén, tehát átmenetkor, 
a kik a gyengék csapatjához szegődnek ; elpártolásukat legkevésbbé 
sem kell sajnálni, mert ők azok az ifjak, a kiknél a szellemi 
munka iránti valóságos rúgó teljesen hiányozván, iskoláik befeje
zése után különben is visszavonultak volna az igazi munkálkodás 
teréről.

Kérdés már most, lesznek-e a calculusok letűnése után jó deák
jaink ? Lesznek-e előre törő ifjaink akkor, midőn a nemes ainbi- 
liónak leghatalmasabb indítója, a calculus, megszűnt már lelkesítő 
hatást gyakorolni az ifjúságra? „Mégis szép dolog — mondják sokan 
— ha nemes ambitió vezérli az ifjút, a ki ebben a tulajdonságban 
boldogító talizmánt hord magával és képes lesz majdan, fokról 
fokra emelkedvén, kitűnő szolgálataival nagy hasznára válni a 
hazának!“ így szólnak sokan, hozzátévén, hogy az ambitiót nem 
elfojtani, hanem ellenkezőleg fokozni kell. Kérem, ne méltóztassanak 
félreérteni; bár elismerem, hogy az ambitiosus emberek jeles tulaj
donságaiknál fogva sok esetben kitünően használnak a közügynek, 
az ambitiót nem tartom ápolásra méltónak az iskolában, mert nincs 
igazi erkölcsi alapja, a mennyiben az végső elemzésben nem egyéb, 
az emberek kitüntető elismerésére számított törekvésnél. Az ambitió 
két élű fegyver és én az ambitiosus embereket a társadalom nemes 
áldozatainak tekintem, a mely vágyaikat különféle eszközökkel 
fokozta, hogy annál jobban kiaknázhassa képességeiket és — vál
ságos esetekben — cserben hagyhassa őket!

Azonban, visszatérve a tárgyhoz, méltán fölmerül a kérdés, 
miféle szellemi rúgó fogja ifjúinkat tanulásra serkenteni, ha nem 
rendelkezünk többé a calculusok kényszerítő hatalmával ? Nem 
ismeri az iskolát, nem ismeri az ifjúságot, vagy legalább nem fog
lalkozott behatóan azok szellemi életének fejlődésével, a ki az 
érdemjegyek elvetése után a tanügyi helyzetet kétségbeejtőnek
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tartja. Nem bízik az ifjak lángoló szellemi erejének csirájában, a 
mely csupán ügyes vezetők ápolására vár, hogy örvendetes fejlő
désnek induljon!

A tanítás mestersége a tárgy érdekeltségének fölébresztésében 
áll és az a tanár, a ki érti mesterségét, győztes lesz az iskolában; 
győzelmének eszközei nem a szigorú szavak, nem jutalomnak ki
látásba helyezése, sem büntetéssel való ijesztgetés: egyedül az 
előadott tárgy szépségének varázshatása, kapcsolatban a tanár ügyes 
és erélyes eljárásával.

A calculusok természetes helyettesítői a mesterségöket értő 
tanárok, kapcsolatban az ifjúságnak soha ki nem alvó, bár évek 
hosszú során keresztül kártékonyán ható tényezőkkel lelohasztható 
tudásvágya!

Megvan az előhaladást föltételező mindkét alap : vannak 
képzett tanáraink és van, ha akarjuk, mert csupán a mi vezeté
sünktől függ, a szépért és nemesért lelkesedni tudó ifjúságunk; 
csupán a régi idők hagyományos örökségét, a tanárt és a tanít
ványt egymástól távol tartó, gyakran két ellenséges táborrá különítő 
intézményt, a calculust, iskolánknak ezt a herefojtó aranykáját, 
kell kilökni és tanügylink eddig nem sejtett virágzásnak fog 
indulni!

A változás folytán föllépő magasabb paedagogiai követelmény, 
visszahatásnál fogva, a tanárnak magasabb fokú képzettségével 
járna és semmi kétségünk sem lehet abban, hogy a középiskolából 
kilépő ifjaknak nagyobb része valóban tudásvágygyal keresné föl 
a magasabb iskolákat, valamint a pályaválasztásban sem járna el 
oly könnyelműen, a mint azt mai nap sokaknál tapasztaljuk.

A család is közelebb jutna az iskolához. A szülők, a kik 
eddig csupán a calculus alapján ítélték meg az iskolát, dicsérő 
avagy kárhoztató Ítéletet mondván, a szerint, a mint gyermekeik 
jó vagy rossz bizonyítványt hoztak haza: ugyanazok a szülők 
kénytelenek volnának az iskolával szorosabb kapcsolatba lépni és 
akkor a család és iskola összefüggésének fontos kérdése, mivel 
egészséges alapon nyugszik, sikeresen meg lesz oldható, holott az 
ma nem egyéb a meddő kísérleteknek néha-néha megújuló, de 
azon módon ismét elalvó, helyes megfejtéshez nem is vezethető, 
lánczolatánál.

Tárgyammal szoros kapcsolatban van a fegyelem ügye az 
iskolákban és épenséggel nem csodálkoznám, ha akadnának tan- 
férfiak, a kik indítványomat a fegyelem lazulásának, sőt teljes 
föloszlásának káros következményeivel járó bajai miatt tartanák 
elejtendőnek. Legyenek nyugodtak, aggodalmaik fölöslegesek. Bár 
elismerem, hogy kezdetben, a régi rendszerről az újra való átme
netnél, tehát a calculusok eltörlését követő időszakban, egyrészt az 
intézmény szokatlansága, másrészt az ifjúságnak könnyelműséghez 
hajló természete miatt a fegyelmi eszközöknek kiváló gondozása,

14*
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sőt egyes esetekben azoknak szigorítása válik szükségessé ; mind
amellett biztosak lehetünk abban, hogy az átmenet nehézségeinek 
leküzdése után a fegyelmi ügy ép úgy nem lesz megoldhatatlan föl
adata a tanárvilágnak, a mint nem volt az megoldhatatlan a botbüu- 
tetés eltörlése után sem, ha csak nem akarunk egynémely türel
metlen, semmi paedagogiai érzéket nem tanúsító tanár följajdulá- 
sainak engedvén, a jelen állapotot is elviselhetetlennek tekinteni. 
Csakhogy azok a türelmetlen urak feledik, hogy nem az iskola 
van a tanár kedvéért, hanem megfordítva, mi kerestük föl az iskolát 
és így erkölcsileg vagyunk kötelezve, magunkat az iskolához alkal
mazván, korunk szellemi fejlődésével járó követelményeknek megfelelni.

Ne feledjük továbbá, hogy, és ez figyelemre méltó jelenség, 
az iskolában a törekvő ifjak teremtik a közvéleményt, ők vezérlik 
a tömeget és a mennyiben a calculus bilincseitől fölszabadult ifjú
ságnak java része önállóbb gondolkodásával magasabb niveaut fog 
elfoglalni, bizton remélhetni, hogy a fegyelem Ugye az indítványo
zott változás folytán nem szenvedni, hanem ellenkezőleg, az az 
aggódók föltevése ellenében javulni fog.

Indítványommal összefüggnek egyéb intézmények, minők a 
vizsgálatok, a tandíjmentesek, ösztöndíjasok, külföldi iskolába lépni 
szándékozók Ugye, az önkéntesi intézmény és egyéb, többé-kevésbé 
fontos ügyeknek szabályozására vonatkozó kérdések, a melyek 
azonban a főelvnek megállapítása után nehézség nélkül volnának 
megoldhatók.

Az érettségi vizsgálatot el kellene törülni és oda hatni, hogy 
minden középiskolát végzett ifjú birjon kivétel nélkül önkéntességi 
joggal a katonaságnál.

Évi vizsgálatokat az előadott tananyag áttekintő összefoglalása 
és a tanári működés ellenőrzése szempontjából ezentúl is kellene 
tartani, magától értetvén, hogy értesítők és bizonyítványok még a 
szülők kívánságára sem adatnának.

Mélyen tisztelt közgyűlés ! Ne ejtsük el a nevelés és tanítás 
valódi alapját, a mely szerint ifjaink, külső kényszerítő eszközök 
nélkül, csupán az előadott tárgy érdekességétől vezéreltetve, magáért 
a tanulmányért tanuljanak, hogy majdan leendő életpályájukon is 
szeretettel és megnyugvással éljenek hivatásuknak, nem az emberek 
kitüntetendő elismerésétől indíttatva, hanem áthatva mély kötelesség
érzettől az állás iránt, melyet elfoglalnak és a melynek ügyét 
tehetségök szerint magasabb fokra emelni főfeladatuknak ismerik.

Bízzunk az ifjúságban és ne rettenjünk vissza a nehéz föl
adattól, mely vár reánk, midőn a tanításnak, a szó szoros értel
mében vett magasztos tanításnak és ezzel az ifjúság jövő boldog
ságának legfőbb akadályától megszabadítjuk az iskolát.

Küszöböljük ki az érdemjegyeket és üdvözöljük a tanügynek 
szebb korszakát!

(Budapest.) Mendlik Fér mez.
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ISM KR TETE SEK.

Hazai müvek.

Jegyzetek a Platon műveiből való szemelvényhez. Gymna-
siumok számára összeállította dr. Szamosi János. Budapest, 1889. 
Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Kis 8r. 134 lap. 
Ara 80 kr.

Szamosi ama müvét, melyhez e .jegyzetek járulnak, már ismertette 
Közlönyünk XVII. évfolyamában (358— 360. 1.) dr. Keleti Vincze. Hat 
év telt el azóta, s a mű bírálóját már nem találták életben a várt 
jegyzetek. Azért bátorkodtam én az ismertetéshez fogni, hogy t. tanár
társaimnak ezeket is bemutassam és figyelmükbe ajánljam, mert nagyon 
megérdemlik. A vezérkönyvről megjelent bírálatra, bár teljesen nem értek 
vele egyet, most nem reflektálok, miután írója nincs többé az élők 
között, azért csak magukról a jegyzetekről szólok.

Miért jelentek meg e jegyzetek oly későn, 6 év múlva, már mikor 
a szöveget több gymnasiumban használják, arról egész őszintén ad 
számot szerzőjük az Előszóban. Hogy „lelkiösmeretes“ müvet bocsátott 
iskoláink használatára, arról minden lapján meggyőződhetünk. ,,Azt az 
egyet nyugodt lélekkel állíthatom, hogy nincsen ebben egyetlen egy 
szó sem, a melyet jól meg nem gondoltam, egyetlen egy idézet sem. 
a melyet meg nem néztem“. Önérzetes nyilatkozat, melyet a tett követ, 
s egyúttal szigorú kritika annyi selejtes commentatorunkra! Szamosi meg 
mutatta e müvével, mint kell a magyar iskolák számára tankönyvet 
készíteni, s hogy a jegyzeteket nem csupán német munkákból kell lefor
dítani, hanem a magyar viszonyokhoz alkalmazni, úgy hogy kiadványa 
méltán csatlakozik a legjobb müvekhez, sőt Platonnak most ő a leg
jelesebb magyar értelmezője !

Magyarázó jegyzeteiben majd minden szemelvény előtt adja annak 
rövid tartalmát, keletkezését, idejét stb. Itt-ott ismétlés fordul elő, a 
mit különben ment a 6 évi időköz. A mit szövegkönyvének bírálója 
megrótt, hogy a fejezetek számát nem közölte, azt a szerző itt pótolta. 
S erre következnek a jegyzetek. Nem találunk itt „lásd itt, lásd ott“ stb. 
..nesze semmi fogd meg jó l“ utalásokat, hanem megmagyaráz értelmesen, 
világosan, kézzelfoghatólag mindent. Sőt annyira bőven magyaráz, hogy 
még olyan dolgokat is egész terjedelmükben ír le, a miket a tanulónak 
már eddigi görög tanulmányaiból (Homeros, Herodotos) és a latin 
classicusokból kell tudnia, pl. a 22. lapon a Satyrok, Silenus, Marsyas, 
leírása. És mégis helyesen tette. Mert első sorban is a tanuló szükségét 
tekintette. Hisz а VIII. oszt. tanulónak csak 9, igazabban 8 hónap a 
tanulási éve; s ezt mennyifélére kell fordítania! Hisz pusztán a görög
ből Platonon kívül még Homerossal is van dolga. És mennyi gondol
kodási anyagot nyújt csupán egy fejezet Platonból! Ha tehát megveszi 
a jegyzetes könyvet, legyen az olyan, melyben minden felvilágosítást
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megtalál, úgy is elég baja akad még ezen felül a — grammatikával! 
Azért a tulajdonneveket is nemcsak bőven, hanem tanulságosan magya
rázza meg e m ű: pl. csak egy egyszerű nevet hozok fel belőle (5. 1.1: 
„4>á),T]pov község, a hasonnevű öböl mellett, Athéntől egy órányira (20 
stadium), Themistocles idejéig Athen kikötője volt. Többnyire halászok 
lakták“. És nincs egy személy vagy hely, melyről világos képet ne 
nyernénk. Hozzá az előbbieknek jellemét is festi (pl. 37. 102. 115. 
stb, 1.), mely nélkül a tartalom megértése nem volna könnyű. Nem 
különben terjedelmes és ügyes tárgyi, tartalmi, nyelvtani (a nehezebb 
kifejezéseknél utal a saját és Curtius-Ábel görög nyelvtanaira, a speciális 
helyeken pedig Kühner, Aken stb. tudományos grammatikájára, Simonyi 
Zsigmond „A magyar kötőszók“ müvére hívja fel a tanárok figyelmét), 
mythologiai, régiségtani stb. fejtegetésekkel találkozunk minden lapján. 
Itt találtam először hivatkozást magyar nyelvtudományi munkára; különben 
is egyik jeles oldala e kiadásnak, hogy a találó latin párhuzamos kife
jezéseken kívül nagy számmal közöl megfelelő magyar mondásokat (mit 
joggal követelnek és produkálnak is újabb philologusaink); pl. 14. 1.: 
..хатахепо ép oly udvarias felszólítás, mint nálunk tessék, foglalj helyet!“ 
Így 20., 29 . 51., 73., 112. stb. 1., pl. a 73. lapon : „áp/Tj, mint a 
magyar tiszt, tisztség használtatik nemcsak a szoros értelemben vett 
hivatalról, hanem átalában és különösen politikai, megbizatásról foglal
kozásról.“ Igen találóak még Ciceróból, Horatiusból és Plautusból, nem
különben Homerosból, Xenophonból vett párhuzamos idézetei, melyek 
szintén a VII. és VIII. osztály stúdiumai.

Szóval Szamosi e műben nagyon szem előtt tartotta azt a mi- 
seriát, melyben nálunk a class, phil. irodalom még mindig sínylődik. 
Azért adott bőven mindent, hogy e jegyzetes műben feltalálja a tanuló, 
a mire Platon olvasásánál egyáltalán szüksége van, és így munkáját 
könnyítse, kedveltté tegye. De még többre is volt tekintettel, a miért 
csak köszönettel tartozunk neki. „Tapasztalatból ismervén“ — mondja 
az Előszóban — „legtöbb gymnasiumunk könyvtárát, szükségesnek 
láttam a tanárok számára a szokásosnál több útbaigazítást.“ Szinte ked
vem volna itt mindjárt egy külön értekezést írni gymnasiumaink tanári 
könyvtárairól. Most csak azt említem, hogy leszámítva pár jól dotált 
állami intézetünket, a legnagyobb részben a classicus auctoroknak még 
commentáros kiadása is hiányzik, nemhogy egyes auctorokhoz speciális 
müvek találtatnának. De azért a tanár magyarázzon bőven, alaposan és 
a legújabb szakmüvek nyomán! Nem is a fővárosi nagynevű philo- 
logusokra, hanem a vidéki tanárokra volt főtekintettel (pedig ezek 
nagyobb számuak), midőn egyes helyeken utalt a legújabb és legjobb 
Platon-magyarázókra, s így megismerteti a magyar tanárokat egy értékes 
bibliographiával, hol keressenek táplálékot, merre kutassanak tovább, ba 
vele bővebben óhajtanának foglalkozni. Ezért találunk benne bőven oly 
idézeteket (pl. a scholiastára) vagy utalásokat is, melyek a tanárnak 
fontosak, s így ennek a munkáját is nagyban megkönnyítette. Az 
idézetekre nézve csak az a megjegyzésem volna, hogy a görög és német
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idézeteket magyar fordításban kellene közölni, mert még mindig van 
elég magyar fiú, a ki nem igen érti még a VIII. osztályban sem a 
németet (hát a görögöt?) s inkább elkerüli, mint olvasná. Magyar munka 
ebben is könnyítsen ! Dicséretes, hogy az előforduló természetrajzi dol
gokat Linné műszavaival nevezi meg és egész élvezettel adja leírásukat.

A könyv nyomása tiszta, kellemes olvasatú. Sajtóhiba alig van, 
az is könnyen javítható, mint 16. 1. „e vigyék“ e h. elvigyék; 20. 1. 
„kendetén“ e h. kezdetén; 45. 1. „Sazsk e h. oars; u. o. „7V<«)3i‘‘ e 
h. yvibd-i, s több helyen még ékezeti vagy hehezeti hibák, melyeket egy 
újabb kiadás érdekében említettem csak föl. A tulajdonnevek kiírásában 
következetes, csak kevés helyen akadtam eltérésre : 36. 1. a czím Sokrates 
és Phaidros, míg a szövegkönyvben (16. 1) Phaedros; 96. 1. és a többi 
helyen Phaidon, a szövegkönyvben (64. 1.) Phaedon: a jegyzetek 19. 
lapján pedig egyszerre Phaidros és Phaedrus fordul elő, mi esetleg 
zavarra adhat alkalmat; a szövegkönyvben (22. 1.) Theaetetos, a jegy
zetekben (47. 1.) Theaitetos.

Szamosinak jegyzetekkel kiegészített Platon-szemelvénye felette áll 
az eddigi magyar Platon-kiadásoknak; nem említve, hogy némelyik nem 
egyéb német munkának puszta selejtes fordításánál, mely a mi viszonyainkra 
semmi tekintettel sincs, legfölebb Platonnak 3 értekezését tartalmazzák. 
Szamosi könyve 9 dissertatiót foglal magában, s ha ezek közöl csak 
hármat olvasnak is el egy évben, már az is nagy haszon, hogy a többi 
elé magyarul írt tartalmi kivonatot csupa kíváncsiságból is elolvassák, s 
már evvel is gyarapodik Platonról ismeretkörük. Magam is használtam 
tankönyvvül a szövegkönyvet hazánk legnépesebb gymnasiumában, s így 
a praxis és tanítványaimmal elért szép eredmény jogosít föl arra. hogy 
Szamosi e könyvét jegyzeteivel együtt a legmelegebben ajánljam a t. 
szaktanárok becses figyelmébe. De nem hallgathatom el, hogy a jegy
zetek árát túlságos nagynak találom.

(Sepsi-Szentgyörgy.) Várkowyi E ndre .

A magyar nemzet története. A középiskolák alsó osztályai 
számára. Irta Sebestyén Gyula. Budapest, 1890. Méhner Vilmos 
kiadása. 8r. 158 1. Ara l frt.

Rövid bevezetés után Sebestyén négy szakaszban nyújtja Magyar- 
ország történetét s az ötödikben az ország mai állapotát vázolja. 154 
lapon teljesen megfelel azon feladatnak, melyet tananyag tekintetében 
az utasítások eléje szabtak. Ez már magában véve is érdem: mert 
hetenkint 4 és az egész évben mintegy 120— 130 óra lévén fentartva 
arra, hogy a III. osztályban történetet tanuljon a fiú, egy órára egy, 
legfeljebb másfél lap jut e tankönyvből, úgy hogy jogosan nem panasz
kodhatnék a sok leczke miatt.

De az évszámok és nevek sokasága miatt sem panaszkodhatik. 
Csak találomra nyitottam fel a könyvet s lehet, hogy épen szerencsés
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helyen, mert a 69— 73. lapon egyetlenegy évszámra sem bukkantam s 
névre is kevésre. Baj volna, ha ez a körülmény igen is gyakran ismét
lődnék. mert a chronologiát semmi esetre sem szabad elhanyagolni, de 
ha — efféle próbáinkat folytatva — a könyvet pl. az Árpádház kihaltát 
követő időszak leírásánál nyitjuk fel, észreveszszük, hogy a legfontosabb 
évszámokat mindenesetre tartalmazza ugyan a szöveg, de az egész Anjou- 
korszakban nem említ többet 14-nél. Ennyit pedig és ily arányban 
bizonyosan megbir a fiú emlékezőtehetsége.

Seholsem hanyagolja el a szerző az egyént, mert tapasztalt paedagogus 
létére nem kicsinyli azt a hatást, melyet egy-egy nagy jellem megös- 
mertetése a gyermek lelkére gyakorol: s nem veri föl kíméletlenül a 
gyermeket abból a képzelet-világból, melybe még a dajkamesék juttatták. 
Mivel azonban az utasítások, melyekhez szigorúan alkalmazkodott, minda
mellett. hogy e tantárgyban több tért engednek a szív képzésére, ezt 
mégis az igazság és így a tudomány szellemében követelik, szinte észre
vétlenül alakítja a gyermek könnyenhivését gondolkozássá. E nevezetes 
eredményt azzal éri el, hogy bővebben szól az intézményekről, melyek
ben az egyén szinte eltűnik, ellenben előtérbe lép a csoportosítás, össze
foglalás, mely az adatok ösmeretén kívül már bizonyos mértékig fejlett 
Ítéletet követel.

Mindez oly könnyen folyó és magyaros nyelven van előadva, hogy 
történeten kívül bizonyosan tanul még más olyat is a gyermek, a mire mint 
honpolgárnak igen nagy szüksége lesz, t. i. határozott, magyaros beszédet.

Sebestyénnek egy másik könyvét, melyet leányiskolák számára írt, 
Közlönyünk ápr. fűz. 515—-516. lapján ismertetve, nem hallgathattam 
el azon aggodalmamat, hogy ott heti 3 órás tantárgy számára 11 ívnyi 
könyvet írt s a statisztikát még mellőzte is. Most ezt szintén fölvette 
s noha itt hetenkint 4 óra áll rendelkezésére, 9 J/2 íven megoldotta 
feladatát. így aránylag egy harmaddal rövidebb a könyve, mint amaz, 
pedig a statisztikán kívül még egy új fejezetet is csatolt hozzá a török 
hódoltság viszonyainak rajzolásában. S ily rövidség mellett is oly érdekesen 
irt, hogy a növendék valószínűleg lapokkal is előre olvasgat belőle.

Mangold és Varga ugyan e fokra írt tankönyveit gyakorlatból, 
több évi használat után ösmerem és szeretem Most a triász teljes ; 
Sebestyén könyvében jeles tankönyvet nyert a tanügy. Emelkedni fog, 
akár e régibb, derék könyvek mellett maradnak a történettanárok, akár 
pedig ez újabbat választják.

(Budapest.) Dr. Márki Sándor.

Fizika polgári és középkereskedelmi iskolák, valamint tanító
képző intézetek számára. Irta dr. Kovács János. Budapest, 1889. 
Méhner Vilmos kiadása. 8r. VI és 242 1. Ára 1 frt 40 kr.

E könyvnél első sorban szembe ötlik az a körülmény, hogy szerzője 
azt három különböző iskola számára írta. A tanítás hivatalos terve sze
rint a tanítóképző intézetekben a III. és IV. évben, a közép kereske
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delmi iskolákban az I. évben, végre a polgári iskolákban a IV. és V. 
évben tanítják a physikát; a praxisban némileg módosul az eljárás, a 
mennyiben a legtöbb polgári iskola csupán négy osztályú és több tanító
képző intézet csak három évfolyamból áll. Igaz, hogy az említett iskolákra 
a tanításnak nagyon is szófukar hivatalos tervei körülbelül ugyanazt a 
physikai anyagot szabják meg, de ha tekintetbe veszem a tanulók 
különböző értelmi fokát, különböző előképzettségét, az iskolák különböző 
czélját, akkor paedagogiai szempontból nem tartom lehetségesnek, hogy 
egy s ugyanaz a könyv mind a három iskolának a szükségleteit kielégítse. 
Érezte a nehézséget maga a szerző is, minek nyomát az egyes részek 
erőszakolt egymásutánjában könnyű felismerni. Míg ugyanis a könyv 
első fele az erőkről, a testek súlyáról, a halmazállapotokról, a folya
dékokról, a légnemű testekről, a melegről, az időjárásról, a dörzsölési 
villamosságról, a delejességről és a villamos áramról szól. addig csak a 
könyv második felében foglalnak helyet a „mozgás“, a .,munka“, a 
„hang“ s a „fény“ czímű fejezetek. A szerző álláspontjának megokolása 
czéljából felemlíti az előszóban, hogy „a dynamikai elveket nem lehet 
megértetni a mennyiségtani viszonyok tárgyalása nélkül“ ; szerény véle
ményem szerint igen kevés mathematikai előismeretnek a felhasználásá
val is elég behatóan taníthatjuk a dynamikát azokban az iskolákban, 
melyeknek e könyvet szerzője szánta. „Az ismeretanyag is“ — mondja 
továbbá a szerző — „hiányzik még akkor, a min ezeket az elveket 
szemléltetni lehetne s így csak test nélküli forma lesz az is, a mit azok
ból a tanuló nagy fáradsággal elsajátíthat.“ A szerző e kijelehtésének 
utolsó része érthetetlen régi frázis, első része pedig egyszerűen nem 
igaz; mert a physika egyetlen egy ága sem tárgyal oly szembeötlő s 
könnyen megfigyelhető tüneményeket, mint a dynamika. nagyon természetes 
tehát, hogy a dynamika tanulásához fog a gyermek a legtöbb tapasztalati 
ismerettel. Az előszó végén számot ad a szerző arról, miért nem vette 
föl a polgári iskolák számára a tanítás tervében megszabott kosmo- 
graphiai elemeket. Eljárását tökéletesen helyeslem.

Minthogy Kovács physikája több szépen kidolgozott s gonddal 
megírt fejezetet foglal magában, minthogy továbbá a könyvben előforduló 
tárgyi hibák többnyire olyanok, melyek középiskolai physikáinkban is 
még mindig nagyon otthonosak, bár Közlönyünkben már többször fel
hívtam ezekre a hibákra szaktársaim figyelmét, azért ezúttal Kovács 
physikájának fontosabb tárgyi hibáiról egész objective kimerítőbben 
kívánok szólani s remélem, hogy intentióimat mind Kovács, mind többi 
tankönyviró szaktársaim önzetleneknek fogják találni. A 16. §-ban nem 
mondja meg a szerző, hogy a szilárd és cseppfolyós testek relativ sűrű
ségét minő vízre vonatkoztatjuk; a sűrűségnél a mérsékletet sohasem 
szabad elhallgatnunk! Ugyancsak a 16. §-ban olvassuk, hogy a víz faj
súlya 1, a kénesőé 1 3 '6 ; miképen lehet ilyesmit leírni, mikor már a 
fajsúly neve is mutatja, hogy itt szükségképen bizonyos számú grammok
ról, vagy dvnekről kell beszélnünk ? „Minden test sűrűsége“ — mondja 
a szerző — „önmagára vonatkoztatva — 1“ ; e tétel igaz, de teljesen



fölösleges. A 22. §-ban a szerző a vízszintes helyzetet ismételve meg
magyarázza. „Természetes,“ — mondja a szerző — „hogy az edénynek 
a vízszintes felszín alatti része tökéletesen ki lesz töltve folyadék által“ ; 
azt hiszem, nagyon kevés ember fog akadni, a ki az ellenkezőre gondolna, 
vagy a kinek egyáltalában eszébe jut majd ilyen naiv dologról gondol
kozni. Nem helyes, hogy a szerző a nyomás egyenletes továbbterjedésé
nek az elvét a folyadékok nyomása után tárgyalja, hisz a nyomás egyen
letes továbbterjedésének az elve az egész hydrostatikának az alapja. Az 
úszásnál olvassuk, hogy „a két erő ellenkező irányú, azért a test vagy 
mozogni fog a nagyobbik erő irányában vagy — ha az erők épen egyen
lők — egyensúlyban marad“ ; bizony lehet még egy harmadik eset is, 
a mikor t. i. a két egyenlő nagyságú s ellenkező irányú erő oly erő
párt alkot, a melynek forgató nyomatéka nem nulla. A súlyegység defi- 
nitiója hiányos, mert több oly tényezőt elhanyagolt a szerző, melyeknek 
a súlyra befolyásuk van; egyáltalában a tömegegység vagy a súlyegység 
pontos definitiójánál kiindulópontul csak is Bordának a párisi archívum
ban őrzött kilogramm-modellje szolgálhat. A 47. §-ban azt mondja a 
szerző, hogy „minél sűrűbb a folyadék, annál kisebb térfogatnak lesz 
belőle az úszó testtel egyenlő súlya; tehát az úszó test által kiszorított 
folyadék térfogata fordított arányban lesz a folyadék sűrűségével“. A 
tétel igaz, de a hozzá fűzött magyarázat nem meggyőző; mert a tétel 
előzményéül szolgáló magyarázat mellett lehetséges az is, hogy valamely 
testnek a folyadékba merült része ugyanazon test más, fél akkora sűrű
ségű folyadékba merült részének a harmada, negyede, ötödé stb. Az 
araeometereknél nem említi meg a szerző physikai szempontból a leg
fontosabbat, a densimetert. A hajcsövesség magyarázata egészen hamis, 
mert a szerző nem bocsátotta előre a felszínnyomás tárgyalását. A fel
színnyomás kikerülésével olyforma eredményre jut, mint ha az üveg 
a kénesőt taszítaná, pedig általánosan ismert tapasztalati igazság, hogy 
bizony a kéneső is tapad az üveghez. A barométerrel való magasság- 
mérést Mariotte törvénye előtt tanítja. Mariotte törvényében a legfontosabb 
dolgot, a mérséklet állandóságát elhallgatja, mely hibáját csupán a §. 
végén petittel szedett jegyzetben teszi jóvá. A hőmérőnél a megtöltésről 
nem szól. A 93. §-ban azt mondja a szerző, hogy „a hó olvadása bizo
nyos változatlan hőmérsékletnél megy végbe“, a mi csak akkor igaz, 
ha a levegő nyomásának közönséges változásait tartjuk szem előtt. Ugyan
itt a forráspont definitiója hiányos. Az l, — J„ (1 +  a t) deductióját az 
előzmények nem teszik jogosulttá, mert a szerző nem említi meg elő- 
legesen, hogy a szilárd test kitágulása arányos a test eredeti hosszú
ságával, továbbá a fagypont s a forráspont között igen közel arányos a 
mérséklet változásával. A nyomásnak az olvadáspontra való befolyását 
kár volt meg nem említeni. A jég sűrűsége a szerző szerint 0 '9 1 7 ; de 
minő jégé? A forráspontot befolyásoló tényezők közül a szerző csupán 
a nyomást tárgyalja s a forráspontot a folyadékra és nem a kilépő 
gőzökre vonatkoztatja, mely eljárásával esetlegesen a valóditól tetemesen 
elütő eredményhez juthat. A telített gőzök fogalmának a megállapításá-



nál legczélszerübb abból az esetből kiindulni, hogy a gőz az anyafolya
dékkal érintkezik; ebben az esetben ugyanis könnyű kimutatni, hogy 
állandó mérsékletnél a telített gőz feszítő erejét és sűrűségét sem a 
térfogat nagyobbítása, sem a térfogat kisebbítése (a nyomás) nem módo
sítja. A 164. §. azt a téves felfogást keltheti a tanulóban, mintha 
Thalestől Gilbertig senki sem foglalkozott volna elektromos tüneményekkel. 
A 169. §-ban olvassuk, hogy „a megosztás alatt levő testtől a taszított 
villamosság elvezethető, a vonzott nem“ ; tessék csak a megosztás alatt 
álló vezetőnek a megosztó test felé forduló részébe tűket illeszteni! Az 
elektromos alapkisérletnek az influentiából való magyarázata Conlomb 
törvényének az ismerete nélkül sohasem lehet tökéletes. A 175. §-ban 
azt mondja a szerző, hogy „a gömbalakú vezetőn a villamosság egyen
letesen oszlik el ; sűrűsége mindenütt egyforma“. Igaz, de csak akkor, 
ha a gömbalakú vezető közelében nincs más elektromos test. A caloria 
definitiőja a 102. §-ban rossz ; a laikus is természetesnek fogja találni, 
hogy a mértékegységek nagyságának nem szabad változniok, már pedig 
a szerző definitiója szerint a caloria változó mennyiség, a mennyiben más 
melegmennyiség hevíti föl a viz 1 kg-ját 0 C°-ról 1 C°-ra és ismét más 
20 C°-ról 21 C°-ra, vagy 99 C°-ról 100 C°-ra. Az elektromos sürítők 
magyarázata egészen hibás. Azt mondja ugyanis a szerző, hogy az üveg
lemez két oldalán az ellenkező elektromosságok lekötik egymást, az első 
lapon tehát ,,nem lévén szabad villamosság, újra közölhetünk vele a 
gépről“. A villámhárítóról azt mondja a szerző, hogy tapasztalás szerint 
mintegy 20 m. sugarú kört mentesít; azonban a villámhárító hosszú
ságáról nem beszél. A 190. §-ban a következő elriasztó definitiót talál
juk : „az irány, a melybe a vízszintes tű helyezkedik, a hely delejes 
délköre“ ; a délkör tehát a szerző szerint irány, ámde az irány egyenes 
vonal, következésképen a délkör egyenes vonal. Nem az ellenállás a 
vezetőképesség fordított értéke, hanem a specifikus ellenállás a specifikus 
vezetőképesség reciprok értéke. Siemens egységének definitiójából kimaradt 
a mérséklet. Az ohm fogalmát Siemens egységétől függetlenül is meg
állapíthatta volna a szerző, a voltot pedig legczélszerübb Ohm törvénye 
alapján definiálni; természetes, hogy előbb az ampére fogalmát kell tisz
tába hozni, a mihez ismét az ezüstvoltameternél kapott adatokat hasz
nálhatjuk fel legezélszerűbben. A mérsékletnek az ellenállásra való befolyását 
a szerző elhallgatja; a praxisnak a mérséklettel nagyon is számot kell 
vetnie. A 227. §-ban azt olvassuk, hogy „a földnek egy testre kifejtett 
vonzóereje állandó nagyságú“ ; ezt bizonyosan maga a szerző sem hiszi 
el. Physikáinkban igen lábra kapott Kovács következő állítása: ,,a
mindennapi beszédben azokat az anyagokat szokás rugalmasabbaknak 
mondani, a melyeknél aránylag nagy a rugalmasság határa“. A ki ezt a 
gyönyörű mákvirágot legelőször átültette magyar talajba, az rosszul for
dított Reisnak hibái daczára is megbecsülhetetlen könyvéből. Reis ugyanis 
azt mondja: „Im gewöhnlichen Leben nennt man vorzugsweise solche 
Körper elastisch, welche durch eine geringe Kraft schon eine grosse 
Aenderung erfahren“. Az „Aenderung“ szó alatt Reis koránt sem érti
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a ruganyosság határát, mert hisz a gummi s a kautsuk ruganyosságának 
a határát Reis a tabellában kicsinynek, a kovácsolt vas ruganyosságának 
a határánál 30-szor kisebbnek mondja. A közélet tehát a ruganyosságot 
nem a ruganyosság határával, hanem — ha szabad magamat úgy kife
jeznem — a kinyújthatósággal téveszti össze. A 234. §-ban mások után 
a szerző is hibásan alkalmazza a sebesség- vagy erőparallelogrammát 
az utakra. Tessék csak a vízszintes hajításra gondolni és legyen pi. 
valamely test vízszintes sebessége 10 m ; az első mp. végéig a test 
eredeti helyétől vízszintesen 10 m.-nyi távolságra, függőlegesen pedig 
körülbelül 5 m.-nyi távolságra j u t ; de már igazán vétek azt állítani, 
hogy a test az első másodperczben a 10 és 5 m.-nyi oldalakból szer
kesztett derékszögű parallelogramma átlóján haladt végig, a mikor mind
nyájan azt tanítjuk, hogy valamely parabola mentében esett. A 125 
ábra ABC  háromszögéről azt mondja a szerző, hogy az a lejtő kereszt- 
metszete ; de minő keresztmetszete ? A szerző nem látszik tudni azt, 
hogy a mereveknek vett szilárd testekben az erő támadópontját az erő 
irányában bárhol felvehetjük, mert következetesen több helyen bizonyos 
meghatározott pontot jelöl meg támadópont gyanánt. A párhuzamos erők
nél megemlíti a szerző, hogy „az eredő iránya és nagysága végett nincs 
is szükség a szerkesztésre, mert párhuzamos erők eredőjének az iránya 
az, a mi az összetevőké, nagysága az összetevők összege“ : honnan tud
hatja ezt a tanuló ? Dogmákba a physikusoknak nem szabad avatkoz- 
niok! A 264. §-ban azt olvassuk, bogy ,,a képzelhető legegyszerűbb 
inga volna egy súlyos pont felfüggesztve egy súlytalan fonalon“ ; talán 
azért volna ez az inga a képzelhető legegyszerűbb, mert nem is lehet 
elképzelni? Ludolf tudtommal nem volt magyar nemes és így nem értem, 
miért írta a szerző .,Ludolphy“-nak. A 275. §-bau a Kant-Laplace-féle 
hypothesist a szerző mindenkitől ismert tény alakjában állítja a tanulók 
elé. A föld lapultságát a szerző tévesen értelmezi, mert a lapultság nem 
az aequator sugarának (7?) és a földtengely felének (r) a különbsége, 
hanem " fí’' A siderikus és a soláris nap definitiója túlságosan népszerű 
akar lenni. A munkánál csupán azt az esetet tárgyalja a szerző, midőn 
a támadópont útja az erő irányába esik. A Rumfordra vonatkozó összes 
történelmi adatok hibásak, a mennyiben ágyúfúró kísérleteit nem Angliá
ban, hanem Münchenben végezte s őket már a múlt század alkonyán 
nyilvánosságra hozta. Nem sokkal jobban áll a dolog Joulelal. mert 
bizonyára a szerző maga is megijedne, ha megkérdeznék tőle. miért áll 
Joule neve mögött,ez az évszám: 1842. A 357. sj-ban az „irány“ előtt, 
kétszer is áll az .,egyenes“ jelző; az utóbbi jelző használata minden
esetre jogosult, de talán mégis fölösleges, mikor a világon minden irány 
egyenes. Az optika elején a Huygens-féle hypothesisről s a sarkításról 
beszélni, túlságos merészség. Az optikában annyi tapasztalati igazság áll 
rendelkezésünkre, hogy talán még a középiskolák felsőbb osztályaiban 
sem érdemes a hypothesisekbe jobban belemélyednünk, annál kevésbbé. 
mert hisz már a színszóródás magyarázatánál is cserben hagynak bennünket. 
„A rendes látás távolsága“ — a szerző szerint— „az a távolság, a hová
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a szem alkalmazkodás nélkül látu ; a szemnek mindig alkalmazkodni kell, 
valahányszor egymásután különböző távolságokba tekint. Csudálatos, hogy 
a physikusok, azaz egy tisztán tapasztalati s folytonos megfigyelésre ser
kentő tudománynak a harczosai gyakran oly dolgokat állítanak, a melyek
nek helytelenségéről lépten-nyomon alkalmuk van meggyőződni; Kovács 
is mások után azt állítja, hogy a messzelátóknál a megfigyelt kép a 
rendes látás távolságába esik. Bizonyosan többször nézett színházi messze- 
látón keresztül (astronomiai messzelátőról most nem is beszélek), hát 
vallja be őszintén, látta-e a színpadon éneklő Bianchit a jelen esetben 
a legkedvezőbb helyről, a támlásszékek első sorából 25 cm.-nyi távol
ságban ? Mit szólnak még azok, a kiket a mostoha sors az opera har
madik emeletére kárhoztatott ?

A szerző a helyesírás terén nem jár el következetesen, mert a 
„fizika“ és „kémia“ szókkal nem fér meg a „dynamika“, „electricitas“ , 
„electromosság“ , „elektroszkop“ . A helyesírásra nézve könnyű eligazodni, 
mert a közoktatásügyi ministerium egyik rendeletével az akadémia 
helyesírását szabja meg a tankönyvirók számára. Az ábrákat többször 
rosszul helyezi el a szerző, a mennyiben nem azon a lapon állanak, a 
melyen róluk szól. A könyv kiállítása csinos és ára mérsékelt. Végül 
sajnálatomat kell kifejeznem, hogy némely szaktársam még mindig irtózik 
az absolut mértékrendszertől s az elektromos potentiáltól. Persze mi 
német minták után indulunk, a német iskolai könyvekben pedig ezek a 
dolgok csak nagy nehezen tudnak maguknak utat nyitni, holott, Angliá
ban már az inasiskolában is tanítják őket.

(Budapest.) Dr. Wagner Alajos.
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Külföldi művek,

Belgique physique, hypsométrique et politique, á l’usage de 
l’enseignement, par le frere Alexis M. G. 4. édition. Liége, H. 
Dessain éditeur. Gand, S. Leliaert, Siffer et Со. 1886. Ára ?

A modern kartographiának kiváló műremeke az. mely a fönti czím 
alatt Belgiumnak természeti és politikai viszonyait ábrázolja.*) Bár 
Belgium Európa egyéb culturás államaihoz viszonyítva igen kis ország, 
műveltség dolgában mégis fontos helyet foglal el. Különösen a földrajz
tudomány terén tett újabb időben nagy haladást. Ezt egyrészt a Kóburg 
dynastia áldozókészségének, másrészt a kormány és egyesek fáradozásai-

*) A földrajz tanításának előmozdítására igen fontosnak tartanám, ha 
Európa országainak speciális térképeit, vagy egyéb szemléltető eszközöket is. 
melyekkel egyik-másik intézet rendelkezik, az egyesületi közlönyben röviden 
ismertetnék. Akkor a térképek beszerzése alkalmával nem lenne az ember я 
nem mindig megbízható kiadói katalógusokra utalva. Biztos forrásból tudom 
pl., hogy a pozsonyi főreáliskolának térképekből és egyéb szemléltető esz
közökből álló igen szép gyűjteménye van. Az ilyeneknek ösmertetése nagyon 
tanulságos volna.



2 0 2

nak köszönheti. А „Rapport triennal sur Renseignement primaire 1876/78“ 
pl. már az elemi iskolákra is kiterjedt térképrajzolást követel. Iskolai 
használatra szánt térképei pedig oly művészi kivitelűek, a milyeneket 
más országokban ritkán találunk.

Ilyen az előttünk fekvő térkép is, mely egy fő- és öt mellékkép- 
böl áll. A főtérkép Belgiumnak topographiai viszonyait tünteti föl a 
természeti viszonyokra való tekintettel. Mértéke 1 : 160,000. E mérték
arány szerint az ország 9 tartománya oly nagyságban van ábrázolva, 
hogy a fontosabb politikai és physikai részletek pontosan leolvashatók. 
Ilyenek az országnak tartományok, arrondissement-ok és nyelvek szerinti 
határai; vasutak, ország- és gyalogutak, vízválasztók, hajózható folyók 
és csatornák, kisebb folyóvizek; tartományi, törvénykezési, kerületi és 
közigazgatási főnökségek ; érsekség püspökség, kolostorok; 100,000,
10,000, 3000 lakossal biró városok; kisebb városok és községek; várak 
és megerősített helyek; 143 magassági pont. A tartományok közöl 
Hainaut, Liége és Anvers kék, Flanelre occid. Brabant és Luxembourg 
piros színnel van ábrázolva, a többi három: Flanelre orient. Namur 
és Limbourg fehéren. A domborzati viszonyok föltüntetésében az elmosási 
rendszert követi.

A térkép baloldalán a főkép alatt van egy nagyobb mellékkép, 
melynek czíme : Belgique hypsométrique et hydrographique d’aprés la 
carte du dépőt de la guerre au *00 Échelle de ,WJ 1 Ez Belgiumnak 
domborzati és vízrajzi térképe. A magassági viszonyokat isohypsákkal 
és különböző színekkel ábrázolja. A lap oldalán van a magassági skála, 
melynek segítségével az ország bármelyik pontjának tenger színe fölötti 
magasságát meg lehet határozni. E térképnek conceptiója és technikája 
egyaránt nagy ügyességre mutat.

Van azután még három kisebb mellékkép, melyeken az ország 
hajózható útjai, általában vízrajza, továbbá geológiai, földművelési, 
ipari és kereskedelmi viszonyai külön vannak feltüntetve. Ezek fölött 
van egy globuláris projectió Bruxelles-lel a középpontban. Végre meg 
kell még említenünk a térkép alsó szélére vetett magassági szelvényt 
(coup hypsométrique stb.), mely az országnak Ostende-bői Gand-on, Bru- 
xelles-en és Namur-ön át Árion-ig terjedő keresztmetszetét adja.

Az egész térképnek magassága 166, szélessége 190 cm. A tárgyak 
úgy kidomborodnak rajta, hogy az utolsó padokból is láthatják a tanulók 
s igy főleg a térképolvasás begyakorlásánál — a mi szerintem a földrajz 
tanárának első és főfontosságú feladata — megbecsülhetetlen szolgálatot tesz.

(Ungvár.) Schürger Ferencz.

Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften. Leipzig, Ver
lag von Wilhelm Engelmann. Eddig 5 filzet, melyeknek ára csinos 
vászonkötésben 50 és 80 fillér.

Igen életre való vállalat indult meg Lipcsében. Ostwald lipcsei 
egyetemi tanár szerkesztésében az exact tudományok alapvető munkái 
jelennek meg olyan kiadásban, hogy e tudományokkal foglalkozók könnyű
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szerrel juthassanak e munkákhoz. Az eszmét azért mondjuk életre való
nak, mert mi is érezzük, hogy a történeti érzéket e tudományok tanul
mányozóinál nem ápolják eléggé. Igen sokan vannak nálunk is, a kik
nek kezén sohasem fordult meg egy Lagrange-. Gauss-, Helmholtz-, stb.-féle 
értekezés. Kétséget sem szenved, hogy egyetemi tanáraink kellően fel
hívják a tanulók figyelmét az alapvető munkákra, sőt bizton remélhető, 
hogy a tanárképzés új módja alkalmat ád majd az ifjaknak arra, hogy 
a tanár vezetése mellett foglalkozzanak nemcsak az exact tudományok 
körében a legutóbbi időben megjelenő értekezésekkel, hanem egyúttal a 
régiekkel i s ; de mégis sok nehézséggel jár, míg az illető értekezés meg
keríthető. Könyvtárainkban alig van itt-ott egy-egy példánya az össze
gyűjtött munkáknak. Az új vállalat ezen a bajon segít némileg. Eddigelé 
5 füzet jelent meg. A gyűjteményt megnyitja Helmholtz értekezése: 
Erhaltung der Kraft, melyben nemcsak a korszakalkotó eredeti értekezést 
találjuk, hanem egyúttal a szerzőnek azóta némileg módosult felfogásából 
eredő jegyzeteket is, melyeket Helmholtz a nemrégiben kiadott össze
gyűjtött munkáihoz csatolt. Megjelent továbbá Gauss: Allgemeine Lehr
sätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der 
Entfernung wirkenden Anziehungs- u. Abstossungs-Kräfte, mely a potentiál- 
elmélet alapvetését tartalmazza és egyúttal jegyzetekben az egész ide
vágó irodalmat felöleli (1888-ig terjed). Ugyanilyen rendkívül érdekes 
jegyzetekkel van ellátva Gauss-пак általános felület-elmélete, melyben 
először állapította meg a nagy szerző a felület görbületének fogalmát. 
Nem kevésbbé érdekesek Dalton és Wollaston értekezései, melyekben az 
új atomelmélet először látott napvilágot. A chemiai kutatás egyik minta
képe marad örökké Gay Lussac értekezése a jódról. Több munka sajtó 
alatt van. A szerkesztésre csupa nagynevű tudóst nyertek meg. Az astro- 
nomiát Bruns vezeti, a mathematikát Wanger in, a kristálytant Groth, 
a physiologiát Bunge, a növény-physiologiát Pfeffer és a physikát Oettingen 
Hogy e füzetek megszerzését megkönnyítsék, ívét 20 fillérre szabták. 
Az eddigi füzetek közül kettő, harmadfél, a többi négy íves. Hihető, 
hogy e vállalat hazánkban is nagy kelendőségre talál és az exact tudo
mányok művelését megkönnyíti. T. tanártársaimnak igen melegen ajánlom.

(Budapest.) Dr. Веке Manó.

KÖZOKTATÁSÜGY.

BELFÖLD.
A görög nyelv kérdése.

A lefolyt hónapban a Közoktatási Tanács a közokt. minister fel
szólítása értelmében végig tárgyalta a görög nyelv kérdését. Kiküldött 
egy albizottságot, mely két ülésben okt. 29-én s november 5-én foglalkozott a 
kérdéssel. A bizottság nyilatkozata Kármán Mór tanácstag külön megbízás



folytán készített véleményes jelentésével együtt az úgynevezett kis tanács elé 
került, mely november 12-én tartott ülést; erre következett nov. 2tí-án 
a tanács egyetemének gyűlése, mely végleg határozott. A végleges hatá
rozat a görög nyelv mellett szól s egyáltalán ellenzi az új gymnasiumi 
tanterv megbolygatását. így tehát a tanácsban, még pedig imposans módon 
az a nézet diadalmaskodott, melyet a kérdés fölmerülésének első perczé- 
től fogva mi is vallottunk. Ennek az eredménynek az ügy érdekében 
őszintén örvendünk, mert lehetetlennek tartjuk, hogy a tanács nyilatko
zata után sző lehessen középiskolai szervezetűnk imminens megváltozta
tásáról. E nézetünkben megerősít bennünket a közokt. minister az imént 
megjelent évi jelentésének ide vonatkozó passusa:

,.Minden müveit államban élénk szellemi mozgalmak fűződnek a 
középiskola jelen alakjához s illetékes tanügyi körök ép úgy, mint a 
külömböző államok kormányai behatóan foglalkoznak ez idő szerint az 
egységes középiskola eszméjével. Rajta leszek, hogy e kérdés nálunk is 
kimerítően, minden oldalról és a legkülönbözőbb szempontokból tanul- 
mányoztassék és megvítattassék, úgy hogy annak idejében mi is teljesen 
elkészülve és tájékozva foghassunk hozzá a reform megvalósításához“.

A ministernek e szavai teljesen megnyugtatnak a jelenre nézve, 
melynek feladata a kérdés tanulmányozása, a szükséges reformok előké
szítése. Csak ily reformok lehetnek üdvösek, csak ha a fejlődést nem 
erőltetjük s nem siettetjük, számíthatunk arra, hogy az szükségletünknek 
és a dolgok természetének meg fog felelni. Mi sem tekinthetjük a mostani 
szervezetet véglegesnek, még viszonyos értelemben sem. De sem az elért 
eredményeket, a haladás megszerzett egészséges alapját nem akarjuk kocz- 
káztatni, sem az európai középoktatás keretéből nem akarunk elszigetelten 
kilépni. Hogy egyébiránt ama praktikus aggodalmak, melyeket a minap 
kifejtettünk, csakugyan jogosultak, egy tudomásunkra jutott hiteles eset 
bizonyítja. Egy magyar ifjú Budapesten végzett hat gymnasiumi osztályt 
s azután egy németországi reálgymnasiumon befejezte tanulmányait. 
Visszakerülve Budapestre, német reálgymnasiumi érettségi bizonyítvány 
alapján beiratkozhatott a budapesti egyetem jogi karába, a hol két év
folyamot végzett. Midőn azután a bécsi egyetemen folytatni akarta tanul
mányait. a fölvételt, mert a görög nyelvből nem tett érettségi vizsgálatot, 
megtagadták tőle. Tehát még az sem használt neki, hogy nem egyenesen 
érettségi bizonyítványnyal, hanem a mi egyetemünk elbocsátó levelével 
akart beiratkozni. A bécsiek, kik amúgy is jajgatnak a bécsi magyar 
orvosnövendékek nagt száma miatt, nagy örömmel ragadnák meg az 
alkalmat, hogy a magyar tanulóktól megszabaduljanak. Mit használna
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azután, ha a németországi egyetemek nyitva is maradnának tanulóink 
előtt, mikor azok ott vizsgálatot úgy sem tennének s különben is igen 
kevesen kereshetik föl a német egyetemeket.

I. A közkot. tanács albizottsági ülései.

Ez ülésekről hivatalos nyomtatott jegyzőkönyvek állanak rendelke
zésünkre. Az október 29-diki első ülésen jelen voltak, elnök: Stoceek 
József, jegyző : Ferencet/ József, továbbá Hunfalvi/ P., Markusovssky L., 
Kló,marik J.. Leővey S., Szabó J., Cherven F., Hóman 0 ., Fraknói 
V., Than К. A megindult eszmecseréből kiemeljük a következőket:

Hunfálvy P azt sürgeti, hogy várakozó állást foglaljunk el, míg a 
külföld, különösen Ausztria határoz e kérdésben, addig pedig csak tanítsuk 
behatóan a görögöt. — Fraknói V. kívánatosnak tartja, hogy egy tudományos 
könyv Írassák, mely e kérdés felöl tájékozza a tanácsot, a közoktatási kor
mányt, a közönséget, — Szabó J. azt látja, hogy a németek, angolok, ameri
kaiak is erős küzdelmet folytatnak a görög nyelv eddigi kiterjedt tanítása 
ellen. Nézete szerint a tömegnek nincs szüksége görögre, hanem hasznosabb 
ismeretekre. — Cherven F. méltányolja a görög nyelv előnyeit, de kevesli 
gyakorlati értékét. Az eredménytelenség arra utal bennünket, hogy tanítását 
korlátozzuk. — Hóman Ottó a görögnek mai terjedelme és tanítása mellett 
szól, mert az ideális képzést s a törvény által a gymnasium elé czélul tűzött 
általános műveltséget a görög nyelv biztosítja. — Than К. nem szeretné ki
küszöbölni a görögöt, hanem eredményesebb tanítását sürgeti. — Ferencet/ J. 
szerint közelebb jutunk az egységes középiskolához, haa gymnasiumok egy részé
ből kihagyjuk a görögöt s helyébe a francziát teszsziik : teljesen eltörölni a 
görög nyelv tanítását most még nem is lehet, de minden gymnasiumi tanulóra 
kötelezővé tenni nagy idő- s erőpazarlás. — Klamarik J. osztálytanácsos a 
maga részéről hangsúlyozza, hogy a görög nyelv tanításának eredménytelen 
ségét a tanulók soknyelvűsége is okozza. Számos tanuló úgy lép a közép
iskolába, hogy a tannyelv is idegen rá nézve s így néha három idegen nyelvet 
tanul egyszerre.

Az elnök összegezvén a mondottakat, szavazásra kitűzi az első kérdést: 
„Elejtessék e a görög nyelv tanítása teljeseit ?“

Valamennyi szavazat a teljes elejtést ellenezte.
Bártól Antal rendelkezésünkre bocsátotta ama levelet, melylyel az 

ülésekben való részvételét eleinte megtagadta. A bizottság e határozata 
után résztvett a második ülésben. A hivatalos jegyzőkönyv erről a levél
ről nem emlékszik meg. A levél így szól:

Mélyen tisztelt tanács ! Ha a görög nyelvet illetőleg azt tenné a tanács 
discussió tárgyává, mi az oka az eddigi sikertelenségnek s mi módon kellene 
a görög nyelv tanításának eredményességét biztosítani, készségesen teljesíte
ném kötelességemet és részt vennék a tanács ez irányú mozgalmában; de 
midőn az tétetik kérdésbe, vájjon megmaradjon-e a görög rendes tárgynak, 
vagy félig vagy egészen mellőzhessék, tehát midőn majdnem directe a görög 
nyelv tanításának létjoga is megtámadást várhat, — mert a támadásra kész 
elemek és a rontva építeni akaró ambitiók nem ismeretlenek előttem : — akkor 
én ily tanácskozásban nem vehetnék részt a nélkül, hogy szivem legkeserübb 
érzései fel ne keljenek. T. tanács ! egy emberélet tapasztalatai, egy paeda- 
gógusnak jóakaró törekvései vannak mögöttem. Meleg érdeklődéssel és nem 
tétlen részvéttel kísértem modern tanításunk ügyét, úgy szólván bölcseiétől 
kezdve mai férlikora hajnaláig. Ifjúi buzgó törekvések iránt mindig, már ősz 
hajjal is melegen tudtam lelkesedni s megvalósításukban segédkezet nyújtani.

15Tanáregyesület! Közlöny. XXIII.
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Sohasem voltam laudator temporis acti, mert a philologia történeti tudomány 
és arra tanított, hogy minden kornak adjam meg a magáét. Most azonban, 
midőn a haladás útján oly törekvéseket látok, melyek a lassú, biztos előme
netel ösvényét megúnva, tátongó mélységeket ingatag talajba bocsátott osz
lopokkal akarnak áthidalni; midőn azt látom, hogy annak a tudománynak, 
melynek még úgy szólván csak magvait hintegetjük, mert földje még nem 
rég teljesen vetetlen állott, már kalászait akarjuk learatni s mert ez még nincs 
és nem lehet, inkább a magvait is kiirtanék : akkor nem tudom, mivel vigasz
taljam magamat ily vigasztalan kilátások között. Azt beláthatja a t. tanács, 
hogy nem pro domo beszélek ; életérdekeimet a dolog nem érintheti, de éri 
szívemet, éri hazám javáért, műveltségéért, tudományáért való buzgólkodáso- 
mat. Videant consules! Görögbeli jártasságunk hiánya okvetetlenűl alább 
szállítja latin tudományunkat is ; e kettő nélkül nyelvi és irodalmi téren való 
működésünknek tudományos jellege is elvész. Kis nemzet vagyunk. Mi nem 
szabhatunk törvényt Európa műveltségének. Mi nem dobhatjuk el józanul azt, 
a mit a művelt külföld még folyvást hódolva tisztel. Pedig az angol, franczia, 
német utóvégre sokkal inkább elvethetné a görögöt, mert irodalmaik a classikus 
irodalmak erős táplálékának megemésztése, feldolgozása által már oly annyira' 
megerősödtek, hogy felényit se vesztenének, mint mi. És mégis egy jeles 
folyóirat (Lehrproben u. Lehrgänge) kiváló szerkesztője (Frick) nagy elisme
réssel szólt tantervűnkről 8 azt mint egy rationalis tanterv mintáját adta ki 
németül, csak azt hibáztatta benne, hogy a görögre kevés súlyt helyez. Mit 
fog mondani akkor, ha a görögöt még mostani jogaiból is kivetkőztetjük ? 
Jól tudom, hogy künn is vannak szózatok a class, nyelvek ellen, de csak is 
azért, mert ott a reáliskolák és reálgymnasiumok koránt sincsenek arra jogo
sítva, a mire a humanistikus gymnasium. Ott actuális lehet a jogok megadá
sának kívánása; nálunk — a hol a reáliskolai abituriens is oly kis fáradság
gal átmehet a tudomány-egyetemre, — teljesen megokolatlan az e téren való 
reformálhatnámság. Minden törekvésünket arra kellene most fordítanunk, hogy 
a végre-valahára létrejött középiskolai törvényt igazán végrehajtsuk s annak 
tiszteletet szerezzünk. A helyett kimondjuk, hogy már is reformálnunk kell, 
mielőtt általában odáig jutottunk volna, hogy a törvény pontjait, intentióit s 
a vele kapcsolatos tantervi utasításokat minden tanár szem előtt tartsa és 
kövesse. Lehetséges-e így egyöntetű törekvésnek létrejönnie? képződhetik-e 
igy igazi hagyomány, mely nélkül a tanításban csak vakoskodunk ? — Kik 
ellenségei a görögnek ? A kiknek nem volt módjukban azt igazán megtanulni 
s a kik szívesen szentesitenék e tekintetben való tájékozottságuk fokát. Az 
a kérdés, szükségesnek tartjuk-e, hogy a gymnasium megadja az ifjúnak az 
irodalmi műveltséget ? Ez görög és latin nélkül el sem képzelhető. Sok oly 
magyar philologusunk, ki a classikus nyelvekben nem jártas, bizonyság lehet 
e tekintetben. Hiszen, hogy beszélhet az Kazinczyról, Berzsenyiről, Arany 
Jánosról stb., a ki e költők példaképeit nem ismeri ? — Még a reális sza
kon, a technikán is töbholdalulag működik egy gymnasiumot végzett ifjú, 
mint egy egyoldalú realista. A latint immár a reáliskolába is behoztuk. A con- 
clnsiót oly nehéz volna levonni ? Én t. tanács, tudományos műveltségünk 
nevében határozottan elitélem a görög nyelv kiküszöbölésére irányzott törek
vést és e tanácskozásokban az elmondottaknál fogva, meg azért is, mert tu
dom. hogy a görög nyelv ellenségei nem tényleges komoly okokkal, hanem 
az álutilitarismus fegyverével harczolnak, részt nem vehetek.

A második ülésen jelen voltak : elnök : Stoczek J., jegyző : Ferenczy 
J., Berzeviczy A.. Klamarik J., Hóman Ottó, Cherven F., Szász К , 
Bartal A., Thán K., Szabó J.

A jegyző bemutatja Fraknói V. t. t. beadványát, melyben a múlt ülés
ben bejelentett javaslatát, hogy a görög nyelv alól némely intézetekben a 
tanulók egy része mentessék fel, más intézetekben csak a jeles tanulóknak
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tanittassék : — Írásban elfogadtatni kéri. Az albizottság a tanácskozás folya
mán számba veendőnek határozza a beadványt.

Arra a kérdésre, hogy minő legyen ezután a görög nyelvi oktatás, 
újabb részletes eszmecsere indul meg, Hómon, Hartal, Than, Szász К., ta
nácstagok a status quo fentartását javasolják, azaz, hogy az óraszám leszál
lítása nélkül minden gymnasiumban minden tanulóra kötelező tantárgyként 
maradjon meg a görög, de az eredményesebb tanítás szükségét valamennyien 
hangsúlyozzák és Szász K. tanácstag még azt is kiemeli, hogy a német gram
matikák módszere szerinti tanítást nem helyesli. Cherven Flóris azt kívánja, 
hogy minden gymnasiumban maradjon meg a görög, de csak relative kötelező 
tantárgyul az arra önkényt vállalkozó tanulók számára. Szabó J. azt kívánja, 
csak némely gymnasiumban tanittassék a két felső osztályban. Ferenczy a 
módosítást akként javasolja, hogy a hol két középiskola van, gymnasium és 
reáliskola, az utóbbiba vitessék be a latin kötelező tárgyul s a gymnasiumban 
hagyassák meg a görög.

Ekként négy nyilatkozat volt a status quo fentartása mellett oly módon,, 
hogy a tanítás methodusa javíttassák az eddiginél nagyobb eredmény bizto
sítására és négy nyilatkozat a tanítás mostani terjedelmének módosítása mel
lett, de valamennyi különböző eljárást javasolván. A tárgyalás eredménye a 
kis tanácsnak bejelentetni határoztatott dr. Kármán Mór tanácstagnak az első 
kérdőpontra teendő előterjesztésével együtt. E jegyzőkönyvben Kármán neve 
mint valóságos Deus ex machina lép föl, mert arról, hogy előterjesztés írására 
szólították föl azt. ki az albizottságnak tagja sem volt, említés se történik benne.

II. A kis tanács ülése.

A kis tanács november 12-én tárgyalta a görög nyelv kérdését. 
Ez ülésen olvasták fel Kármán Mór ama vélemény es jelentését, melyet 
e füzetben az értekezések közt közlünk. Dr. Lutter Nándor nézete szerint 
semmi ok sincsen a tanterv megváltoztatására. Tantervűnk oly jó, hogy 
a külföld is megirigyelheti tőlünk : utasításaink is megfelelnek a szükség
nek. Különben sincs nálunk kényszerítő ok újabb változtatásra; a német 
agitácziónak a reálgymnasium érdekében van értelme ; ott a reálgymnasium 
oly jogokat akar szerezni, melyeket a mi reáliskolánk már régen élvez. 
A tanulók egy részének a görög alól való fölmentését sem pártolja. Ez 
már megvolt a középisk. törvény alkotása előtt, nem kívánja azokat az 
állapotokat visszaidézni. Hajnik I. hasonló értelemben nyilatkozik. Kár
mán M. kifejti, hogy a görög nyelv facultativ tanítása annyi volna, 
mint e nyelv tanítását teljesen elejteni. A köztanításban a görög ismeretekre 
nem lehetne többé támaszkodni, még a latint se lehetne egyformán 
tanítani, mert máskép tanulja Vergiliust, ki Homerost ismeri, máskép az, ki 
előtt Homeros költeménye ismeretlen. A franczia nyelvet a görög helyébe 
tenni, nagyon bajos, mert hiszen a reáliskolai franczia nyelvtanításra 
sem rendelkezünk elég képzett tanárral. A görög remekművek fordításának 
olvastatása nagyon c.zélszerü volna, a görög tanítás mellett is, az 
utasítások is ajánlják, csakhogy fájdalom nem rendelkezünk hasznavehető 
fordításokkal. A gymnasiumok egy részében eltörülni a görög tanítást 
csak szaporítaná a középiskolák fajtáját, most van kétféle, akkor volna 
három fajta, reáliskola, latin gymnasium, latin-görög gymnasium, a mi 
a minister egységesítő szándékát még kevésbbé szolgálná. A kis tanács

15*
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elfogadta azt az indítványt, hogy semmiféle változtatást a tanterven nem 
tart megokoltnak.

III. A tanács egyetemének gyűlése.

A „Nemzet" nov. 27. esti lapjának tudósítása szerint a következő 
indítványok állottak az összes ülés előtt, melyben a ministerium részéről 
Bereevicsy Albert államtitkár és Klamarik János osztálytanácsos vettek 
részt :

1. A kis tanács indítványa (a „Nemzet“ szerint) ekkép formulázva: 
a görög nyelv jelen terjedelmében való megtartása, de tanításában czél- 
szerübb módszer alkalmazása 2. Cherven tanár indítványa, ki a görög 
nyelvet relative kötelezőleg kívánta taníttatni, t. i. csak az oly egyetemi 
szakmákra készülők számára, melyeknél a görög nyelv tudása szükséges. 
3 Heinrich és Mcdveczky egyetemi tanárok a mostani rendszer fentar- 
tását indítványozták, de concedálták azt. hogy mivel a görög nem 
minden pályára okvetetlenül szükséges, a mostani gymnasiumok mellett 
felállíthatok oly középiskolák is, melyekben az ó-classicai nyelvek közül 
csak a latin taníttassák, a görög nyelv nem (reálgymnasium). Végűié. Király 
Pál tanár indítványa, ki a görögből csak a grammatikai tanítást kívánta 
meghagyni a gymnasiumon, az irodalmi tanítást pedig az egyetemre 
találta utasítandónak. A megeredt discussió fölötte élénk volt, s végre 
az összes ülés 17 szavazattal 9 ellenében a görög nyelv jelenlegi tanítá
sának megtartása mellett nyilatkozott, azzal az ajánlattal, hogy czél- 
szerübb módszer alkalmaztassák.

E tudósítás nem egészen pontos. Heinrich indítványa egészen más 
okadatok kíséretében lépett föl. melyek jelentőségét is más, kedvező, 
világításba helyezik. Heinrich erre nézve maga nyilatkozik a „Nemzet“ 
nov. 29. számának reggeli lapjában. Megjegyzi, hogy az indítványt ő tette 
s nem ö és Medveczky és közli különben is írásban beadott indítványa 
szövegét. Ez a következőkép hangzik:

,, Az országos közoktatási tanács egyátalában nem tarthatja e kéidés- 
nek napirendre tűzését sem időszerűnek, sem helyesnek. Öt évvel a törvény 
megalkotása, három évvel a gymnasiumi tanterv megállapítása után nem is 
áll e kérdés megoldására kellő anyag rendelkezésünkre ; a mai középiskolai 
szervezet csak az imént nyert alapjainak megbolygatásával pedig Újból meg
akasztjuk középoktatásunk szerves fejlődését, megsemmisítjük a folytonos 
munkálás biztonságát és sikerét. A görög tanítás csekély eredményességén, 
mely különben kellőleg constatálva sincs, lehet és kell segíteni: egy oldalról 
tudományos segédeszközök létesítésével, más oldalról a tanári képzés és ké
pesítés javításával, melynek gyökeres reformját ma az ország pénzügyi hely
zete talán nem engedi meg, de lényeges pontokban czélszerübbé alakítását 
bizonyára meg nem gátolja. A tanács mind e két pontra nézve teljes kész
séggel fog javaslatokat készíteni, ha a magas ministerium ilyeneknek kidol
gozására fölhívja, Midőn a tanács a mondottak alapján, a maga részéről a 
gymnasium mostani szervezetének újból megbolygatását határozottan ellenzi
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8 е tekintetben minden felelősséget magától elhárít: más oldalról nem ellenzi 
azt. mivel gymnasiumaink száma kétségtelenül túlságosan nagy, hogy egyes 
ily gymnasiumok, fökép oly helyeken, hol több gymnasium van, első sorban 
vegyes ajkú vidékeken, görög nyelv nélkül szervezett reálgymnasiumokká 
alakíttassanak át, melyeknek szervezete és tanterve annak idején volna meg
állapítandó.“ Ezt az indítványomat élő szóval is bővebben indokoltam — teszi 
hozzá a nyilatkozó — és melegen pártolta dr. Medveczky Frigyes t. barátom is.

Egyúttal megjegyezzük, hogy midőn a tanács „czélszerübb módszert“ 
tart alkalmazandónak, azt sehogy sem értette úgy, hogy az utasításokat 
kellene ismét felforgatni. Lehet egy jó módszert is rosszul alkalmazni. 
A tanács az utasításokban megjelölt módszer jó és helyes alkalmazását 
kívánja.

A közoktatási tanácsról.
Múlt füzetünkben ismertettük ama tíz pontot, melyben a tanács 

albizottsága a tanács reformjára vonatkozó ministeri leiratra válasz
tervezetét összefoglalta. Lehetetlennek gondoltuk, hogy a tanács egyeteme 
a tervezetet változatlanul hagyja. Föltevésünkben tévedtünk. A „Nemzet“ 
nov. 1. száma ismerteti az albizottsági tárgyalásokat és számot ad az 
október 31-i ülés lefolyásáról is. Az albizottság tárgyalásaiból említésre 
méltó, hogy az albizottság tagjai közül többen az állandó tagok intéz
ményét megszüntetendőnek mondották, míg a többség fentartandónak 
határozta. A tankönyvbirálatra vonatkozó határozat ismertetése még azzal 
pótlandó, hogy az eljárást mindenesetre módosítandónak mondták. Az albizott
ság kívánatosnak mondotta, hogy a bírálatra beérkező könyvek egyszerre és 
együttesen adassanak ki bírálatra; az egyneműek együttesen tárgyaltassanak, 
mert csak ekként lehetséges a legjobb könyvnek kiválasztása s hasz
nálatra ajánlása. (Hiszen nem ez a tanács feladata, hanem hogy az euge- 
délyezhetőket a nem engedélyezhetőktől megkülönböztesse A szerk.) 
Érdekes eszmecsere fejlődött ki már az albizottságban azon kérdés 
tárgyalásánál: hozassék-e kapcsolatba a tanács az iskolai felügyelettel 
a tanácsban állandóan helyet foglaló országos központi felügyelők 
által ? Az albizottság kívánatosnak jelentette ki, hogy a tanácsban 
előterjesztessenek és tárgyaltassanak az iskolai felügyeletet teljesítő
felügyelők és ministeri biztosok jelentései, a kik azonban ne csak a
vizsgálatok alatt, hanem a tanítás idején is kell, hogy az iskolákat meg
látogassák, hogy ne csak mint addig, a tanítás eredményéről szerezzenek 
meggyőződést, hanem az intézet felszereléséről, a tanítás menetéről is 
tájékozódjanak.

Az összes ülés változatlanul fogadta el az első pontot, mely a
tanács osztályaira vonatkozott. A második ponthoz, mely a képviselte- 
tésről szól, csak azzal toldotta meg az albizottsági javaslatot, hogy a
tanácsnak fentartandó a jog, hogy koronkint egyes szakférfiakat hívhasson 
meg tanácskozásaira. A ü. pontot azzal módosította, hogy továbbra is 
fentartandónak mondotta a könyvbirálási ülések után most fizetett díjakat.



210

A váltakozó tagok ezután is csak a tanács munkásságában való rész
vétel arányában és a rendelkezésre álló anyagi eszközök mennyiségéhez 
képest részesülnek az elnökség által évenkint megállapítandó tisztelet
díjban. Különben nem történt változtatás az albizottsági javaslaton, mely 
tehát jóformán változatlanul fogadtatott el.

Mindazonáltal most sem tartjuk szükségesnek, hogy e javaslathoz 
bővebben hozzászóljunk, mert hiszen e javaslat nem jelent egyebet, mint 
a közokt. tanácsnak körülbelül mostani alakjában való fentartását, úgy 
hogy elégszer kifejtett nézetünk a közokt. tanácsról e reformjavaslatra 
is ráillik. A tervezett változtatás egy pontra szorítkozik, arra, mely a 
szakosztályok felállításáról s az osztályjegyzők meg elnökök kinevezéséről 
gondoskodik. A különbség a régi s reformált tanács közt tehát az volna, 
hogy a mostani tanácsjegyzői tisztség irodavezetői hivatallá alakulna át, 
míg a tudományos és paedagógiai teendőket négy új jegyző végezné, kik 
négy új elnök oldalán működnének. Az eddigi egy jegyző helyett kap
nánk, az irodavezetőt is ideszámítva, ötöt; Az elnöki hivatal is három új 
elnökkel bővülne, mert a mostani egy alelnök helyébe kettő lépne, a 
tudományos szakosztályok két elnöke, s a két paedagógiai szakosztálynak 
is volna mindegyiknek külön elnöke. A hivatalok száma tehát eléggé 
gyarapodnék, úgyszintén a tanács tagozottsága is változatosabb volna, 
Fennállana 1. a kis tanács, t. i. az állandó tagok összesége, kik persze 
többen volnának, mint most: elnök, négy osztályelnök, négy osztályjegyző 
s a többi állandó tagok; 2. négy szakosztály és 3. az összes tagok 
egyetemének gyűlése. Valószínű, hogy az osztólyelnökök és jegyzők, a 
dolog természete szerint egy legszűkebb kis tanácsot alkotnának. Mint
hogy a tanácsnak most is vannak bizottságai, melyeknek megállapodásai 
a „kis tanács“, innét pedig a „nagy tanács“ elé kerülnek, az új szerve
zet csak e bizottságok állandósítását foglalná magában. Az új tanács csak 
e réginél sokkal költségesebb és valamivel komplikáltabb apparátus volna, 
a nélkül, hogy régi kifogásainkat tárgytalanná tenné.

Nem akarjuk mindazt ismételni, mita tanács feladatáról, czéljáról, össze
tételéről annyiszor kifejtettünk, de szeretnők tudni, miféle munkakört szánnak 
e nagy testületnek, e valóságos hivatalnak, melynek nem szabad belenyúlni az 
administratio menetébe, melynek csak elméleti feladatokat lehet juttatni ? 
Ezek végzésére szükséges egy ily költséges testület? Nem végezhetné ezt 
a munkát sokkal olcsóbban egy szabadabban szervezett gyűlés ? Öt jegyző, öt 
elnök, egy csomó állandó, még több változó tag — főkép arra a czélra, 
hogy az évenkint benyújtott két-háromszáz iskolai könyvet megbírálja!

Itt nem hallgathatjuk el ama nagy elégtételt, melyet a tanács a 
tankönyvbirálatok tárgyában a mi álláspontunknak szolgáltatott. Mi fejtet
tük ki behatóan, több ízben, hogy a tankönyvbirálat nem a tanácsnak 
való munka. E nézetünk mellé állottak majdnem mindazok, kik e kér
désben fölszólaltak, legújabban a tanács maga is. „Csaknem egyhangú 
volt az a kívánság, — mondja a „Nemzet“ tudósítása — hogy a tan
könyvek bírálata vétessék el a tanácstól“, a mit azonban a tanácsban olykép 
okoltak meg, hogy ez akadályozza meg a tanácsot abban, hogy tulajdonképeni
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rendeltetésének és feladatának éljen. Ezek után méltán vártuk volna. 
hogy a tanács ebből levonja a logikai consequentiát s lemond e munká
ról. Ő máskép okoskodik. Mivel a tankönyvbirálatnak megnyugtató s a 
czélnak megfelelő jobb módot javasolni nem tud. meghagyandónak véli a 
tanácsnál. Nem fontosabb-e, hogy a tanács „tulajdonképeni rendeltetésétől 
és feladatától“ el ne vonassák ? Hátha mégis jobb módját lehetne találni 
a tankönyvbirálatnak ? Hiszen kitűnt, hogy ez az eddigi mód elég rossz, 
hogy a testületi s felelősség nélkül való bírálás se rossz könyvek elter
jedését nem tudja meggátolni, se pedig jó könyvek elnyomatását nem 
volt képes megakadályozni! Hát ha próbát tennének az egyéni felelős
séggel járó a ministerium útján történő biráltatással ? Miért nem foglal
kozott a tanács ezzel a móddal is ? Miért nem közölte a tanársággal 
okadatait ? Minthogy e munkától való fölszabadulás a tanácsot visszaadta 
volna „tulajdonképeni rendeltetésének“, e kecsegtető díj megérte volna 
a fáradságot. Vagy oly keveset érdeklődik a tanács tulajdonképeni ren
deltetése iránt?

Érdekes, hogy a reformjavaslat sóvár szemekkel nézi az iskolák 
tényleges administratióját s minden áron munkát akarván nagy appa
rátusának biztosítani, az iskolákra való felügyeletből legalább valamit sze
retne a tanács számára óvatosan meghódítani. Az albizottság kívánatosnak 
tartja, hogy a tanács tagjai közül szakférliak küldessenek ki egyes inté
zetek megvizsgálására „illetőleg a tanítás menetének“ vizsgálatára. Nem 
tudjuk, mit fogadott el ebből a tanács egyeteme, de e törekvés sikerét 
nagyon vészesnek tartanók, valóságos anarchia kezdetének a közoktatás
ügyi administratióban. Képzelhető-e, hogy a kormány annyira abdikáljon. 
hogy e javaslatra ráállva ezzel magát képtelennek nyilvánítsa az iskolai 
felügyelet végzésére, noha főigazgatókkal s biztosokkal a legbővebben 
rendelkezik ? Milyen szánalmas szerepet játszanának azután a főigazgatók ?

A tanács egyetemének javaslatát csak a „Nemzet“ tudósításából 
ismerjük, szövegét nem olvastuk. Kiváncsiak vagyunk, vájjon igazán csak 
a szervezet részleteivel foglalkozik, mint ama tudósítás sejteti, s a tanács 
eszméjét kifejtvén, meghatárolván és szükséges voltában kimutatván, nem 
emelkedik-e föl elvi magaslatra. Ezzel az elvi részszel kellene a tanügyi 
közönséget, hogy megnyugodjék, megismertetni. Vagy talán nincs is ily 
elvi része ? Egyáltalán miért nem kerülnek a tanács munkálatai a nyil
vánosság elé ?

. ^
*  5):

Ezekkel kapcsolatban ismertetjük a ministeri Jelentés első szakaszát, 
mely mint rendesen most is a közokt. tanácscsal foglalkozik. Némi cso
dálkozással olvassuk a szakasz kezdetét, mely szerint a tanács szerve
zetében fennállása óta csak annyi változást szenvedett, hogy váltakozó 
tagjainak száma tízzel szaporíttatott. Hiszen a tanács 1875-ben egészen 
új szervezeti szabályzatot kapott!

A minister kijelenti, hogy a tanács „immár némi átalakulásra sző
rűi“, s közli a tanácshoz intézett a reformra vonatkozó kérdéseit. Ki-
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fejezi ama reményét, hogy a kívánt reformokat az illetékes körök hozzá
járulásával még a következő év folyamában keresztülviheti.

Következik a tanács múlt évi (1888/9.) működésének ismertetése. 
A tanács átvizsgálta az érettségi vizsgálatok ügyiratait s javaslatokat tett 
észlelt hiányok pótlása s tapasztalt viszásságok megszüntetése czéljából. 
(Sajnáljuk, hogy az ilyenek nem közöltetnek. A szerk.) Javaslatot tett 
az elemi népiskolák III. oszt. földrajzi tanítása tárgyában. Átvizsgálta 
az állam közvetetlen vezetése és felügyelete alá tartozó középiskolák zár
jelentéseit s módszeres értekezleti jegyzőkönyveit. „Javaslatot tett egyes 
tankönyveknek a Kormány által történő kiadása, valamint egyes tan
könyveknek pályázat útján való megiratása tárgyában.“ (L. a Köz
lönyben erre vonatkozólag folyt v itá t!) Továbbá felterjesztést tett a 
tanítónőképzőkbe felvételre jelentkező tanulók dolgozatairól, a fővárosi 
népiskolák tantervéről s szabályzatot készített a népokt. könyvbirálati 
eljárásra nézve, a mikről azonban már a tavalyi jelentésben történt 
említés.

Legnagyobb munkálata volt a tanácsnak a még 1887-ben megkez
dett revisiója a népokt. tankönyveknek, mely 817 kötetre terjedt ki. 
E munka 31 ülést foglalt le.

Az újonnan érkezett tankönyvek száma 263 volt, köztük 113 kö
zépiskolai. Engedélyezésben részesült 200 kötet.

Ha mellőzzük a tankönyvbirálást, a középiskolai ügyiratok átvizs
gálását : a tanács ez évben csak egyetlen egy középiskolai ügygyei fog
lalkozott, t. i. javaslatot tett egyes tankönyveknek a kormány által 
történő kiadása, ill. megiratása tárgyában. Egészben mégis csak sovány 
eredmény.

>:« *

A tanács nov. 29-én is tartott ülést, melyről a „Nemzet" nov. 30. 
száma tudósít bennünket. Ez ülésen tárgyaltak középiskolai dolgokból a 
világtörténet kérdését s néhány kisebb ügyet. A világtörténettel mint 
érettségi tárgygyal egy albizottság is foglalkozott. Már az albizottságban 
többségre jutott az a nézet, bogy a világtörténelem nem iktatható be 
külön tárgyként az érettségi vizsgálat tárgyai közé. A kis tanács abban 
állapodott meg, hogy az ó-korból a görögök és rómaiak története a gym- 
nasiumban vagy a latin és görög nyelv vagy a történelem tanára által 
kérdeztessék, a közép- és uj-kor, valamint a reáliskolában az egész 
világtörténet a történelem tanára által. Nehogy azonban a kérdezés a 
világtörténelem egész körére kiterjedjen, szükséges lesz részletes utasítást 
készíteni az eljárásra nézve s benne megjelölni azokat a legfőbb eseményeket, 
a melyekre a kikérdezés terjedhet. Ugyancsak a tanács ez ülése tárgyalta azt 
a szabályzat-tervezetet, mely szerint a közép kereskedelmi iskolák és kereske
delmi akadémiák magánvizsgálatot tarthatnak. A magánvizsgálat ezen inté
zeteknél eddig egyáltalán nem volt megengedve. Minthogy azonban concrét 
esetek merültek fel, a melyek a magánvizsgálat lehetőségét sürgették, szük
séges volt oly részletes intézkedés, mely az említett követelmény tel
jesítését lehetővé teszi és szabályozza. A tárgysorozaton a miniszter-



nek egy uj felhívása is szerepelt, a melyben a tanácsot megbízza a 
kezépiskolák történeti és irodalmi tanításánál felhasználható szemléltető 
eszközök nevezetesen : a térképek, fali táblák, képek, minták, művészeti 
tárgyak, képes müvek stb. jegyzékének összeállításával, mely jegyzék a tan
intézetek beszerzéseinél irányadó fog lenni. A minister figyelmezteti a 
tanácsot arra is, hogy a készítendő jegyzékbe csak abban az esetben veen
dők fel külföldi czégeknél megjelent tárgyak vagy müvek, ha hazai kiad
ványok vagy készítmények rendelkezésre nem állanak.

A középiskolai oktatás állapota 1888 9-ben.
I. Bevezetés.

A ministeri jelentés*) III. szakasza „A középiskolákról“ mint 
rendesen most is egy „bevezetésben“ foglalja össze a lefolyt tanév neve
zetesebb intézkedéseit. Első helyen áll a nem áll. rendelkezés alatt álló 
középiskolák országos nyugdíjintézetének megalkotására vonatkozó alap
vető s messze kiható intézkedés. Olvasóink ismerik azt a ministeri leiratot, 
mely, ha intentiója megvalósul, a miben semmi kétség nincsen, korszakos 
jelentőségű lesz az ország tanárságának történetében. E rendelet elvileg 
teljesen megoldja a kérdést. Bámulatos egyszerű módozatot talál a meg
levő nyugdíjalapoknak igazságos módon való felhasználására, a nélkül, 
hogy a felekezetek féltékenységét bármily csekély mértékben felkeltené. 
A mellett az illető tanárokat nem terheli nagyobb mértékben mint az 
államiakat s mégis lehetővé teszi, hogy az államival teljesen egyenlő 
nyugdíjat szolgáltasson nekik. A felekezetek a legnagyobb örömmel 
fogadták is a minister leiratát, melyet a jelentés bőven ismertet s 
magyaráz. Most csak nehány oly konkrét kérdés megoldása van hátra 
(az intézetek, fentartó testületek s az állam járulékainak számszerű meg
állapítása), mely semmiféle nagyobb nehézséggel nem jár. S így 
remélhetjük, hogy Csáky grófnak e valóban államférfiúi, bölcs és igaz
ságos alkotása nemsokára készen fog állani s a magyar tanárság a maga 
összeségében nyugodtabb lélekkel szentelheti magát nehéz és emésztő 
hivatásának. Igaz, hogy a magyar tanár fizetése nem felel meg munkájá
nak, akár e munka súlyát, akár fontosságát tekintjük, de az országos 
nyugdíjintézet legalább e falat kenyeret biztosítja az összes tanárságnak 
a vénség napjaira.

A többi intézkedések a következők. A űj rendtartás készen van s 
nem sokára ki fog bocsáttatni. Az igazgatók administrativ irodai teendői 
részben fentartandók, részben azonban egyszerűsítést vagy mellőzést 
engednek meg; a lehető egyszerűsítések és könnyítések elrendeltettek.

A tanítás színvonalának emelésére szolgál a közlőttünk ministeri 
rendelet az irodalmi s történelmi oktatáshoz szükséges szemléltető eszközök 
beszerzése tárgyában. A minister kérdést intézett a közokt. tanácshoz a

*) A vallás- és közokt. m. k. ministernek a közoktatás állapotáról szóló 
és az országgyűlés elé terjesztett tizennyolczadik jelentése. Budapest, 1889.
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világtörténelemnek az érettségi vizsgálat keretébe való bevonására vonat
kozólag. Fokozatosan eltiltatik a classikusok idegen kiadásainak s az 
idegen történeti fali térképek használata.

Az anyagiak tekintetében a következők történtek: A zilahi és sepsi- 
szent-györgyi ev. ref. gymnasiumok kiegészítése czéljából az állandó segélye
zésre vonatkozó tárgyalások annyira előhaladtak, hogy csak a szerződések 
megkötése van hátra. A brassói állami föreáliskola, a jászberényi hath., az 
eperjesi k. hath, tőgymnasium és a mezőtúri ev. ref. gymnasium új épületei 
elkészültek és rendeltetésüknek átadattak. A rózsahegyi gymnasium számára 
most készül az új épület. A székelyudvarhelyi állami főreáliskola a megye 
és a város közönségének áldozatkészségéből új tornacsarnokot kapott. A 
nagybányai áll. főgymnasium, a pécsi állami főreáliskola és a kún-szent- 
mildósi ev. ref. gymnasium épületein czélszerü átalakítások történtek.

„Az országos tanulmányi alapból fentartott budapesti II. kerületi k. 
kath. főgymnasium mellé tervezett nevelő intézetet, melynek czélja a gymnasiumi 
tanítás mellett a növendékeknek gondos nevelést adni s őket főleg az oly 
pályákra, melyek gyakorlati nyelvismereteket igényelnek, előkészíteni, egyelőre 
20 növendékre már is berendeztettem és felállíttattam. Berendeztettem pedig 
úgy, hogy a vele kapcsolatos gymnasium működése a kellő terjedelemben 
fenmaradjon, a mit még akkor is biztosítani kívánok, ha a nevelő intézet 
tetemesen gyarapodni fog, mely esetben az internatus pótépítkezéseket fogna 
nyerni. Czélom ez intézetnél az is, hogy az ily ifjaknak eddigi nagy számú 
külföldre való vándorlását csökkentsen), s ez által a nevelésökre szükségelt 
összegeket megtartsam a hazának, másrészt pedig biztosítsam ez ifjak hazafias 
nevelését. Minthogy az intézet még csak most kezdte meg működését, fen- 
fartási költségeiről tapasztalatból merített számadatokat még nem nyújthatok, 
de bizton reményiem, hogy nemcsak az állam, de még a tanulmányi alap 
segélyét sem fogja igénybe venni, hanem önmagát fogja föntartani, t. i. 
azon 800 forintos ellátási díjakból, melyeket évenkint vagy az alapítók, 
vagy az egyes tanulók fizetnek. Örömmel említem fel, hogy 0 császári és 
apostoli kir. Felsége nemcsak megengedni méltóztatott, hogy az intézet leg
magasabb nevét viselhesse, hanem két ingyenes helyet is méltóztatott az 
intézetben legkegyelmesebben alapítani. Egy ingyenes helyet az általános 
tápintézeti alapból, két fél fizető helyet a Eökk Szilárd-féle alapból rendszere
sítettem ideiglenesen e nevelő intézetben szegény jó tanulók számára. Ezenfelül 
Bubics Zsigmond kassai püspök alapított egy ingyenes helyet, Csúszka György 
szepesi püspök 3 évre létesített egy ingyenes helyet, Schlauch Lőrincz nagy
váradi püspök pedig szintén részesít egy növendéket teljes ellátási segélyben.“

Nagyobb adományok középisk. czélokra: Soós Gábor, hajdúnánási 
ügyvéd a debreczeni ev. ref. főiskola számára 50,000 frtos alapítványt tett. 
Br. Hornig Károly veszprémi püspök 1000 irtot adományozott, melyet a 
minister a Ferencz-József nevelő-intézetnél használt fel. Weiffert Ignácz 
pancsovai lakos, az ottani állami főgymnasium részére egy teljes ásvány- 
gyűjteményt ajándékozott ; Zimándy Ignácz, törökbálinti plébános, a szakolczai 
kir. gymnasium javára 2000 forintos alapítványt tett s ugyanezen intézet 
segélyegylete alapítványi tőkéjének gyarapítására adott 1000 frtot; dr. Balkány 
Miklós, debreczeni ügyvéd, a debreczeni ev. ref. főiskola számára 500 frtos 
alapítványt tett; a hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasium növendékei egy 
kitűnő előmenetelt tanúsító iskolatársuk számára 500 forintot adományoz
tak ; gróf Eszterházy Miklós a tatai kath. gymnasium tantermeinek rendbe
hozására 1O00 forintot; Popper Ignácz, miskolczi nagykereskedő a gymna
siumi alapra végrendeletileg 300 forintot; Lőcse sz. kir. város közönsége az 
ottani állami főreáliskola tápintézete részére 500 frtot és 10 öl tüzelő-fát; 
Bonnaz Sándor az elhunyt Csanádi püspök a temesvári főgymnasiumnak (a 
lycealis alapnak) 20,000 frtot. Kisebb adományokat tettek : Kenderessy Mihály 
a dévai állami főreáliskola számára, Berzi József a miskolczi takarékpénztár,
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a miskolczi takarékegylet és hitelintézet, valamint dr. Rácz György mindenik 
külön-kiilön az ottani ev. ref. főgymnasium részére, Mályun Endre Koronczay 
György a lőcsei főreáliskola számára.

II . A részletes adatok.

A ministeri jelentés középiskolai részéről több ízben elmondottuk, 
hogy mintaszerű gonddal készül, komoly módon törekszik az oktatás 
állapotáról hű képet adni s évről-évre emelkedik az adatoknak mind 
megbízhatósága, mind áttekinthető s czélszerű csoportosítása tekintetében. 
Az idén is számos javítást vettünk benne észre, s a többi közt azt is, 
hogy tömöttebben s rövidebben bánik el az adatokkal, minek magyarázata 
abban is rejlik, hogy a tavalyi (a törvényben minden harmadik évre 
előírt kimerítő) jelentés behatóan ismertette és vitatta az egyes adatokat, 
míg az idei számok többnyire csak jelentéktelen módon térnek el a múlt 
éviektől. Mi is beérjük azzal, hogy először a főbb adatok rövid átte
kintését adjuk, az egyes fejezetekből csak az új vagy valamely külön ok
ból érdeklő adatokat. A főbb adatok ezek:
Középiskolák száma 180
Gymnasiumok „ Ibi
Reáliskolák . 29
8 oszt. gymn. „ 91
8 oszt. reálisk. „ 22
Gymn. osztályok „ 1046
Reálisk. „ 232
Párhuzamos „ „ 82
Magy.tanuyelvüeksz. 159 
Beiratkozott gymn.

tanulók száma 35956 
Beiratk. reálisk.

tanulók száma 7069

Gymn. tanulók év
végén 33353

Reálisk. tanulók év
végén 6563

Magán tanul, száma 849
Ismétlő „ „ 2921
Telj. tandíjmentes 6462
Részben „ 1773
Magy. anyanyelvű 28487
Magyarul tudott 38586
Róm. kath. tanuló 17968
Gör. kath. „ 1698
Gör. kel. „ 2137
Ág. ev. „ 4396

Ev. ref. 5540
Unit. 292
Izraelita 7885
Mindenből jeles 2622 

„ jó 7625
„ elégséges 20475 

Egy tárgyból bukott 4298 
Két „ „ 1893
Több „ „ 3005
Érettségre jelentkezett 2322 
Megfelelt 1903
Tanárok száma 2862 
Rendes tanár 1542
Középisk. vagyona 68 7 mill. 
Bevételek, illetőleg 

kiadások 4.798,000

I. A középiskolákról általában. A múlt év óta a zilahi ev. 
reformatus iskola, melynek négy alsó osztálya polgári iskola volt, teljes 
fogymnasiummá alakult; a budapesti VII. kér. állami főgymnasium hete
dik osztálya és a szolnoki állami főgymnasium. nyolczadik osztálya is meg
nyílt ; a kún-szentmiklósi ev. ref. gymnasium ötödik és hatodik osztálya, 
melyekben összesen csak 10 tanuló volt, megszűnt ; a verseczi községi 
polgári iskola egyelőre 5 osztálylyal reáliskolává alakult á t ; a brassói 
állami föreáliskolának negyedik és nyolczadik osztályai is megnyíltak; 
a pancsovai reálgymnasiumnak utolsó reáliskolai osztálya is átalakult 
gvmnasiumivá ; végül a miskolczi ág. evangélikus algymnasium, melyre 
amúgy sem volt nagy szükség a városban, a hol mellette még egy királyi 
algymnasium és egy ev. református főgymnasium állanak fenn. megszűnt. 
Összesen volt 180 középiskolánk, beszámítva a nyilvánossági joggal nem 
biró 3 magángymnasiumot is (szilágjr-somlyói, Fekete-féle és Szabó-féle 
gymnasiumok). A nyilvános iskolák száma egygyel kevesebb, mint tavaly,
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mivel egy magánintézettől a nyilvánossági jog megvonatott. A 180 közép
iskola közt volt 151 gymnasium és 29 reáliskola. A gymnasiumok száma 
1-gyel apadt (a miskolezi ág. evang. gymnasium megszűnte miatt), a reál
iskoláké egygyel emelkedett (a verseczi reáliskola keletkezése következté
ken). Fejlettség szerint tekintve az iskolákat, azt találjuk, hogy a 151 
gymnasium közt 8 osztályú 91, 4 oszt. 42, 6 oszt. lti, kivételes 2, 
(a hudap. gyak. gymn. és a székely-keresztúri 5 oszt. gymn.), a 29 reál
iskola közt 8 osztályú 22, 4 oszt. 5, 6 oszt. — , kivételes 2 (a debr. 
és verseczi iskolák 5 osztályúak voltak), a 180 középiskola közt 8 oszt. 
113, 4 oszt. 47, 6 oszt. 16. kivételes 4.

Az osztályok számában, a középiskolák tanítási nyelvében lényeges 
változások természetesen nem állottak be.

II. A középiskolai tanulókról. A gymuasiumi tanulók száma alig 
változott (0'4 % -nyi emelkedés), a reáliskolaiaké 3 % -kai nőtt. összesen 
beiratkozott 35,956 gymn. és 7069 reáliskolai tanuló. A tanulók helye
sebb megoszlásának folyamata tehát ez évben is haladt. A tanévet végezte 
39.918 tanuló, 33,255 gymn. tanuló (tavaly 33,027), 6563 reáliskolai 
(tavaly 6306). Ezer gymn. tanuló közt volt 75 ismétlő, ezer reáliskolai 
közt 65. Az ismétlőkre vonatkozó adatok újak.

Uj összeállítás van a hazai középiskolákon fizetett tandíjakra vonat
kozólag. Az állam rendelkezése alatti középiskolákon a tandíj egységesen 
van szabályozva; a budapesti gymnasiumokban a tandíj 30 frt, a vidéki 
gymnasiumokban 24 f r t ; a budapesti reáliskolákban 24 frt. a vidékiek
ben 18 frt. A beiratási díj mindenütt évi 2 frt volt (az idén tudvalevő
leg már 4 frt). A többi középiskolákban a tandíjfizetésnek legkülönfélébb 
szabályozásait találjuk, s a tandíjak sok helyen éppenséggel nem felelnek 
meg azon fokozódó kívánságoknak, melyeket e korban iskoláinknak ki 
kell elégíteniük. Mint jellemző adatokat a sok közül említjük a következő
ket : A kalocsai gymnasiumban a tandíj 9 f r t ; Kecskeméten helybeli r. 
k. számára 5 frt, vidéki és más vallásuak számára 10 frt. Félegyháza : 
6 frt. Rózsahegyen a helybeli semmit sem fizet, a vidéki 16frto t! Bártfán, 
Balázsfalván, Naszódon, egyáltalán nincs tandíj. A két utóbbi helyen 
beiratási díj sincs. Erzsébetvárosban helybeliek 2, vidékiek 3 frtot fizet
nek ; Szamosujvárban helybeliek 1 frt 20 krt, vidékiek 5 frtot. Székely- 
Udvarhelyt, Kezdi Vásárhelyt, Maros-Vásárhelyt, Csik-Somlyón a katho- 
likusok 4, a más vallásuak 8 frtot fizetnek. Szabadkán mindenki 5 frtot 
fizet. Székely-Keresztúron az unitáriusok 2 frtot, más vallásuak 4 frtot 
fizetnek. Vágújhelyen a szülők vagyoni állapota szerint a tandíj 60, 50, 
40, 30, 20 frt. Az izraeliták számára kivételes tandíjak vannak Sop
ronban, Szarvason, Aszódon ág. ev. középiskolákban, Budapesten, Hód
mezt)-Vásárhelyt ev. ref. középiskolákban. 30 középiskolában a vidéki 
többet kénytelen fizetni a helybelinél. Még sok mindenféle szempontból 
lehetne ily összeállításokat tenni, mert némely helyütt a más vallású, a 
más esperességű, a magasabb osztályú stb. fizet többet, sőt mint láttuk 
egy helyen a szülők vagyoni állapotát is mérlegelik.
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A középiskolai tanulók koráról most pontosabb, mert nem mint 
eddig két, hanem egy éves kor csoportokra vonatkozó összeállítást talá
lunk Újra meglepetve látjuk, mily sok tanuló lép elkésve a középisko
lába. A tanév végén volt az első osztályokban 1950 tiz éves múlt s 
3085 tizenegy éves m últ; e két csoport normális korú; de volt 24(17 
12 éves múlt, 1319 13 éves múlt s (110 még idősebb fiú!

Érdekes a következő összeállítás: 1000 őstermelő 5 tanulót küld 
a középiskolába; az iparosoknál az arányszám 19. kereskedőknél 66, 
más értelmiségeknél 151, köztisztviselőknél 165.

Egy régi kívánságunk is teljesedett: most a tanulók illetékessége 
megállapításánál nem a születési helyet veszik tekintetbe, hanem, mint 
egyedül helyes, a szülök (vagy gyámok) lakóhelyét. A tavalyi számok való
ban nagy változáson is mentek keresztül; tavaly 39'7 % volt feltüntetve 
helybelinek, az idén 43'2 %.

A latin nyelvet tanították 23 reáliskolában és pedig minden állami 
reáliskolában és 3 községiben. Részt vett a latin oktatásban 246 tanuló, 
kik között 115 ötödik, 59 hatodik, 49 hetedik és 14 nyolczadik osztály
beli tanuló. A latin nyelvi oktatás mindinkább nagyobb tért hódít magának, 
tavaly csak 19 intézetben tanították és csak 150-en tanulták, az idén 
pedig már 22 intézetben 237-en tanultak latinul. К tekintetben különösen 
mértékadó az a körülmény, hogy tavaly csak 65 ötödik osztálybeli 
iratkozott be a latinra, az idén pedig 115.

Önképed kör volt 64 gymnasiumban és 9 reáliskolában, melyekben 
4900 tanuló vett részt.

III . Az érettségi vizsgálatokról. A jelentés joggal fordít nagy 
gondot az ide vonatkozó stat. adatokra, melyek az idén nagyon áttekint
hetően vannak csoportosítva. Az eredmény ismét kedvezőbb mint a meg
előző évben, a mi a ministert némi aggodalmakkal tölti el. íme a főbb 
számok:

a gym nasium ban a reáliskolában összesen
írásbeli érettségire jelentkezett . . . . 2.062 260 2,322
minden dolgozatát legalább elégségesen 

készítette e l ................................ 1 ,8 4 9 2 2 2 2 .071
görög, német vagy mathem., illetőleg fran- 

czia dolgozatát elégtelenül csinálta 1 08 28 13 6
az Írásbelin megbukott ....................... 105 10 11 5
A szóbelire b o csá tta to tt ....................... 1,957 250 2,207
jelesen érett ....................... ' . . . . 21 9 4 4 2 6 3
jól é r e t t .................................................. 59 2 9 3 6 8 5
egyszerűen é r e t t .................................... 8 6 8 87 9 5 5
javító vizsgálatra utasittatott . . . . 2 09 2 3 2 3 2
ismétlő „ „ . . . . 69 3 72

Összefoglalva az adatokat, azt látjuk, hogy a 2,322 jelentkező közül 
megfelelt 1,903, megbukott 419, azaz 18% (tavaly közel 21%); és pedig a 
ggmnasiumban a 2,062 jelentkező közül megfelelt 1,669. megbukott 393, azaz 
Í9'l% (tavaly 214%); a reáliskolában a 260 jelentkező közül megfelelt 224, 
megbukott 36, azaz 13 8% (tavaly 16 3%).

Az állam rendelkezése alatti intézetekben megbukott 143%, az állam 
vezetése alattiakban 17%, az ágost. evangélikusokban 198%, és az evang. 
reformatus intézetekben 23-l%.
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A jelentés ezekhez a számokhoz a többi közt a következő jelentős 
szavakat fűzi: Érettségi vizsgálataink ez időszerint még túlságosan könnyűek : 
a nyolczadik osztály tananyaga nem sok és a tanév szorgalmi ideje oly 
korán végződik legtöbb helyen, hogy az egyes intézetek a tanév jó részét a 
tanulóknak az érettségi vizsgálatra való praeparálására fordíthatják; pedig 
érettségi vizsgálataink akkor felelnek meg leginkább rendeltetésüknek, ha a 
nyolczadik osztályban a középiskolai tanulmányok betetőztetnek és a tanulók 
minden különös praeparálás nélkül adhatnak számot tanulmányaik terjedelmé
ről, alaposságáról, szerves egészéről és képességeik fokáról. Míg tehát egy
részt arról kell gondoskodnunk, hogy érettségi vizsgálataink színvonalát 
emeljük, addig másrészt a tank. főigazgatóknak és miniszteri biztosoknak 
arra kell ügyelniök, hogy a direkt praeparálásnak útját vágják. A míg azon
ban a számokban olyan jelentékeny eltérés mutatkozik, mint jelenleg, hogy 
nevezetesen az állam rendelkezése alatt álló intézetekben csak HS%  és az 
evangélikus reformátusokban 231 % bukik meg, addig legelső feladatunknak 
azt kell tartanunk, hogy azon középiskoláink, melyek a jelenlegi érettségi 
vizsgálati követelményeknek sem felelnek meg oly mértékben, mint pl. az 
állam rendekezése alatt álló legtöbb intézet kivétel nélkül, legalább a mostani 
csekély igényű érettségi vizsgálatnak teljesen megfeleljenek.

IV. A középiskolák tanárairó l. Mellőzve a rendes adatokat, 
melyek a tavalyiaktól úgy sem különböznek, azt az új s fontos össze
állítást említjük, mely a tanárok javadalmazásáról szól. Nem közölhetjük 
egész terjedelmében, de figyelmükbe ajánljuk tagtársainknak, hadd lássák, 
milyen voltakép a magyar tanári kar anyagi állapota. 130 középiskola 
szerepel ez összeállításban mint nem az állam rendelkezése alatt álló. 
Ezek közt fizetés dolgában vagy 20 éri el, egyes esetekben haladja meg 
az államiakat. A többiekben a fizetés csekélyebb mint az államiban, 
Váczott pl. 600 frt (a helyettes tanáré: 700 írt! mert a rendes tanár 
egyházi, a helyettes világi!), Gyöngyösön 390 frt (a helyettes tanáré 
800 f r t ! 1. Vácznál), Bártfán 360 frt. (h. t. 720 frt), Szilágy-Somlyón 
500 frt, Kezdi- Vásárhelyen 540 frt (h. t. 340 frt), Verbászon 700 frt, 
Brádon 600 frt, Brassóban 800 frt (ág. ev.), Gyönkön 690 frt, Székely- 
Kereszturon 600 frt stb.

V. A középiskolák vagyoni állapotáról ez alkalommal először 
közöltetik kimutatás, mely oly pontos, a mennyire a beérkezett adatok 
megengedték. A tőkepénzek, ingatlanok, intézeti felszerelések, épületek stb. 
összesen 24'7 millió forintnyi vagyont képviselnek, miből 21'7 millió 
forint a gymnasiumokra és 3 millió a reáliskolákra jut. Kormányzat szerint 
tekintve az intézeteket, azt találjuk, hogy_ az állam rendelkezése alatt 
álló intézetek ezen vagyona 6'5 millió forint, az állam vezetése alatt 
állóké 7'3 millió, a görög-keleti egyház főhatósága alattiaké 0'5 millió, 
az ág. evangélikus egyház főhatósága alattiaké 2’7 millió, az ev. református 
egyház főhatósága alattiaké 7'5 millió és az unitáriusoké 0'2 millió frt. 
Ha az egyes alapokból, mint a vallási, tanulmányi, szerzetesrendi, szász 
egyetemi, határőrvidéki és idegen ösztöndíjalapokból eredő jövedelmeket 
5%-os kamatjövedelemnek tekintjük, akkor a megfelelő tőkék 44 millió 
forintot képviselnek. Ezt a kimutatott tőkékhez csatolva, azt találjuk, 
hogy középiskoláink összes állandó vagyona 68'7 millió forintot képvisel.

A bevételek, illetőleg a kiadások a lefolyt évben 4 millió 798 ezer 
forintra rúgtak, azaz 56,200 forinttal többre mint tavaly.
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A közoktatásügyi költségvetésből még nehány részletet, mely 
rokon intézetekre vonatkozik, ezennel pótlunk.

A z országos mintarajziskola és rajztanárkép zó költségei 1500 írttal 
emelkedtek, most kitesznek 54,500 irtot. E többköltségből 600 írt más 
rovatból való ide áthelyezés folytán támadt; a többköltség a műtörténelem 
s mennyiségtan előadására alkalmazott segédtanerők tizetésére szolgál. 
A műtörténelmet a hallgatók mostanig az egyetemen hallgatták, de a 
legtöbb tanulónak a tandíj fizetése nagy nehézségeket okozott.

A z iparművészeti iskolán is új tanszéket állítottak fe l: a sok
szorosító művészetek előadására (1200 frt).

A budapesti középipariskola költségvetése 55,428 frt, 4172 írttal 
kevesebb mint tavaly, mert az idén az iskola, beköltözködvén új házába, 
lakbért nem fizet. Itt is kisebb emelkedések történtek a személyi és 
dologi kiadásoknál.

A kereskedelmi iskolák költségei: 80,775 (-j- 515 frt). A soproni 
iskola költsége 11,100 frt ( +  870 frt!. Egy segédtanár rendessé nevez
tetett ki. Az újvidéki és brassói iskolánál a tanárok, ill. tanítók fizetése 
emeltetett; Újvidéken a 700 frt fizetéssel és 100 frt lakpénzzel alkal
mazott tanárok 800 4- 200 frtot kapnak: a kisegítő tanító fizetése 
700 +  100 frt. — Brassóban a 800 -|- 200 írttal alkalmazott tan
erők fizetése most 1200 +  200 frt mint a kereskedelmi iskoláknál 
általában. — A budapesti kereskedelmi akadémia subventiójából levontak 
500 frtot, maradt 6000 frt.

Az erdélyi római katholikusok szeptember 24. és 25. napján 
tartott státusgyülésén felmerült középiskolai ügyek tárgyalásáról a köz
lendők nagy sokasága miatt csak most adhatunk tudósítást. Különösen a 
következő öt dolgot kell kiemelnünk: 1. Az igazgatótanács jelentése 
szerint, melyet a státusgyülés tudomásul vett, a státus középiskolai 
tanulmányi alapja 1.392,167 frt, emelkedett 6854 ír tta l: az ösztöndíjalap 
894,548 frt, csökkent 6556 írtta l; a tanári nyugdíjalap 81,294 frt, 
emelkedett 6484 írttal. A tanulmányi alap évi jövedelme 87,529 frt 
44 kr volt, vagyis 6'3 percent. Ez kielégítő jövedelmezés ugyan, de nem 
oly nagy, a milyet az alapok természete szerint el lehetne várni; mert 
pl. a radnóti uradalom 1 millióba került a státusnak s a tanintézetekre 
fordítható tiszta jövedelme 27,698 írtra rúgott, azaz nem egészen 2'8 
percentre. Ha az épületekre tett befektetéseket is a jövedelemhez szá
mítják, mint az idén tették, akkor lesz ugyan, a gazdaságban elég épület, 
de nem lesz az alapoknak megfelelő iskola; és utóvégre is tiszta jövedelem az, 
a mi a befektetések után akijelölt czélra elkölthető ; 1 millió frt pedig, legyen 
az akár készpénzben akár papírban, legalább 4 percent tiszta, ez esetben 
iskolákra fordítható hasznot okvetetlen hoz, mi mellett még a tőkét is emel
hetni. — 2. Az iskolák népessége az 1888/89. tanévben 70-nel emelkedett; 
legnépesebb volt a kolozsvári főgymnasium 383 s utána a gyulafehérvári 
258 tanulóval. Az 5 főgymnasiumban érettségire jelentkezett 80; a 
kolozsváriban 29, a gyulafehérváriban 28 : sikerrel vizsgázott 63. Mint
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hogy a tanártestületekben változás alig állott be. a múlt évi kimutatásra 
utalunk. De fel kell említenünk, hogy a gyulafehérvári és brassói főgym- 
nasiumokhoz egy-egy tanári állásra két Ízben kihirdetett pályázat a 
lefolyt tanévben eredménytelen maradt, a mi a tanári fizetések elégtelen
ségének kiváló bizonyítéka, főleg oly időben, midőn az állami dotatióval 
rendelkező tanintézetek sem tudnak a tanerőkben eléggé válogatni. —
3. A lefolyt iskola-évnek egyik kiváló mozzanata a brassói gymnasium magán- 
alapjának átvétele volt. Ez intézetet eddig két alapból tartották fenn: a 
brassói egyházközségi magánalapból, mely 5 tanárt díjazott, s a státus 
tanulmányi alapjából, mely a többi tanárokat egészben s az ének- és 
tornatanárt valamint a fentartással járó egyéb kiadásokat nagyobb részben 
fizette. Az ebből származó bajok között az volt a legveszedelmesebb, 
hogy a magánalap a jogosított rendes tanárnak sem volt képes lakbérrel 
együtt 700 írtnál többet fizetni, holott a tanulmányi alap azoknak 950 
s illetve 1050 frtot adott. Hozzá teszszük még azt is, hogy a brassói 
megélhetési viszonyok drágábbak mindazon helyekénél, hol a státusnak 
intézetei vannak. A státus évek óta törekedett államsegély kinyerése 
által az iskola ezen és más bajain segíteni, a kormány azonban az épít- 
kezésekre és berendezésre kért negyvenezer frt segélyt vagy kölcsönt 
megtagadta s a tanári fizetésekre kért nyolczezer frt évi segélyt nagyon 
bizonytalan időre halasztotta. A státus pedig ez idő szerint még sehogy 
sem tud megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy az állami segély meg
tagadása esetén szorongatott helyzetén csakis tanintézetei egynémelyü
kének felhagyásával segíthet, sőt nagy vérmesen azt reméli, hogy inten- 
sivebb gazdálkodással tanintézeteit nemcsak a sürgetett színvonalra emel
heti, hanem még csonka tanintézeteit is kiegészítheti. Azután a státusban 
még igen kevés azoknak a száma, kik a kormány követeléseiben s a 
mai modern berendezésben fényűzést ne látnának, és azt ne hinnék, 
hogy a státus tanintézetei bátran maradhatnak alantabb színvonalon is ; 
sőt még olyanok is többen akadnak, kik a tanárok mai fizetését dús 
jövedelemnek tekintik s erősen csodálkoznak azon, hogy azok fizetés
felemelésről mernek beszélni. Igv természetesen nem lehet meglepő, hogy 
az igazgatótanács nem irtózva a terhek emelkedésétől, belement a brassói 
gymnasium magánalapjának s ezzel ez intézet teljes fentartásának átvé
telébe, és hogy a státusgyülés azt szó nélkül elfogadta, a helyett, hogy 
azt az államnak teljesen átadni és tanulmányi alapja kiadásait bevonni 
sietett volna. Pedig e megtakarítással azután a többi tanintézet tanárainak 
dotatióját kevés megerőltetéssel a kellő színvonalra emelhetné. Sőt oda 
irányul a státus törekvése, hogy Brassóban olyan tanári fizetéseket léte
sítsen, természetesen állami segélylyel. mely versengésre ösztönözze az 
állami és nem állami tanárokat azok elnyerhetéséért. Hogy vájjon ezt 
fogná-e vele a státus elérni, vagy tanintézetei többi tanárainak lehango- 
lását és indignálódását, azzal természetesen senki sem törődik. Átvett a 
státus a brassói egyházközségtől (59,408 frt 71 kr értékben megállapí
tott alapot, melynek évi kamatja legjobb esetben felér 4000 írtta l; 
ezért fizetnie kell 5 tanárt 5250 s később 5750 írttal s pótolnia mind-
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azokat az iskolai kiadásokat, melyeket ez ideig a magánalap hordozott. 
Természetes, hogy ez átvétel a státusra hárítja most egész terjedelmében 
az épületek újjá alakításának és berendezésének feladatát is. Igaz ugyan, 
hogy az igazgatótanács jelentése szerint most, „miután a legszükségesebb 
javítások rajta eszközöltettek, az épület elég jó karban van“, és így, 
minthogy az állami reáliskola tornahelyisége felhasználható, az építke
zés egyelőre még mellőzhető, sőt ha az ugyanabban az épületben levő 
leányiskolát elviszik, hát az épület a gymnasiumi czéloknak kellő átala
kítással meg is felel; csakhogy a leányiskolának új épületet szerezni 
vagy bérbe venni, a kellő átalakításokat azon megtenni mégis csak a 
státus tanulmányi alapjára'háramlik, arra az alapra, mely 1890-re mind
össze 800 frt pénztári felesleget mutat fel, holott építkezésekre egyet
len egy krajczárt sem irányozott elő, mikor pedig előtte áll az udvar
helyi 70,000 frtos és a gyulafehérvári 25—130,000 frtos építkezés is 
melyeket már körülbelül 6 év óta ugyanannyiszor papiroson fel is épített 
az alap. Ezek átérzése s a státus iskoláinak életében évről évre fel
merülő újabb meg újabb anyagi kérdések tömkelegé, melyből elvégre 
is ki kell bontakozni, hatott oda, hogy a státusgyűlés ez átvétellel 
kapcsolatban az igazgató-tanácsot utasította a státus vezetése alatti közép
iskolák fejlesztése és a nevelőintézetek berendezése tárgyában tervszerű 
javaslat készítésére s különösen arra, hogy jövő évi jelentésében terv
szerű javaslatot mutasson be a következőkről: a) Mind fentartandók-e 
a jelenleg fennálló középiskolák ? b) Mikép lehetne a fentartandó 
négy-hat osztályú középiskolákat nyolcz osztályra kiegészíteni ? c) Mikép 
lehetne a tanárok javadalmazását az állami tanárok javadalma mennyi
ségére felemelve rendszeresíteni ? d) Megjelölendők a módozatok, melyek 
mellett az államsegély használandó és hogy minő mértékben és mely 
középiskoláknál lenne az igazoltabb ? e) Az erzsébetvárosi és szamosujvári 
városi középiskolákra vonatkozólag, ha e középiskolák a kath. státus ható
sága alatt megtartandók lesznek, részletezendő a státus és a nevezett 
városok közötti jogviszony, és részletezendők különösen ama jogok és 
kötelezettségek, melyek a státus vezetési és felügyeleti törvényszerű köte
lessége érvényesíthetésére szükségesek; f) Mikép lehetne a fmevelőintéze- 
teket berendezni a czélból. hogy valóban nevelőintézetek legyenek ? Az 
élelmezés tiszta házi kezelésénél mikép rendeztessék be a kezelés és 
különösen az ellenőrzés? g) Nem óhajtandó-e a tanulók mindnyájára a 
convictualis rendszer és mikép volna az valósítható ? Azt hiszsziik. hogy 
mind ezekre a brassói gymnasium átvétele előtt és nélkül sokkal jobban 
meg lehetett volna felelni. De most már késő minden panasz. — 4. Miután 
elfogadta a státusgyűlés a szolgálati szabályzatnak a suppleálásra vonat
kozó ama kiegészítését, hogy tanári széküresedés esetén a helyettesítő 
tanárok óraszám szerint .600 írton, tanári betegeskedés esetén pedig 
annak 60 percentjén osztozkodnak, a gymn. tanároknak az állami tanári 
dotatió behozatala ügyében beadott kérésének tárgyalására tért át. A 
státusgyűlés magatartása e kéréssel szemben minden oldalról igen correct 
volt, s mindenesetre méltányosabb mint az igazgatótanácsé, mely a be-
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nyújtott kéréseket jelentésében bizonyos szatírával, lenézéssel, s feddö jó 
tanácsokkal terjesztette elő, habár meg akarván oldani a dolgot, állami 
segély kikérését, ajánlotta a státusgyülésnek. De hát a státus költség- 
vetésében felmutatott 800 írtból a kérés nem volt teljesíthető s azért 
bár a legelőkelőbb szónokok léptek sorompóba mellette, míg ellene senki, 
mégis csak oda lyukadt ki a dolog, hogy a mostani rendezetlen viszonyok 
között a tanároknak várniok kell a jövő státusgyülésig, melyen a tan
intézetek rendezésének tervét az igazgatótanács be fogja mutatja. — 5. Ha 
még fölemlítjük azt az örvendetes tényt, hogy a csiksomlyói gymnasium- 
nak iskolaépület és internatus dolgában sikerült teljesen és czélszerűen 
berendezkedni, úgy hogy ma már összes ifjúságát internátusba helyezheti 
el, és ha felhozzuk Ugrón Gábornak amaz el nem fogadott tervét, hogy 
a marosvásárhelyi gymnasiumot a minorita rendnek adja át a státus 
azzal a kikötéssel, hogy nyolez osztályúvá egészítse ki, akkor teljesen 
elmondottunk mindent, miről az 1889. évi státusgyülés középiskolai tekin
tetben érdemlegesebben tanácskozott.

Iskolai kirándulások a földrajzi oktatás szempontjából. К ki
válóan középiskolai érdekű tárgyról értekezett Berecz Antal, egyesületünk 
elnöke a Földrajzi Társaság okt. 24-én tartott ülésén. Tanulságos föl
olvasását itt egész terjedelmében közöljük.

A folyó év április havábau szerencsém volt társaságunkat a német 
geographusoknak Berlinben tartott VIII. nagygyűlésén képviselni. S ha eddigi 
szokásomtól eltérőleg, nem terjesztek a t. társaság elé az egész nagygyűlésről 
részletes írásbeli jelentést: teszem ezt azért, mivel ezen VIII. nagygyűlés 
tárgysorozata leginkább oly pontokból állott, melyeket mélyebb szakszerűsé
güknél fogva, az ily általános jelentésbe beilleszthető kivonatokban, csak hiá
nyosan lehetne ismertetni. Helyesebben vélek tehát eljárni, ha a nagygyűlés 
azon mozzanatairól, melyek általánosabb érdekűek vagy innen a felolvasó 
asztaltól, vagy Közleményeink hasábjain nyújtok tüzetesebb ismertetést.

Ismeretes mindnyájunk előtt, hogy úgy gymnasiumainkban, valamint 
reáliskoláinkban a jelenleg érvényben levő tanítási terv következtében a föld
rajz tanítása a legszerényebb határok közé van szorítva. Valóban meglepő az 
a fukarság, a melylyel középiskoláinkban ezen nagy fontosságú tárgy kezel
tetik ! Majdnem mindenből többet nyújtunk és többet követelünk a kelleténél, 
legkevesebbet a legfontosabbról, a legérdekesebbről, lakóhelyünkről, a Földről! 
S azt a keveset is, a mit róla tanítunk, oly korú gyermekeknek tanítjuk, kik 
még szórakozottak, a mélyebb és komolyabb gondolkodásra alig alkalmasak 
s hamarjában felejtenek ! Gymnasiumainkban u. i. a heti tanítási időnek csak 
3%-a, reáliskoláinkban pedig annak csak 4‘3 %-a fordíttatik a földrajz tanítására !

Ily körülmények között valóban ideje volna arról gondoskodni, hogy 
miképen lehetne középiskolai tanításunk ezen nagy csorbáját valamiképen ki
köszörülni ? S épen ezen kérdés megoldásához kívánok némiképen hozzájárulni, 
a midőn a t. társaság ügyeimét nehány perezre igénybe venni bátorkodom.

A német geographusok VIII. nagygyűlésén Dr. Hotz-Linder baseli 
tanár arról értekezett, hogy miképen lehet az iskolai kirándulásokat a föld
rajzi tanítás czéljaira felhasználni: s ezen értekezés engem azon meggyőző
désre vezetett, hogy nagyon is ránk férne, középiskolai földrajztanításunk 
imént jelzett inostoha állapota miatt, ha az iskolai kirándulások cultiválásához 
a földrajzi tanítás szempontjából, mi is mielőbb hozzálátnánk.

Gyermekeink az elemi iskolában kezdenek a geographiai alapfogalmak
kal megismerkedni, s rendszerint helyes módszerrel, a mennyiben a tanító kis



tanítványaival a helységet, melyben laknak s annak környékét szemlélet útján 
ismerteti meg (legalább így kellene ennek megtörténni) s így közvetetlenüí a 
természetből veszi a magyarázat tárgyát! Mihelyt azonban a tanítás a lakó
hely szőkébb köréből kibontakozik, ez a módszer azonnal megakad s a ter
mészet szemlélése helyett a szóbeli leírásra, képek bemutatására, térképek 
magyarázatára s olvasmányokra szorulunk ! Dr. Hotz-Liuder jeles értekezésé
ben azt mutatta ki, hogy az oktatás elemi fokán helyesen alkalmazott mód
szert a tanítás közép és felső fokán is lehet és szükséges is alkalmazni. Ő az 
iskolai kirándulásokat, milyeneket a középiskolai tanulók rendszerint a város 
környékén a természetrajz tanárának vezetése mellett bogarazás vagy botani- 
zálás végett tesznek, tovább fejleszteni s azokat a földrajz-tanítás javára is 
kiaknázni kiváltja 1

Igaz, hogy sok nehézséggel jár iskolásgyermekekkel több napon át 
utazni; de.hogy ezen akadályok nem legyőzhetetlenek, azt több németországi 
és svájezi gymnasium már tényleg bebizonyította. A berni gymnasiumnak pél
dául már évek óta vannak oly alapjai, melyeknek kamataiból évenként 2, 6, 
8, sőt 10 napig tartó iskolai kirándulást rendeznek. Ezen kirándulások költsége 
évenként a 3000 frankot meghaladja. A múlt évben például a VIII. osztályból 
11 tanuló, a VII. osztályból pedig 9 tanuló két-két tanár vezetése mellett tíz 
napig tartó, a VI. osztályosok közül pedig egyik csoportban 14, egy másikban 
pedig 15 tanuló szintén két-két tanár vezetése mellett hat napig tartó kirán
dulást tett földrajzi ismeretek szerzése czéljából!

Ezen alkalommal a kirándulásoknak főczélja az volt, hogy a tanulók a 
Központi Alpokkal megismerkedjenek ; máskor azonban ezen túl is megy az 
utazás, és volt eset, hogy a lombardiai síkságra is eljutottak, sőt Velencze 
lagúnái közt és megfordultak már. A baseli gymnasiumnak ily kirándulásokra 
már 17,000 frankból álló alapja van, s kisebb és nagyobb alapokkal bírnak 
ezen czélra a burgdorfi, neuenburgi és a chauxdefondi iskolák is, Aarauban 
pedig állami pénzsegélyt kapnak a kantonbeli tanulók ily kirándulásokra. 
Németországban a berlini és boroszlói iskolák kisérlették meg jó sikerrel az 
iskolai kirándulásokat az Óriás- és Harzhegységbe. Elős'egíték ezen kirándulá
sokat az úgynevezett Schülerherbergek, minőket főképen az Óriáshegységben 
állítottak. Ezekben az utazó tanulók rendkívül olcsó áron kaphatnak szállást 
és táplálékot. Csehországban és Sziléziában ily diákszállók a szünidők tarta
mára egyesületi költségen az iskolák egy két tantermében rendeztetnek be. 
Az itt elért eredmények által buzdítva a Német-Osztrák Alpegyesület is el
határozta, hogy a német és osztrák Alpokban is állít ily diákszállókat; s 
jelenleg a keleti Alpokban már 133 helyen, összesen 192 diákszálló van szer
vezve 877 ágygyal. Ezekben a „Deutsch Oesterreichischer Alpenverein-1 iga
zolványával ellátott tanulók 50—80 krért kapnak vacsorát, éjjeli szállást és 
reggelit.

Svájczban egy-egy tanuló utaztatása és ellátása naponkint. 10—12 frankba 
kerül. De olcsóbb kirándulások is rendeztetnek. Így például a baseli reálisko
lából évenkint 50—60 tizennégy—tizennyolcz éves tanuló két tanár felügyelete 
alatt 14 napra terjedő kirándulást tesz az 1400 m. magasan fekvő Schrina- 
Hochruck-ra St.-Gallen Kantonban. A tanítók magukkal viszik családjukat és 
cselédeiket is és ezek gondoskodnak a háztartásról, mely azonban nagyon 
egyszerű, minthogy az élelmezés leginkább tejből és kenyérből áll. Egy-egy tanuló 
napi költsége azonban átlagosan nem kerül egészen 2 frankba. A 14 nap alatt 
a fiatal sereg összevisszabarangolja az Alpok ezen részét s alaposan megismer
kedik azzal.

A költséget az ily kirándulásokhoz különböző módon szerzik meg. 
Némely helyen, mint már említettem, vannak alapítványok ; máshol a tanulók 
hetenkint egy kis összeget fizetnek e czélra; aztán meg concerteznek és 
tornaünnepélyeket rendeznek s ezek tiszta jövedelmét, szintén ezen czélra for
dítják. Itt-ott a városok is segélyezik ezen hasznos vállalatot.

Nagyon természetes, hogy minden ily kirándulásnál annál nagyobb ered
mény helyezhető kilátásba, minél tökéletesebb a vezető tanárok előkészültsége.

16*
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A tanárnak a beutazandó vidéket minden részletében teljesen kell ismernie, 
még pedig nem csak topographiai, hanem geológiai és történelmi tekintetben is. 
Aztán a vidék állattani és növénytani viszonyai se legyenek előtte teljesen 
ismeretlenek, tudjon egyet s mást a vidék irodalmáról is ; sőt jó ha kezénél 
vannak mind azon munkák, melyek a bejárandó vidék leírásával foglalkoznak.

A mi a kirándulások alkalmával követő módszeres eljárást illeti, ezt 
dr. Hotz-Linder a következőkben foglalja össze.

Első sorban legalább némileg meg kell ismertetnünk tanítványainkkal a 
lakóhely geológiai viszonyait, bevezetve őket a geológia legszükségesebb 
elemeibe, oly könyvecske alapján, mint a milyen Geikie geológiája. E czélból 
először fülkeresendők a közeli vidéken található azon helyek, melyeken a Föld 
felülete akár hasadék, akár bevágás vagy vizmosás által fel van tárva; továbbá 
a homok-, kavics- vagy kőbányák : mivel ily helyek alkalmat adnak a Föld 
rétegeinek magyarázatára. Hegyes vidékeken teendő kirándulásnál találkozik 
alkalom a glacialis tünemények észlelésére is. Más helyeken az eruptív kőzetek 
nyújtanak alkalmat a vulcanikus tünemények magyarázatára. Ismét máshol a 
só-, szén- vagy más bánya, vagy barlangok azok az alkalmas helyek, melyek 
meglátogatása a földrajz tanítására igen nagy haszonnal járhat. Ha pedig alka
lom nyílik a tengerpart meglátogatására, a tanár egy egész uj világot tárhat 
fel a tanítványok előtt. A kirándulások alkalmával a kisebb tünemények és 
jelenségek is megfigyeiendők. Az eső hatása a porra, a homokra, a húmuszra, 
a záporvizek sodróerejének következményei, a kőzetek elmállása, a levegő és 
a viz chemiai behatása következtében és a fagyok miatt; a források keletke
zése, a folyam-ágyak és a völgyek keletkezése, szigetek, delták s üledékkép
ződések, a szelek hatása s a növényélet befolyása a Föld felületének átalakítá
sára, mind oly erőhatások, melyek a Föld ábrázolatának megváltoztatásán 
folytonosan működnek s minden nap s minden helyen észlelhetők. Arra, hogy 
p. o. a víz nivellirozó hatásáról beszélhessünk, nem szükséges a hegyeknek a 
vizek által való lehordását közvetetlen példákon bemutatnunk ; mert ezt akár 
egy dombocskán is bemutathatjuk, mely a víz hatása alatt lassanként elmosó
dik. Rohanó s kőtörmeléket hordozó patakok pedig nem találtatnak csupán a 
magas és középhegységekben.

A kirándulások további tárgyát képezhetik némileg a meteorologiai 
tünemények is. Megfigyelhető s beszélgetés tárgya lehet a köd, harmat és dér 
képződése, a felhők alakjai stb. Sőt a nép életéből a viseletre, szokásra, fog
lalkozásra való figyelmeztetések is jelentékenyen hozzájárulhatnak a tanulók 
ismeretkörének szélesítéséhez.

Szorosan vett geographiai szempontból azonban az iskolai kirándulások 
főfeladata az, hogy tanítványainkat megtanítsuk a topographiai térkép hasz
nálatára kint a szabad természetben. E végből szükséges, hogy a tanulók a 
kirándulást megelőzőleg a tanár által a táblán adott útmutatás szerint, a be
járandó vidékről térképvázat készítsenek, melybe aztán útközben jegyzeteket 
is tehetnek s melyet a kirándulás befejezése után az iskolában ismét áttekinte
nek. Majdnem nélkülözhetetlennek tartom, hogy a bejárandó vidéknek jó topog
raphiai térképe mindenik tanulónak a kezében legyen. Svájczban a topogra 
phiai hivatal gondoskodott e czélra való térképekről, s ennek következtében a 
Dufour-féle nagy térkép egyes lapjainak lenyomatait a tanulók papíron 10 
centért, vásznon 30 centért kaphatják meg. így aztán a tanuló könnyen meg
tanulja a térkép olvasását s a térkép gyakorlati használatának módját; meg
érti ezzel a térkép becsét és fontosságát. Ez által ébren tartatnék a tanulóban 
a földrajz iránti érdeklődés is, és buzdítást nyernének tanulóink hiányos föld
rajzi ismereteik kiegészítésére s a földrajz tovább művelésére. Hasznát is ven
nék tanulóink ezen irányban tett fáradozásunknak, sok irányban, de főképen 
a katonai szolgálatnál.

Minthogy pedig hazáját csak az szeretheti, a ki azt alaposan ismeri, — a 
földrajzi iskolai kirándulások a haza igaz szeretetében fogják tanulóinkat 
megerősíteni.
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Hazánkban, hol a topographiai viszonyok oly nagy ellentétben mutat
koznak, hol aránylag rövid idő alatt csekély költséggel eljuthatunk a tenger
partra, vagy az Alföld kellő közepére vagy fel a felséges Tátra hegységbe ; 
hol oly különböző nemzetiségű, nyelvű és szokásaikban egymástól elütő népek 
laknak, mennyi alkalom nyílik az iskolai kirándulások érvényesítésére !

Valóban bámulatos, hogy ezen irányban nálunk eddigelé csak itt-ott 
tétetett gyenge kísérlet, miért is nagyon kívánatosnak tartom, hogy ezen ügy 
az illető körök által komolyan fontolóra vétessék.

A közoktatási kormány, a Magyarországi Kárpátegyesület összes osztá
lyaival, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület s a B’öldrajzi és a Földtani Tár
saságok együttesen volnának nézetem szerint hivatva arra, hogy hazánkban 
az iskolai kirándulások intézményét meghonosítsák és rendezzék ! Mindenek 
előtt kívánatos azonban, hogy középiskoláinkban a földrajz tanítására nagyobb 
gond fordíttassék s hogy az egyetemeken oly alapos és sokoldalú képzettségű 
földrajztanárok képeztessenek, kik az imént vázolt földrajzi iskolai kirándu
lások haszonnal járó vezetésére is teljesen beváljanak !

A tanítók középiskolába járó gyermekeinek tandíjmentessége
ügyében gr. Csáky közoktatásügyi minister értesítette a „Budapesti (budai) 
tanító-egyesületet“, hogy a népiskolai tanítókat, a mennyiben középiskolába 
járó gyermekeik tandíjmentességéért folyamodnak, e tárgyú kérvényeiknek 
szegénységi bizonyítványnyal való fölszerelése alól fölmenti. Tudvalevő, 
hogy a minister már megelőzőleg folyó évi febr. 12-én 1269. sz. a. kelt 
rendeletében ugyan e kedvezményben a középiskolai tanárokat is része
sítette (1. ápr. fűz. 544. 1).

Ki bírálja a tankönyveket? E kérdéssel foglalkozik az Egyet. 
Közokt. Szemle 17. száma. Először azt kívánja, hogy senki; azután 
megengedi, ha mégis valaki, akkor hát az e czélból átalakítandó közokt. 
tanács. Újat egyébiránt nem mond, noha úgy tesz, mintha mondana. 
Nem szólunk arról, hogy a tankönyvbirálásnál nem egy már régóta ismé
telve hangoztatott követelésünket teszi magáévá; csak azt említjük meg, 
hogy még a tankönyvek fölszabadítását sem ő kívánja először; mert mai
két évvel ezelőtt kérte a „Magyar Könyvkereskedők Egylete“ ugyanazon 
és még különb okok alapján. Idézzük, a mit akkor a könyvkereskedőknek 
válaszoltunk (XX. évf. febr. fűz. 391 1.): „Szabad, korlátlan versenyről 
beszélnek, mintha nem tudnák, hogy ennek áldásában már részesültünk 
és ez szülte azt a tankönyvirodalmat, melynek selejtes termékeitől még 
mai nap se tudtunk egészen megszabadulni. Minek köszönjük tankönyv
irodalmunk folytonos emelkedését ? Kétségkívül annak is, hogy most nem 
elég a baráti kör biztosítása, hanem a kiadók kénytelenek a legjobbakhoz 
fordulni tankönyvek íratása végett. A tankönyvek belső becse most jut 
érvényre, nem nyomja el annyira, mint azelőtt, a kiadók élelmessége, 
pajtások barátsága és a szokás édes hatalma S vájjon elnyomja-e az 
approbatio kényszere a versenyt? Annyi az approbált tankönyv majdnem 
minden jövedelmező szakban, hogy a legkülönbözőbb Ízlésű tanároknak is 
van miből válogatniok . . . Megjön az ideje, midőn tankönyvirodalmunk 
ellehet majd e korlátok nélkül, melyek ma még üdvösek; de a míg még 
approbált könyveink jó része is oly gyönge, mint ma, ezt az időpontot
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még nem tarthatjuk elérkezettnek“. Hogy mi a könyvbirálást nem a 
közokt. tanácsban, hanem a ministeriumban kívánjuk végeztetni, azt 
ismételve kifejeztük és megokoltuk (febr. fűz. 391— 392.. márcz. 471., 
ápr. 532. 1.). E nézetünket továbbra is fentartjuk.

Iskolai krónika. A belényesi gör. hath, fögymnasiumban október 
24-én az egész tanári kar és az összes tanuló ifjúság előtt olvasta fel 
Buteami János igazgató Pável Mihály nagyváradi gör. kath. püspöknek 
mint az intézet patronusának amaz intézkedését, mely a vall. és közokt. 
minister hivatalos átirata alapján elrendeli, hogy a belényesi gör. kath. 
togymnasium felső osztályaiban a rendes tantárgyak ezentúl magyar nyelven 
taníttassanak. — A csurgói ev. ref. fögymnasium megkötötte a szerződést 
az állammal az évi segélyre vonatkozólag a b.-somogyi egyházmegye meg
bízottai és Beöthy Zsolt, a kormány képviselője által. E szerint a gym
nasium évenkint 8600 frt segélyben részesül, a minek fejében az állam 
három tanárt nevezhet ki. A rendes tanárok fizetése 1100 frt, 200 frt 
lakbér és 50 frt ötödéves pótlék lesz. A tárgyalások alatt dr. Barla 
Sándor a természetrajzi múzeum gyarapítására már korábban tett alapít
ványát 200 írttal növelte, Bodola László főgymnasiumi tanár a physikai 
múzeum gyarapítására 70 frtot, Kondor József főgymn. tanár a magyar 
irodalomból kitűzendő pályatételre 100 frtot, Beöthy Zsolt pályadíjúi 
Csokonai életrajzára 5 drb. aranyat adott, dr. Vida Károly pedig 200 
frtnyi alapítványt tett a magyar történelem és irodalom ápolására. — 
A lúgost rám. kath. fögymnasium ügyében Krassó-Szörény vármegye őszi 
közgyűlése elhatározta, hogy a megye közönsége ismételve írjon föl a 
közoktatásügyi ministerhez, újra kérve öt, hogy most, midőn a tanul
mányi alap és a közoktatásügyi tárcza költségvetése jobb helyzetben van, 
elődjének többször kifejezett intentiója szerint vegye át az intézetet, a 
tizenegyezer négyszög kilométer területű és négyszázezer lakossal bíró 
törvényhatóság egyetlen középiskoláját, vagy a tanulmányi alap vagy az 
országos költségvetés terhére. — A mezőtúri ел. ref. gymn. a népisko
lával közösen díszes új épületet kapott, melyet okt. 31-én avattak föl. 
Az ünnep a templomban kezdődött és a gymnasium dísztermében folyta
tódott, a hol Lukács Dániel lelkész alkalmi imádsága után Füredi Lajos 
gymnasiumi tanár fölolvasta az új épület rövid, de tanulságos történetét, 
és Balogh Ferencz a debreczeni, Futó Mihály pedig a hódmezővásárhelyi 
iskola nevében üdvözölte nagy melegséggel az új hajlékba költözött 
testvérintézetet. A szép és czélszerü épület 130 ezer Írtba került. — 
A nagybecskereki községi fögymnasiumról múlt füzetünkben (141. 1.) 
idéztük a „Torontál" homályos hírét és azt a megjegyzésünket csatoltuk 
hozzá: „Ebből csak annyit lehet sejteni, hogy valami baj van, de hogy 
miben rejlik és voltaképen mi az a baj, nem tudjuk meg“ . Hogy a 
homályosság hamis magyarázatokra ne adjon alkalmat, illetékes helyről 
most e baj természetéről a következő értesítést küldték nekünk: „A 
nagybecskereki főgymnasiumi épület és fölszerelés hiányának pótlására a 
fentartó gymnasiális alap nem nyújtott elegendő fedezetet. A fentartó



alap megvizsgálása már megtörtént; ennek eredménye lesz határozó a 
főgymnasium fennállhatásának kérdésében“. A nagykikindai gymnasium 
állami kezelésbe való átvételéről értekezett Fehér Ipoly főigazgató 
Torontálmegye fő- és alispánjával. A megye a gymnasium mostani alap
jából 200,000 frtot bocsát az állam rendelkezésére, mi által az állami 
kezelésbe való átvétel lehetővé vált. Hogy az intézet megmarad-e jelen 
alakjában vagy pedig négy osztályúvá fog leszállíttatni, esetleg nyolcz 
osztályúvá kiegészíttetni, az még nincs eldöntve és különben is a további 
tárgyalások eredményétől függ. — A rózsahegyi algymnasium főgymnasiummá 
való kibővítéséről gróf Csáky minister azt válaszolta a rózsahegyi kül
döttségnek. hogy az 1891. évi országos költségvetésben már gondoskodva 
lesz a gymnasiumről s így az V. osztály 1891-ben menyílik. Rózsahegy 
városa arra kérte a ministert, engedje meg, hogy az V. osztály már 
1890-ben megnyíljék. A minister azonban arra hivatkozva, hogy az 1890. 
évi budget már be van terjesztve, a kérelmet elutasította. Most Császka. 
György szepesi püspök vállalkozott az V. osztály jövő évi fölállításával 
járó költségek viselésére. Az intézettel kapcsolatban köztartást is akarnak 
létesíteni. — A szabadkai községi főgymnasiumot hír szerint a kegyesrendiek 
kezelése alá akarják adni.— A szilágySomlyói rám. hath, magángymnasium 
nyilvánossági jogának megszerzése ügyében küldöttség járt dr. Schlauch 
Lőrincz püspöknél Nagyváradon A püspök biztosította a küldöttséget, 
hogy az intézetet nyilvánossági jogra érdemes állapotba fogják helyezni.

K Ü L F Ö L D .

A közoktatásügy administratiója Olaszországban.
I.

A z olasz közoktatásügyi főtanács.

Ma, midőn a ministeriumban, a parlamentben, a tanári körökben 
és a sajtóban napirenden van közoktatásügyünk administratiója, nem lesz 
talán érdektelen ismerni egyik szomszéd állam közoktatásügyének admi- 
nistratióját. Az olaszok, mint azt már Közlönyünk hasábjain is volt 
alkalmam fejtegetni, nem bírnak ugyan mintaszerű tanügyi administratió- 
val, maguk is sokban fogyatékosnak ismerik el a z t; mindazonáltal nincs 
kizárva, hogy annak eljárásából ne vonhatnánk le némi okulást a magunk 
viszonyaira.

Az olasz közoktatásügy alapvető szervezetét a Gasati törvényével 
(Legge Casati) nyerte (1859. november 13-án). E törvénynek egyes 
rendelkezései idők jártán lényeges módosulást nyertek. Ismertetésemben 
szorosan a törvény szövegéhez tartom magam, mindenütt ügyeivé azonban 
a legújabb változtatásokra. A közoktatás négy ágának administratiójára 
ugyanannyi osztály van a m in isterium bana felsőbb iskolai, a classikus 
középiskolai, a technikus középiskolai és az elemi és normális iskolai.

Az administratio egyszerűsítése czéljából az 1884. évi (decz. 30-iki
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762. számú) rendelettel a Hivatalos Értesítő (Bolletino Ufficiale) lép- 
tettetett életbe. A ministerium ezen nyomtatott értesítővel közli az alá
rendelt hatóságokkal az összes kinevezéseket, előléptetéseket, áthelyezé
seket, rendelkező és várakozó állapotba vagy nyugdíjba való helyezéseket. 
Az értesítő megjelenik minden vasárnap, vagy a szükséghez képest gyak
rabban is. A hivatalok főnökei vagy az érdekeltek is ezen értesítő egy 
példányát, ellátva az illető rendelet kiadójának aláírásával és a ministe
rium pecsétjével, kapják meg az ügyek elintézéséül.

A közoktatásügy központi administratiójának közegei: a közokta
tásügyi minister, a ministerium hivatalai és a közoktatásügyi főtanács. A 
központi administratio következőleg van megállapítva: Egy főigazgató 
(Direttore generale. 9000 lira fizetéssel), egy főfelügyelő (Ispettore gene
rale, 7000 lirával), négy osztályvezető igazgató (I)irettori capi di divisione, 
7000 és 6000 lirával), kilencz központi felügyelő (Ispettori centrali, 6000 
és 4000 lirával), tizennégy ügyosztályvezető (Capi sezione, közülök hat 
5000, nyolcz 4500 lirával), hét titkár egyenkint 4000 lirával, nyolcz 
egyenkint 3500 lirával, tizenkettő egyenkint 3000 lirával. végül tíz 
másodtitkár egyenkint 2500 lirával és tizenöt egyenkint 2000 lirával. 
Irodai szolgálatot végez egy irodaigazgató, kilencz irattárnok (3500— 
27 00 lirával) és négyvennyolcz irodatiszt. *)

A minister hatáskörének részletezését mellőzve, a minket most 
közelebbről érdeklő közoktatásügyi főtanács (Consiglio Superiore d’istru- 
zione) ismertetésére térek át. A tanács a minister elnöklete alatt a 
ministeriumban működik és áll 32 tagból, kik közül 16-ot a minister 
maga szabadon választ és terjeszt a király elé kinevezés végett. A többi 
16 tagot a különböző tudományos testületek választják és terjesztik 
megerősítés végett a minister elé. Négy-négy tagot választanak az állam 
tudományos egyetemeinek egyes fakultásai és a velük egy rangban levő 
felsőbb intézetek, milyenek a milánói polytecknikum, a flórenczi felsőbb 
tanintézet, a milánói irodalmi és tudományos akadémia stb. A közép
iskolák tehát választott tagokkal nincsenek képviselve. Az összes tudo
mányos tanintézetek a minister által meghatározott napon ejtik meg a 
választást titkos szavazás útján. A begyűlt szavazatokat a választási elnök 
felbontatlanul lepecsételi s a rektor útján a ministeriiimhoz küldi. A 
szavazatok a főtanács rendes ülésén számíttatnak össze. A tanács tagjai 
négy évig maradnak e tisztségben és nem erősíthetők meg továbbra. 
Újra választhatók azonban tisztségük megszűnése után egy évre. A három 
első évben egy részük kisorsoltatik s egy negyede a tagoknak évenkint 
megújíttatik. A kisorsolás az egyes szakosztályok szerint történik, úgy 
hogy az illető testület állandóan képviselve maradjon.

A közoktatási főtanács évenkint kétszer, április és október hóban 
ülésez; de a minister rendkívüli ülésekre is egybehívhatja. Egy 15 
tagból álló választmány, melyet a minister állít össze, intézi a folyó

*) Az 1867-iki királyi rendelettel így megállapított tisztviselők osz
tálya 1884-ben egy másodtitkárral és négy irodatiszttel szaporíttatott. A szám
vevői osztályt kimutatásomból, mint közelebbről nem érdekeltet, kihagytam.



ügyeket. Ez a tanácstagok szabad akarata szerint három alosztályra osz
lik ; egy tanácstag több alosztálynak is lehet tagja. Az alosztályok a) 
classikai középiskolák, b) a technikai oktatás, cj az elemi, tanítóképzői 
és nőoktatás szakosztálya.

A közoktatási főtanácsban a minister vagy a király által a tanács 
tagjai közül két évre kinevezett alelnök elnököl. A határozatok érvé
nyességére a teljes ülésben legalább 17 tanácstag jelenléte szükséges; a 
választmányi ülésen 8 tagnak jelenléte kívántatik.

A közoktatási főtanács teljes ülésének hatásköre a következő: 1. 
előkészíti és megbírálja a törvényjavaslatokat, a közoktatási rendtartá
sokat és a tanügy egyéb irányú rendezésére, valamint a tanárok állására 
és kinevezésére vonatkozó szabályzatokat; 2. megállapítja úgy a bel- 
mint külföldi képzőintézetek ösztöndijainak adományozásánál követendő 
irányelveket, megjelölvén különösen azok legméltányosabb felosztását. A 
tanács véleménye kikérendő, midőn a nyilvános iskolák részére szánt 
könyvek vagy munkák engedélyeztetnek és a tantervek készíttetnek. A 
tanács ezeket megvizsgálja és engedélyezés végett előterjeszti.

A közoktatási főtanács ötévenkint, jelentést tesz a ministeriumnak 
a közoktatásügy minden ágának állapotáról, a részéről szükségesnek látott 
megjegyzésekkel és javaslatokkal. Az iskolai hatóságok e czélból jelentést 
küldenek a főtanácshoz.

A közoktatási főtanács választmányának van külön hatásköre, melyen 
kívül úgy is működik mint a főtanács orgánuma, mely működéséről jelen
tést tesz a főtanácsnak.

A választmánynak külön hatáskörébe tartoznak különösen az iskolai 
intézetek és vizsgálataik ügyei. 1. Véleményt mond a községi vagy 
provincziális középiskoláknak elismerési jogért (nyilvánossági jog) be
adott folyamodványairól; 2. ajánlhatja a ministernek a nyilvános és 
magánintézetek megvizsgáltatását és javaslatba hozhatja a vizsgálat mód
ját és kérheti a megtörtént vizsgálatról készített jelentés közlését; 3. 
megítéli azon okokat, melyek valamely középiskolának bezáratását köve
telik : 4. javaslatba hozza a ministernek a tanképesítő vizsgálatoknak 
(esami di laurea) működő bizottságokba kinevezendő kültagokat; 5. véle
ményt mond mindannyiszor, valahányszor valaki külföldön nyert fokainak 
elismertetését a képesítő vizsgálattól való fölmentés kapcsán kéri.

A választmány a fentieken kívül személyi ügyekben a következő 
hatáskörrel van felruházva: a) véleményt mond a középiskolai tanárok- 
képességéről a vizsgáló bizottság és a tartományi tanács (consiglio pro
vinciale d’ istruzione) jelentése alapján, b) ítéletet mond azon képesítési 
fokozatról, melynek alapján valamely középiskolai tanár a képesítő vizs
gálattól való fölmentését kéri, c) Ítéletet mond azon fölebbezések fölött, 
melyeket valamely tanárjelölt az ő képességi fokának megítélése fölött a 
fakultás ellen támaszt, d) kimondja, hogy valamely tanár 30 évi szolgá
lata után 55 éves korán túl is folytathatja-e sikerrel tanári működését.

A választmány bíráskodási jogkörrel van felruházva a következő 
ügyekben: 1. eljár a különböző iskolai hatóságok között fölmerült ille
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tékességi összeütközések elbírálásában, 2. megítéli a classikai és technikai 
középiskolák, tanárképző és tanítóképző intézetek tanárainak azon kihá
gásait, melyek az állás elvesztésével járnak; a gymnasiumok és lyceumok 
titularis (rendes) tanárainak azon hibái fölött is ítélnek, melyek egyszerű 
felfüggesztést vonnak maguk után, 3. véleményt mond azon kifogások 
fölött is, melyek a nem akadémiai testületbe tartozó vagy magántanító 
czímén működő egyének ellen támasztatnak.

A választmány, mint a közoktatási főtanács orgánuma, jelentést 
tesz ennek a következő esetekben: 1. a nyilvános iskolákban használatra 
szánt könyvek és taneszközök és tantervek ügyében; 2. a bel- és kül
földi képesítő ösztöndíjak ügyében.

A ministerium egy hivatalnoka végzi a titkári teendőket a főta
nácsban.

A főtanács üléseiben, ha a minister szükségesnek tartja, részt 
vehetnek a főfelügyelő és a központi felügyelők, de határozó szavazat 
nélkül. A tanács kívánságára a minister más személyeket is behívhat a 
tanács ülésére, ha jelenlétük a tanácskozásban hasznosnak mutatkozik; 
kivéve azon eseteket, midőn személyi ügyek forognak szőnyegen. Kimon
dott véleményük azonban sohasem tudatik be a tanács szavazataiba

A tanács tagjait a következő díjak illetik meg: alelnök évi 1000 
lira, minden tag 500 lira. Kapnak azonkívül minden választmányi vagy 
teljes főtanácsi ülésért 20 lira napidíjat, A tagok a rendes díjakon kívül 
még a rendes átalányokat is élvezik.

A közoktatási főtanács alelnöke jelenleg Messedaglia Angelo tanár, 
senator, padovai egyetemi tanár (nemzetgazdász); a választmány tagjai 
következők : Blaserna Péter, egyike az olasz tudós-társaság (societá ita- 
liana déllé scienze) negyven halhatatlanjának, a római egyetemen a 
mennyiség- és természettan tanára, Boccardo Jeromos senator, a genovai 
egyetemen a statisztika tanára. Buonazia Jeromos, tanár és senator, 
Brioschi Ferencz. emeritus paviai egyetemi tanár, senator, Comparetti 
Domokos emeritus pbai egyetemi tanár, senator, Ferri Lajos, a római 
egyetemen a bölcsészet tanára. Gabelli Aristides egyetemi tanai', Gandino 
János, a bologniai egyetemen a latin nyelv és irodalom tanára, Messe
daglia Angelo tanár, Moleschott Jakab, senator, a római egyetemen az 
emberi élettan tanára, Bichiardi Sebestyén, a pisai egyetemen az állattan 
és összehasonlító anatómia tanára, Vallami Tamás, senator, a torinói 
egyetemen a latin nyelv és irodalom tanára. Villari Paskvál, senator, a 
pisai egyetem emeritus tanára, Zumbini Bonaventura, az olasz nyelv és 
irodalom tanára a nápolyi egyetemen

Hangos panaszokat hallottam egész Olaszország tanári köreiben a 
közoktatási tanács szervezése ellen, minthogy a középiskolára és taná
raira való tekintet nélkül van összeállítva, kizárólag egyetemi tanárokból, 
kiknek legnagyobb részét emeritus érdemeire való tekintettel vitték be a 
tanácsba, s kik a haladó kornak követelményeit rendesen nem ismerik vagy 
figyelembe venni nem akarják. Az olasz közoktatási főtanács és működő 
választmánya (giunta) mint véleményadó testület és mint fegyelmi ható



ság is működik a ministerium kebelében. A ministerium épületében van 
tanácsterme és irodai helyisége, melyben egy fogalmazó, egy levéltárnok 
és egy irodatiszt vannak alkalmazva. A titkári teendőket egy ministeri 
titkár végzi, a ki nem állandóan van alkalmazva, hanem csak időről 
időre van a ministerium egyik osztályából kirendelve, de semmiféle intéz
kedési vagy rendelkezési hatáskörrel nem bir. Az administrationális 
function kivül egyéb teendője nincsen; szavazattal nem bir.

A főfelügyelőről és a központi felügyelőkről, valamint a helyi 
administratióról más alkalommal használom föl a Közlöny egypár hasábját.

(Kolozsvár). Dr. Erödi Béla.

A párisi kiállítás tanügyi osztályairól
II.

4. Modern paedagogiai áramlatok.
Ceci tuera cela. V. Hugo.

Igyekezzünk immár azt, a mit a kiállításban láttunk és tanultunk 
összeolvasztani azzal, a miről már elébb s azon kívül tudomásunk volt. 
Ily eljárás mellett kilátás nyílik arra, hogy valamint egyes kövekből 
teljes mozaikot, úgy szétszórt megfigyelések kapcsán a végleges ered
mények oly sorozatát nyerjük, mely a valóságot — hiszszük és reméljük 
— lehetőleg megközelíti.

A ki figyelemmel kiséri a mai Francziaország társadalmi és poli
tikai viszonyait, az elé egy túlságos drámai változattal biró, folytonosan 
hullámzó cselekvényekből álló kép táru l: szenvedélyes izgatottság, fonák 
elméletek, féktelen speculatiók, érzéki irodalom, túlérett ifjúság az egyes 
színei ezen nem igen biztató kor- és nemzetrajznak. Az a nézet, mely 
egy nemzet társadalmi bajainak okait és ellenszereit a népnevelés köz
vetett vagy közvetetlen hatásaiban keresi, mindenesetre jogosult, azért 
csak helyeselhetjük azt az elhatározást, mely az alapos reform csiráit 
ide kivánta visszahelyezni és csupán a kivitel helyességét és módját 
tartjuk megvizsgálandónak.

Jelenleg Francziaországban két paedagogiai párt áll egymással 
szemben: az egyik nagyobbára már leélte magát, de üdvözülését még 
mindig az iskolai zászlóaljaktól reméli, a másik újabb cricket, foot-ball, 
csolnakázás és lovaglás által iparkodik a nemzeti újjászületés nagy müvét 
előkészíteni. Alig hogy a bataillons scolaires-ok *) vakító intézménye

*) Ezen a napirendről végleg még le nem szorított kérdés tanulmányo
zására a következő müveket ajánlhatom : Code maiméi des bataillons scolaires 
par M. Ch. Lhomme (3 fr.) és Petit manuel d’instruction et d'education mili- 
taires a Vusage des bataillons scolaires par M. E. Denis (60 c t) — Iskolai 
torna-, lövő- és katonai egyesületek alapításáról adnak felvilágosítást a Statuts 
et reglements de sociétés de gymnastique, sociétés de hír, sociétés d'instruction 
militaire, publiés a titre de spécimens par la Ligue Frangaise de l’Enseigne- 
ment (Paris, 14, rue J. J. Rousseau.)
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csalókának bizonyult és kiderült, hogy az annyira kutatott paedagogiai 
csodaszer a saját tűzhelyen fel nem lelhető, fürkésző tekintetek hatoltak 
át a csatornán, megsziilemlett az új párt, mely képzeletében a paedagogiai 
megváltót egy hatalmas, angol játékokból sürített felhőbe burkolva vélte 
közeledni látni.

Midőn legutolsó párisi tartózkodásom alkalmával egy ízben M. de 
Coubertin nel, az ,Education Anglaise en France“ ifjú és szellemes 
Írójával korszerű paedagogiai kérdések felett vitatkoztam, elém tárt egy 
pompás, számos nagy fényképből álló albumot, melyek az angol iskolai 
játékokat és katonai gyakorlatokat ábrázolták és melyet a bristoli 
Clifton College tanári kara ajándékozott neki, mint ama társulat titká
rának, mely a testgyakorlatoknak a nevelésben terjesztését tűzte ki 
főfeladatáúl. Miután a vaskos kötetet nagy élvezettel s folytonos vissza
emlékezésekkel saját hazám iskoláira átlapoztam és elgondoltam, vájjon 
az angol nevelés lényegének hozzánk átültetése előzetes franczia beoltásra 
szorúl-e, halkan megjegyeztem: „Ah! ettől mi és önök még távol vagyunk!“ 
„De mi ugyanazon az úton haladunk!“ volt az öntudatos, de csak 
részben jogosult felelet, a minek megerősítéséül de Coubertin átnyújtotta 
a „Comité pour la propagation des exercices physiques dans /’education“ 
megbízásából általa szerkesztett Utasítást iskolai játékokra és testedző 
gyakorlatokra. *) melyet a nevezett társulat nagy számmal terjeszt el 
az egész országban és a melyet legyen szabad rövid kitérésben meg
ismertetni.

E füzet a szükség-szülteség benyomását kelti, a mi javára és kárára 
válik, a mennyiben minden nagyobb készültség s tudós színezet nélkül gyorsan 
s közvetetlenlil segít egy általánosan érzett hiányon, de nélkülözi a teljességet 
és egyöntetűséget. Keliő számú vázlat és rövid utasítás alapján leír 8 (főleg 
angol) iskolai játékot, továbbá a futtatást, úszást, evezést és papirhajtóvadá- 
szatot (Schnitzeljagd). Legrészletesebben s a műszók kimerítő felsorolásával 
szól a verő-labda játékról (jeu de longue paume), melyet „le jeu national par 
excellence“-nak nevez, nem a legczélszerübb franczia módosításokkal ismerteti 
az angol foot-ballt és az úszásnál hangsúlyozott három akadálylyal nem iga
zolt félénkséget árul el. Az e fajta játékokra legczélszerübb gyapotöltözet: 
rövid ujjú ing és térdnadrág, bosszú harisnya és könnyű sarknélküli lábbeli. 
A játéktér nagyságának és a részvevők számának folytonos, pontos megálla
pítása felesleges, mert ez adatok, mint ismeretes, bizonyos határok közt az 
adott viszonyokltoz alkalmazhatók.

Annyiszor lévén iskolai játékokról szó, ezeknek egy új, eddig figye
lemben nem részesített alkalmazását javasolom: Nem lehetne-e a magyar nem
zeti játékok mellett néhány idegen eredetűt is meghonosítani s alkalmazásukkal

*) Manuel des jeux scolaires et des exercices atlilétiques, Paris Impr. 
Nat. 1889, 27 1. — A franczia nevelésügy és újabb, angol irányának tanul
mányozására és megítélésére szolgálnak P. de Coubertin következő müvei: 
L ’éducation en Angleterre (Hachette 1888), L'éducation anglaise en France 
(Hachette 1889) és az 1889. jan. 26-iki felolvasás L'éducation athlétique, 
melyekre alkalmilag még visszatérünk. Hogy a paedagogia terén is uralkodik 
bizonyos divat és analog törekvések párhuzamossága, azt bizonyítja egy a 
napokban megjelent német munka, mely igen behatóan ismerteti az angol 
iskolai nevelést. Czíine Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Engli
sche Schulbilder in deutschem Rahmen geschildert von H. Raydt. Mit 44 
Abbildungen. Hannover, C. Meyer 1889. N. 8r. 266 1. 4 márka.



az illető idegen nyelvi gyakorlatot sikeresen összekötni, pl. a Reigennél a 
német, a jeu de paumenál a franczia, a ericketnél idővel az angol társalgást ? 
Hogy ezen a hasznosat a kellemessel egyesítő eszme valóban gyümölcsözővé 
tétessék, arra első sorban az illető szaktanárok meleg érdeklődése és követ
kezetes bátorító közreműködése kívántatik meg nyelv és játék által.

Hogy Németországban is mekkora fontosságot tulajdonítanak az ifjúság 
testi nevelésének, azt három évi személyes tapasztalatomon kívül nem egy 
újabb jelenség bizonyítja. így Eaydtnak idézett könyve, mely egy a Bismarek- 
Schönhausen alapítványon 1886-ban tett angolországi tanulmányútnak eredménye, 
továbbá Goszler közoktatásügyi minister f. é. szeptemberben kelt rendelete a 
tankerületi főigazgatókhoz (Provinzialschulkollegien) az internatusokkal biró 
középiskolákon létező és szervezendő fürdőberendezések ügyében, mely hang
súlyozza, hogy a növendékek nyáron hetenkint legalább egy hideg fürdőt, 
különben kedvezőtlen időjárás mellett kéthetenként egy meleg fürdőt élvezzenek, 
és kiemeli, hogy a mennyiben ez eddigelé nem volna valósítva, a hiányok 
mielőbb pótoltassanak és egy év lefolyása alatt a végrehajtott vagy tervezett 
intézkedésekről pontos jelentés tétessék.

Ezzel kapcsolatban legyen szabad röviden utalni arra, a mi e téren 
eddigelé nálunk történt és sajnos, főleg elméleti színezetű. Egyes buzgó paeda- 
gogusok (Felméri) és szakfolyóiratok (Herkules, Tornaügy) melegen pártolják 
az iskolai játékok eszméjét, míg másrészt a katonai gyakorlatoknak is meg
vannak híveik (pl. Imre L. a Közokt. Szemle 14. számában Sigl nyomán a 
katonai gyakorlatok mellett foglal állást). Örvendetes, hogy mind sűrűbben 
jelennek meg közlemények a magyar játékoknak egy jövendő monographiájá- 
hoz a folyóiratokban és egyebütt. így a kassai közs. polgári iskola értesítő
jében az 1888/89. tanévről Mulaszt. Ferencz „Valami a játékról1' ez. alatt 16 
lapon 18 társasjátékot és 11 labdajátékot ír le, Sipos Soma a „Székely Nemzet“ 
f. é. okt. 15—92. számaiban székely gyermekjátékokról értekezik, felemlítve, 
hogy ez ügyet újabban dr. Kiss Áron karolta fel, ki nagyobb szabású munkán 
dolgozik, melyhez az idézett czikk írója is több mint 100 játék leírásával 
járult. Az eszme népszerűségét és terjedését bizonyítja még az a körülmény, 
hogy a múlt hóban az első „Budapesti labdázó kör“ alapszabályai erősíttettek 
meg s hogy hasonló társulatok a vidéken is mind sűrűbben alakulnak.

E magában véve hézagos, de azt hiszem nem felesleges kitérést egy 
talán merész megjegyzéssel zárom be. Az eddigi szerény kezdeményezések 
mind magánosoktól eredtek és nem hivatalos forrásból. Ámde aránytalanul 
nagyobb iendületet és sikert lehetne e pártolásra méltó ügynek biztosítani, ha 
a tanügyi kormány, föltéve, hogy az eszmét és irányt helyesli, ha nem is 
közvetetlenül anyagi, legalább közvetve erkölcsi támogatást nyújtana és határo
zottan az ügy mellett (vagy ellene ?) foglalna állást. Tudjuk, hogy „nincs 
pénz!“, de ahhoz, hogy csak egy részletet említve a beiügymiiiisterium a 
közoktatásügyi kormány megkeresésére a községeket felhívja az iskolák 
szomszédságában vagy a városhoz közel fekvő helyek átengedésére az ifjúságnak, 
külön budget nem kell. Tudtunkkal minden rongyos faluban, hol lovasság 
van, a község két-három ilyen teret enged át „lovarda“ czímén ; nagyon szo
morú volna, ha egy előkelőségekből alakult társulat ezt a kedvezményt nem 
volna képes az ifjúság számára kivívni! Alakítsunk tehát a francziák mintájára ne 
két, hanem egy Országos Egyesületet, mely az iskolai játékok és a testi nevelés 
eszméjét tűzi lobogójára! Ez egyesület bizonyára nem fog utolsó helyen állni, 
ha a rangot a haza érdekében hozott komoly törekvések és az elért eredmények 
szerint fogják megállapítani.

A franczia viszonyokra visszatérve, jellemzésükre legyen szabad 
P. de Coubertin egyik leveléből a következő részletet idézni: „Pour 
notre part nous cherchons par tous les moyens, á démilitariser les écoles, 
persuadés que c’est avec les jeux et le régime de liberté et d’indépen- 
dance qui sont répandus en Angleterre, que nous ferons les libres citoyens
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dönt la France a besoin“ . Tehát játékok, szórakoztató játékok a mai 
jelszó és nem rendszeres torna és katonai gyakorlatok. Ez elismerésre 
méltó törekvésekkel szemben azonban nem szabad megfeledkezni arról, 
a mi Coubertin öntudatos feleletének jogosultságát kissé megszorítja, 
hogy t. i. ily értelemben vett mintaintézet ez idő szerint alig van háromnál 
több: École Monge, École Alsacienne, College St.-Barbe és ezek is az 
ellátási költségek nagysága miatt csak a vagyonosabb társadalmi rétegnek 
állanak rendelkezésére. A testi újjászületés nem tagadható ugyan el 
Francziaországban, de egyelőre még csecsemőkorában van és egy kis, 
inkább a pénz mint a szellem aristokratiájához tartozó körre szorítkozik. 
Hogy megerősödjék s a jelen és jövő nemzedékre maradandó hatással 
legyen, erős dajkára, türelmes kitartásra van szüksége; de ártalmára van 
minden erőszakolás és türelmetlenség, mely abban nyilvánul, hogy egy 
lelkesedéssel felkarolt eszmét csakhamar egy más eszmével pótolunk, ha 
az előbbi nem válik véleményünk szerint elég gyorsan gyümölcsözővé. 
E megjegyzés jogosultsága a franczia paedagogiai törekvések történeti 
fejlődéséből igazolható, mely mindenek felett a változatosság és újdonság 
elvének hódol.

Sok tanulságos dolgot olvasunk a gyakorlati paedagogiáról s az 
ifjúsági játékokról amaz évi jelentésben, melyet M. Godart, az École 
Monge vezetője a részvényesek elé terjesztett s melyből legalább is a 
következő időszerű és elvi nyilatkozatot kívánnám közölni: Habár a köz
vélemény az internatust ma általánosságban szükséges, de komoly rossznak 
tartja és oly elnyomó rendszernek tekinti, mely az öntevékenységet 
aláássa, a jellemet elkeseríti, az ellenszegülést, a tekintélylyel szemben 
előmozdítja és a mi fiatal nemzedékünket, oly rosszúl a mint csak lehet, 
készíti elő egy szabad ország polgára kötelességeinek teljesítésére, nem
sokára az a meggyőződés fog gyökeret verni, hogy egy másik internatus 
is létezhetik és szükségképen létezik, mely a gyermek boldogságát bizto
sítva, annak minden tehetségét összhangzatosan fejleszti, mely a kellő 
korban megkezdve, legjobb módja az iskolai és nélkülözhetetlen kiegészítése 
a családi nevelésnek és aránytalanul több biztosítékot nyújt a személyes 
méltóság, a bátorság, nyíltság, nagylelkűség, áldozókészség, tartózkodás 
és általában mindazon erények kifejlődésére, melyeket a társadalmi élet 
megkövetel, az a társadalmi élet, melynek természetes előkészítője épen 
ez internatus.

A mai franczia nevelésnek egy másik erélyes nyilvánulását a haza
fias vagy helyesebben chauvinistikus irányban látjuk. A ki csak némileg 
tájékozva van a francziák viszonyairól, el fogja ismerni, hogy titkos gondolataik 

' és palástolt szándékaik rejtett nyitja még mindig a hetvenes évek esemé
nyeinek utóhatásaiban keresendő. Körükben kiki személyesen s rövid idő 
alatt nyeri azt a meggyőződést, hogy a milliárdok réme még mindig kisért 
s leginkább ott garázdálkodik, hol legkevésbbé volna szabad, az iskola 
falai között. Pedig az oly tanítás és nevelés, mely a nemzetiséget túl
zásig hangsúlyozza s a hazafiság köpenyegébe burkolva a szomszéd népek 
gyűlöletét már zsenge korban istápolja, mely szélsőségekbe csap és
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századunk vezéreszméjét, a humanitást szem elől téveszti, semmi körül
mény között sem helyeselhető ! S minthogy nem hihetem, hogy ez egy
szerű okoskodás képtelenséget vagy ellenmondást tartalmazzon, az olyan 
nevelést, mely czélzatos költemények és olvasmányok által a nemzet- 
gyűlöletet rendszeresen fejleszti és már az ifjúságban igyekszik a 
boszú csiráját megfogantatni, nem nevezhetem fejlődésnek, hanem 
elfajulásnak. Remélem, hogy ez őszinte nyilatkozatomért senki sem 
fog az áruló kém vádjával illetni, még akkor sem, ha elismerem, hogy 
e téves irány bármily szomorú is önmagában, elég érdekes volt számomra, 
hogy azt részletesen tanulmányozzam. Egész irodalmát tudnám felsorolni 
e hazafiasnak mondott s talán képzelt tankönyveknek és olvasmányoknak, 
melyek a legprimitívebb türelmesség és emberszeretet arczulcsapásai. de 
beérem néhány czímmel: Le petit Francois (Bigot), Amour sacré de la 
Patrie (Clayton), Les femmes frangaises (Guy), Vive la France! (Hanriot), 
Instruction morale et civique des jeunes füles (Mine H. Gréville). Valami 
Edmond Neukomm úr *) „Les Étapes d'un bataiUon scolaire“ czímü 
illustrált könyvében e nyers kifejezéssel találkozunk „la canaille allemande“, 
egy másik „Le livre de la Patrie par Benner“ elég jellemzően V. Hugo 
„L ’avenir“ és L. Ratisbonne „TLAlsacienne" czímü költeményeivel végződik, 
mely utóbbinak végsorai:

Je m’appelle l’Alsace orpheline et j’attends
Non pás mon fiancé, mais la France, ma mére !

Bár azokhoz számítom magamat, kik Francziaország érdemeit az 
emberiségért méltányolni képesek s tejesen felfogom Falliéres jelen franczia 
közoktatásügyi ministernek az új Sorbonne felavatásakor aug. 5-én mondott 
eme szavait : „Van valami franczia abban a légkörben, mely minden 
civilizált embert környez!“ de azért bátorkodom szerényen megjegyezni, 
hogy a „valami“ még nem „minden“. Ha ez elég fontos részletnél 
hosszasabban időztem, szolgáljon annak igazolásául az a meggyőződés, 
hogy az ily módszer, mivel romlottságának s romlásának csiráit ön
magában hordozza, nem hajthat a jövőben szép eredményeket, hanem 
igenis erőszakosakat s azért nem lehetünk eléggé elővigyázatosak hazai 
tankönyvirodalmunkra sem, nehogy az említett hibába essünk, a minek 
közelebbi reális adatokon alapuló megvilágítása ez alkalommal nem 
tartozik ide.

Ezek után valóban jól esik egy a franczia tanügyben beállott okos 
és üdvös újításra utalhatni: ez a kézimunka tanításának befogadása és a 
gyakorlati szempontok érvényesülése. Amaz az 1882. márczius 28-iki 
rendelettel kötelezővé lett és máris lépten-nyomon találkozunk fából, 
fémből és egyéb anyagokból készült figyelemre méltó növendékmunkákkal. 
A tökéletesség magasabb fokát mutatják azok a tárgyak, melyek a fiú-

E szerző egyéniségét jellemzi még legújabb f. é. szeptemberben meg
jelent férezmunkája: „Guillaume II. et ses s o ld a ts mely még hazánkat sem 
kíméli meg s tele van a legvastagabb tudatlanságokkal és támadásokkal a 
francziák szája íze szerint : de azért a ..Le Figaro“ nem átalja ezt írni ,.qu’il 
a fait grande sensation.“
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és leány-ipariskolák műhelyeiből kerülnek ki és már tetszetős külsejükkel 
elárulják a specifikus nemzeti képességet. Irodalmi útmutatásul álljon itt 
egy tankönyv: Enseignement du travail manuél a l’école primaire. 
Exercices gradués conformes au programme offwiel par Emile Faure, 
avec 150 fig. (Hachette 1887, 115 1.) és egy havi folyóirat: ,,L'enseig
nement manuel et experimental^ par R. Leblanc (egy évre 4 fr.). Hogy 
a kézimunkatanítás Németországban mily magas fokot ért el. az ismeretes 
és legutóbb kitűnt a német nyelvészek és tanférfiak idei 40. közgyűlésén 
Görlitzben, hol a Frigyes császárné védelme alatt álló „ Verein zur För
derung von Handfertigkeit und Jugendspielen zu Görlitz“ évi jelentését 
beterjesztette és azonkívül nyilvános előadást rendezett iskolai játékokból 
(futás, foot-ball, lawn-tennis, dárdahajítás, nyíllövés, szertornázás), a 
mivel nem csak a vendégség élénk tetszését és elismerését vívta ki 
magának, hanem tényekkel czáfolta meg a túlterhelésnek ország- és 
mondhatnám európaszerte elterjedt frázisát.

A gyakorlati elvek oly ismeretek és ügyességek tanításában nyil
vánulnak, melyek szigorúan nem képesítenek egy pályára és külön 
tudományszakot sem képeznek, de az élet küzdelmében mindenesetre 
bizonyos előnyöket biztosítanak. Ilyenek: az alkotmánytan, a polgári 
jogok és kötelességek, a helyszínrajz, az illemszabályok, első segély 
sebesüléseknél és baleseteknél, úszás, különböző Írások olvasása, stb., 
melyekkel többi közt a következő müvek foglalkoznak : L. de Fermentier, 
Petite causerie sur la société (Lebégue); E. Lottin, Promenades topo- 
graphiques (Delagrave) ; Boell, Pansemcnts usuels et soins urgents (Gédalge); 
E. C. It., Petite encyclopédie de la jeunesse ou notions élémentaires sur 
les aliments de l ’homme, les substances minerales et végétales, les véte- 
ments, objets de toilette et ustensiles de ménage, les inventions, arts et 
institutions (Lausanne 1877); Mme Cl. Juranville, Le savoir-faire et 
le savoir-vivre, guide pratique de la vie usuelle a Vusage des jeunes 
fiiles (Larousse); A. Pellissier, La gymnastique de VEsprit (Hachette); 
Planches pour servir a Vinstruction de la natation dans les écoles 
(Louvet) ; E. Dupuis, Les vacances de Vinstituteur. 50 lettres manuscrites 
en écritures diverses (Delagrave ; a különböző Írások folyékony olvasá
sának elsajátítására szolgálnak).

Most, midőn fejtegetéseim végéhez értem, érzem leginkább ezek 
hézagosságát, de tartozom annak kijelentésével, hogy ily óriási anyaggal 
szemben a teljességről már eleve lemondtam s inkább kisebb tárgykört 
kívántam alaposabban feldolgozni. Azért mellőztem, nehogy túlságos 
hosszadalmassá váljak, a gyarmatokat és tengerentúli országokat, Belgium 
és Németalföld tanügyét, ugyanazon okból érintettem csak futólag az 
elemi, leány- és szakoktatást, valamint a franczia javító intézeteknek 
(service pénitentiaire) példás kiállítását, melynek részletei bármily vonzók 
legyenek is. feladatom keretén kívül esnek.

A különböző nagyobbára negativ eredmények arra a meggyőződésre 
vezettek, hogy a világkiállítások jelen rendszere fokozást már nem tűr 
el és elérte azt a magaslatot, melyről a megfontolt visszatérés az egyes
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szakok érdekében nem eléggé ajánlható, mert korunknak első sorban 
nemzetközi szakkiállításokra van szüksége, a jelen konkrét esetben tehát 
a culturás népeknek egységesen rendezett tanügyi kiállítására, melyen 
előkelő hely van kijelölve azon államoknak is, melyeket, mint Ausztria- 
Magyarországot és Németországot, sajnálattal nélkülöztünk a Marsmezőn, 
Egy ily kiállítás nem lehetetlen ideál, hanem olyan, melynek valósítására 
a legtöbb előfeltétel máris megvan.

Philaréte Chasles, a híres kritikus, honfitársainak hibáit leplezet
lenül tárta fel. midőn 1839-ben ezeket irta: „L’irritation des cerveaux,. 
l’excitation des désirs, l’intensité des rivalités, l’angoisse des amours- 
propres, le besoin de paraitre, le besoin de jouir, prétent á tous les 
membres de la société fraiu;aise un excés de vie factice“. E szavak ma, 
egy félszázad után sem módosíthatók lényegesen.

Komoly fejtegetéseimet ismételt utalással zárom he a nagy költőnek 
e fejezet élén idézett jelentőséges szavaira, melyek népének már nem 
egyszer váltak végzetesekké. Megvallom, nem vagyok híve a kíméletlen 
kritikának, de azért tudományos kérdésekben személyes meggyőződésem
nek mindenkor hű és tárgyilagos kifejezést fogok adni. Magam is saj
nálom. hogy e sorokban a rózsás világítás rovására a setét színeknek 
jutott a főszerep.

(Brassó.) Kemény Ferencz.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
3. A választmánynak november 12 én tartott ülése.
Elnök : Berecz A ., jegyző : Brózik K.
Jelen voltak : Köpesdy S., Volf Gy., Bermüller F., dr. Csengeri 

dr. Károly Gy. 77., dr. László M., Molnár S., dr. Szemük I. és 
Vámossy M.

A főtitkár bemutatja Ilarrach J. levelét, melyben a választmánynyal 
tudatja, hogy sajnálatára ebben az évben rendkívüli elfoglaltsága miatt 
a segélyző-alap javára adandó hangverseny rendezését nem vállalhatja el. 
A választmány sajnálatát fejezi ki, hogy Ilarrach J. tagtárs, a ki már 
egy hangversenyt a segélyző-alap javára olyan szép sikerrel rendezett, a 
választmány kérelmének nem tehet eleget, és megbízza az alelnököt, 
hogy a hanyverseny rendezésére Lányi Ernő karnagyot szólítsa föl.

Tiber Á. bejelenti, hogy a segélyző-alap adósait fizetésök kötelezett
ségére fölszólította; ezután a tagdíjak behajtása végett kiküldött bizott
ság nevében tett jelentést: egy évi hátrálékban van 87 tag (tartozásuk 
348 frt), két évi hátrálékban 50 (tartozásuk 388 frt), három évi hátralék-
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ban 47 (tartozásuk 543 írt), több évi hátralékban 59 (tartozásuk 
1432 fr t) ; az összes tagdíjhátrálékok tehát 2711 irtot tesznek ki. A 
bizottság javasolja, hogy a több évről tartozók ügye egyenesen ügyvéd
nek adassák á t ; a két és három évről tartozókat fizetési kötelezettségük 
teljesítésére a főtitkár, az egy éves hátrálékosokat pedig a pénztárunk 
szólítsa fel A választmány a javaslatot elfogadja és a bizottságnak 
kötelességévé teszi, hogy eljárásáról, illetőleg eljárása eredményéről 
havonként tegyen jelentést.

A pénztárnok távollétében a főtitkár bejelenti, hogy a m.-szigeti kör 
felolvasásai jövedelméből a segélyző-alapnak gyarapítására 15 irtot küldött, 
A választmány a körnek köszönetét mond.

A főtitkár bejelenti, hogy Kerényi Nándor és dr. Bartók István 
tagtársak elhúnytak. Szomorú tudomásul szolgál.

Az elnök fölveti a kérdést, nem kivánja-e a választmány, hogy az 
egyesület a görög nyelv kérdésében fölszólaljon. Dr. Szemák I.. Yolf Gy. 
és az elnök felszólalása után a választmány abban állapodik meg, hogy 
a körök azonnal felszólítandók, hogy egy hónapon belül véleményüket e 
tárgyban küldjék be; az első szakosztály elnöke pedig fölkérendő, hogy 
a budapesti tagokat f. hó 2(i-ra összesülésre összehívja és a kérdést tár
gyalás végett eléjök adja.

Az elnök ezután figyelmébe ajánlja a választmánynak a földrajzi 
kirándulásoknak a földrajzi társaságben fölvetett kérdését. A választmány 
az elnöknek ez irányú felolvasását a Közlönyben ismertetni *) és a kérdést 
a II. szakosztályban tárgyaltatni kívánja. A tárgyalásra a Kárpát-Egyesület 
budapesti osztályának ügyvivő elnöke és titkára is meghívandók.

Az elnök felhívja a választmány figyelmét arra a körülményre, 
hogy a külföldi tankönyvekben Magyarországról számos hibás adat van 
közölve. Ajánlja a választmány figyelmébe, hogy nézesse át ezeket a 
könyveket, jelölje ki a hibákat; a hibák kijavítása czéljából a „Föld
rajzi Közlemények“ abrégé-it az egyesületnek rendelkezésére bocsátja. 
A választmány a javaslatot egyhangúlag magáévá teszi; a végrehajtás 
czéljából bizottság megalakítását rendeli el és e bizottság egybehívását a 
főtitkárra bízza.

Uj tagokul az egyesületbe léptek : Orbók Mór áll. tanítóképző
intézeti tanár Pozsonyban, aj. Pirchala I. : Joseffi Imre, dr. Körösi 
György róm. kath. főgymn. tanárok Brassóban, aj. Rombauer E. : Szalag 
Jenő és Szép Bezsö reálisk. tanárok Sümegen, aj. Horvát R .: Kún 
Ignácz főgymn. tanár Beszterczebányán. aj. Petricskó J . : Mike Géza, 
Kiss József, Kálmán Miksa, dr. Gerecze Péter. dr. Kálmán Adolf 
főreáliskolai tanárok Pécsett, aj. Körösi H. : Varga Emil főgymn. tanár 
Szolnokon, aj. Tímár P. ; Csizik Gyula gyak. főgymn. tanár Budapesten, 
aj. Brózik K .: dr. Fodor Gyula főgymn. tanár Szatmáron, aj. Pozder K. ; 
Molnár Béda, Szarka Kolumbán és Mórocz Emílián benezés tanárok 
Pápán, aj. Samu F. />'. K.

*) Egész terjedelmében közöljük e fűz. 222. 1.



II. A budapesti szakosztályok.
Az október 29-én, november 5-én és 19-én tartott összes ülések

ben tovább folyt a tanári szolgálati szabályzat tervezetének tárgyalása.

III. A k ö r ö k .
A SÜmeghi kör október 12-én tartotta alakuló gyűlését, a melyen 

Orbán Lajos, mint korelnök üdvözölve a tagokat, örömmel jelenti, hogy 
a kör két új taggal. Szép Bezsö és Szalay Jenő e tanév elején kinevezett 
tanárokkal gyarapodott. A tisztviselők választása megejtetvén. egyhangúlag 
megválasztattak Orbán Lajos elnöknek és Horvát Bezsö jegyzőnek. A 
kör azonnal hozzá fogott a munkaprogramm megállapításához s kimondta, 
hogy első sorban tárgyalandók a közgyűlés által kibocsátott következő 
tételek: 1. A közoktatási tanács reformja. Előadók Orbán Lajos és 
Horvát Bezsö. 2. A tanárok szolgálati pragmatikája. Előadók Földi Béla 
és dr. Keltemen Károly. 3. Az egységes középiskola kérdéséhez szükséges 
anyag gyűjtése. Előadók Szalay Jenő és Szép Bezsö.

November 9-én tartotta a kör első rendes gyűlését, a melynek 
tárgya „A közoktatási tanács reformja“ volt.

Az előadók Orbán Lajos és Horvát Bezsö első sorban sajnálattal emlí
tették, hogy most, midőn a körök e fontos kérdést tárgyalni szándékoznak, 
hogy véleményük alapján az orsz. középisk. tanáregyesület határozott állást 
foglalhasson az illető kérdéssel szemben, a közokt. tanács máris érdemleg 
határozott a maga szervezkedése ügyében, mi által a körök tanácskozásai eset
leg meddők és fölöslegesek lesznek. Az előadók különben a közokt, tanács 
tervezetétől, ha elfogadtatnék, nem várnak valami orvoslást s kimondják, hogy 
a közoktatási tanács intézménye, mint a melyre tényleg nincs szükségünk, 
egészen eltörölendő, osztozván e tekintetben a Közlönyünkben erre vonatko
zólag többször hangoztatott véleményben. Fölöslegesnek tartják a tanács köz
vetítő szerepét az administratio és tanügyi praxis közt s helyesebbnek vékk, 
hogy a közokt. ministerium, ha valaminek kezdeményezésénél szakemberek 
véleményére szorul, egyenesen a tanári világra támaszkodjék, mely elég értel
mes és teljes tudatában van annak, mi szükséges neki, hogy a tanügy terén 
boldoguljon. Az előadók hivatkoznak a többi miuisteriumok analógiájára s ki
emelik, hogy midőn pl. a kereskedelmi ministerium valamit tervez, előbb meg
hallgatja a keresk. kamarákat, az igazságiigyminister az ügyvédeket, a föld- 
mivelési minister pedig a gazdasági egyesületeket; csak a tanárokat nem hall
gatják meg, hanem járószallagon vezetik. Alkottassák a tanárvilág kebeléből 
is egy ilyes kamaraféle testület, a mely hivatva legyen azt a szerves kapcsot 
képezni az administrate és a tanügyi praxis közt. a melyet a közokt. tanácstól 
hiába vártunk. Ezáltal a tanárvilág is tetemesen fog nyerni tekintélyében, maga 
kebelében pedig e tény csak növelni fogja az ambitiót.

Ez az előadóknak és fejtegetéseik alapján egyúttal a körnek álláspontja 
is. Mivel azonban a minister úrnak ama nyilatkozata folytán, hogy a közokta
tási tanácsot fenn akarja tartani, fait accompli-val állunk szemben, a kör kimondja, 
hogy a tanács fenmaradása esetében a tanférfiak képviseletét valamint az inté
zetek fokai, úgy az egyes szakok szerint is okvetetlentil szükségesnek tartja 
teljes tekintettel a vidékre is, bár elismeri a pénzügyi nehézségeket, melyek az 
utóbbi ténynyel járnának. A mi azután a tankönyvbirálatot illeti, a kör ki
mondja, hogy az anomáliákat tekintve, melyek a közokt. tanács munkásságá
nak ez ágában előfordultak, szigorúan vitessék keresztül az az elv, hogy min-
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den tankönyv legalább is két bírálónak adassák ki megítélés végett s bírála
taik közöltessenek egy a közokt. tanács által kiadandó hivatalos lapban, hogy 
ezáltal a teljes névaláírásukkal szereplő bírálók kellően ellenőriztessenek. E 
kérdéssel kapcsolatosan szükségesnek tartja a kör, hogy a tankönyvbirálás ne 
legyen a közokt. tanácsnak kizárólagos monopóliuma, hanem gyakorolja azt 
az egész tanári világ, fővárosi meg vidéki, mely a tanügyi hatóság részéről 
tett fölhívásra erre jelentkeznék. A bírálatok közzététele és a nyilvánosság 
ellenőrzése bizonyára elejét veszik amaz eshetőségnek, hogy arra hívatlan vál
lalkozzék. A mi pedig a közokt. tanács munkaprogrammjának egyéb pontjait 
illeti, a kör ezeket határozottan sokalja s tanácsosnak tartja, hogy a kitűzött 
munka tetemes része a közokt. ministeriumban alkalmazandó szakemberek által 
intéztessék el. A mi a tanács részére még marad, azt egy ministeri szabályzat
szorosan irja körül. TI ,, „  ,. . . . .Horvat Rezső, a kor jegyzője.

A trsztenai kör október 14-én tartott ülésén Dortsák Gyula 
elnök fölolvasta : „A czéhrendszer hazánkban“ czímü dolgozatát.

Bevezetésében szólt a czéhek keletkezéséről, szervezkedéséről és elter
jedéséről a külföldön. Azután a hazai czéhekről beszélt, melyeknek behoza
talát az Anjouknak tulajdonítják, ámbár a czéhek némi nyomát hazánkban 
már a XIII. században is meg lehet találni. Első szervezkedésüket a czéhek 
Nagy Lajos alatt nyerték, a mikor első ízben alkották meg szabályaikat. 
Általánosabb elterjedést Zsigmond király alatt vettek, ki alatt már mindenféle 
mesterségre s az ország valamennyi városára kiterjedtek A czéhek keletke
zésének végső oka hazánkban is a lenézett és sanyargatott iparosok kölcsö
nös védekezése volt a hatalmas nemesség túlkapásai ellen. Első alakulásuk 
idejében abban az alakban vétettek át, a milyennel a külföldön rendelkeztek, 
de azután csakhamar, már Zsigmond alatt, mint elismert és szervezett intéz
mények szerepeltek. E tekintetben a külföldieket fölöttébb megelőzték, mert 
a külföldön a czéhek első megalakulásuk után még mintegy 50C évig nélkü
lözték a biztonságot és a jogi elismerést. Szólt azután a hazai czéhek szer
vezetéről, a czéhekbe való fölvételről, a czéhadóról, a czéhszabályokról, me
lyeket. királyaink rendesen megerősítettek. E megerősítés mindig kiváltságlevél 
alakjában történt. Felsorolta ezután a czéhek előnyeit, fejtegeti az ipar felvi
rágoztatására gyakorolt jótékony hatását, végül képét adta a czéhek elfaju
lásának, ecsetelvén ama rút kinövéseket, melyek később a czéhek kebelében 
elfajzottak s az intézmény romlását előidézték.

Azután dr. Koválik János fölolvasta „A magyar és a latin nyelv 
párhuzamos tanításáról, tekintettel a német nyelvre“ czímü értekezését.

Feltüntette azt, hogyan lehet az I. osztályban a magyar és latin nyel
vet egészen párhuzamosan tanítani ; a magyar órákon szerzett anyag legyen 
mindig alapja a latin óráknak ; a magyar tő- és bővített mondattal s részeivel 
egyidejűleg tanítjuk a latin tő- és bővített mondatot s részeit; a magyar ige 
folyó jelen idejével együtt a latin igék praesens imperfectumát; a magyar 
beszédrészekkel együtt a latin beszédrészeket; a magyar határozókat és a 
latin praepositiókat; a magyar és a latin igeragozást, A magyar órák alatt 
is lehet az esetleg ismeretes dolgokat latinra fordíttatni, szóval a latin órák 
alatt a magyarra és viszont történjenek vonatkoztatások. Az összefüggő 
olvasmányok egyenlően tárgyalhatók mindkét nyelvnél, épen úgy a III. osztályú 
német nyelvnél is. A német nyelvnél folyton történjenek vonatkoztatások a 
magyar és latin nyelvre s annak feltüntetésére, mikben egyezik a német nyelv 
a latinnal és mikben külömbözik a magyartól.

A november 8-iki ülésben, Dortsák Gyula értekezett: .,A hazai és 
világtörténelmi s a nemzeti és idegen irodalmi tanításban sikerrel hasz
nálható szemléltető eszközökről“.



г —  — — г- • • ■ , -

241

Az értekező utal a f. é. 40328. sz. min. rendeletre, melynek ezélja, 
hogy a szemléltetés, mely eddig jórészt csak a természettudományok tanítá
sában valósult meg igazabban, a hazai és a világtörténelem s a nemzeti és 
idegen irodalmak tanításában is érvényesüljön. A mennyiben a sikerrel hasz
nálható szemléltető eszközöket rendszeres egymásutánban kell beszerezni, e 
követelménynek az értekező oly formán vél megfelelhetni, ha a beszerzésekre 
5 évi átlagot veszünk fel évi 200 forinttal. Ez összeg az évi 400 fit tanszer
átalányból, mivel a természettudományi szemléltető eszközök intézetünk viszo
nyaihoz mérten megvannak és a tanári könyvtárban a különböző szakok 
alapvető műveit is bírjuk, bátran elvonható a nélkül, hogy ez által vagy a 
tanári könyvtár, vagy a szertárak évenkinti fokozatos kiegészítését késlel- 
tetnők. Mivel a világtörténelemből az ó-korra vonatkozó Langl-féle történeti 
képek I. osztálya, valamint a Yizy-Angyal-féle s a hazai történelmi és iro
dalmi oktatáshoz való fali képek fele is megvan, a történelmi fölszerelésre 
300 irtot, a hazai- és idegen irodalmi tanításhoz alkalmas szemléltető eszkö
zök beszerzésére 700 irtot előirányozhatunk. Ily formán a folyó tanévben a 
történelmiekre 60 irt, az irodalmiakra 150 frt esnék. Ezek után az értekező 
ismerteti az intézetben meglévő következő szemléltető eszközöket: a) mustrált 
könyvek, ó-korra vonatkozók 11 mű; az ó-, közép- és új-korra vonatkozik 3, 
a közép- és új-korra 20 mű. Képgyűjtemények : a Wittmann-, a Langl- s a 
Vizy-Angyal-féle fali képek, Arany Biblia s a térképek. Ezután felsorolja 
azokat a tárgyakat, a melyek beszerzése által helyi viszonyainknak megfe
lelő gyűjteményt hoznánk létre. Ezek : a) a Langl-féle történeti képek II. 
osztálya 30 képpel (ó-keresztény emlékek, arabs emlékek, román-, góth-. renais
sance-, orosz- és örmény műemlékek); b) a Luchs-féle 46 mnveltségtörténeti fali 
kép ; c) a Launitz-féle 19 történelmi fali kép ; d) a Vizy-Angyal-féle gyűjte
ményből a következő csoportok : 1. műemlékek 22 kép ; 2. uralkodók, állam
férfiak, hadvezérek, Írók s történelmi női alakok 34 kép: 3. a nemzeti iro
dalom és a politikai élet ébredése, korának nevezetes férfiai, 8 képben állam
férfiak, 11 képben Írók, 1 képben művészek. Ezután felsorolja azokat a 
képeket, melyek részben a történelem és a földrajznál és a magyar olvasmá
nyoknál használhatók (17 kép); végül ajánlja a Schneider-Hunfalvy-féle képes 
atlaszt a történelmi előismeretekhez, a képzőművészeti remekeket (l)ivald- 
féle fényképek) s a hazai művészeti termékek szemléltetéséhez a Szana Tamás
féle „Magyar művészek“ czímű illustrált vállalatot.

Második felolvasó dr. Koválik János volt, ki a következő czím alatt 
értekezett: „A classica philologia szemléltető eszközei gymnasiumunkban“.

A felolvasó hangsúlyozza a szemléltető eszközöknek a classica philolo- 
giánál sűrűn való használatának szükségességét. Valamint a természettudósnak, 
úgy a philologusnak is mindent, a mit csak lehet, megfelelő szemléltető esz
közök segítségével meg kell mutatnia tanítványai előtt. Nemcsak a latin és 
görög nyelvet, hanem ezek alapján az ókort kitűnő embereivel, eszméivel, 
alkotásaival, intézményeivel mint reális világot kell megismertetnünk, mely 
reális világból a mostani modern és praktikus kor is végtelen sokat tanulhat. 
Nemcsak szavakat, hanem reális életet kell a classica philologiánál tanítanunk 
s a letűnt nemzetek s főleg a két classikus nemzet korát a mostani kornak 
lehetőleg teljességében s úgy szólván kézzel foghatólag kell megmutatnunk 
és úgy, a hogy az valóban volt. Ezt pedig úgy érhetjük el, ha lépten-nyo- 
mon a latin és görög olvasmányok (s főleg összefüggő történeti olvasmányok, 
nem pedig össze-vissza gyűjtött mindenféle tárgyú mondatok) és ókori tár
gyú magyar olvasmányok folyamán czélszerű képek, szobrok és egyéb tár
gyakon szemléltetjük a classikus kor embereit, műveit, alkotásait, városaikat, 
házaikat, bútoraikat, iskoláikat, vallási intézményeiket, hadügyiiket, pénzügyü
ket, kereskedelmüket, az építészetet, szobrászától. festészetet., forgalmi eszkö
zeiket stb., szóval egész reális és szellemi életüket. — A classica philolo- 
giának ily tanítása — melyet azonban módjával kell alkalmazni, nfehogy a 
túlságos szemléltetés mellett az alapot, t. i. a classikus nyelvek és irodalmak



tanítását, veszítsük el — hasznos lesz a modern korra nézve is és csök
kenni fog azok száma, kik a classica philologiának nem barátai. A felolvasó 
többször citálja Spitkó Lajosnak a Philologiai Közlöny 1887. márcziusi és 
májusi füzeteiben megjelent ily czímü értekezését: „A classikus ókor ismer
tetése gymnasiumainkban,“ melyben a szerző a puszta verbalismust elitéli és 
az ókor történetének a latin és magyar olvasmányok folyamán eszközölhető 
és pedig szemléltető ismertetését már a gymn. I. osztályától kezdve kívánja és 
a classica philologia szemléltető oktatásának módját és eszközeit részletesen 
előadja. Hivatkozik továbbá Schambach Gyula ily czímü dolgozataira : ,,Clas- 
sica-philologiai szemléltető eszközök“ és „Antik-művészeti kirándulás.“ To
vábbá részletesen elősorolja a trsztenai gyinnasiumban eddig található clas- 
sica-philologiai szemléltető eszközöket, azokat részekre osztva: 1. Illustrált 
szakkönyvek s egyéb illustrált könyvek. 2. Fali és egyéb képek. 3. Szobrok, 
domborművű gipszmedaillonok és gipsz ornamentika. 4. Fali és kézi térképek.
5. Numismatika. Végül elősorolja, mily szemléltető eszközöket óhajtana jövőre 
beszereztetni. Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

A zsolnai kör harmadik évi működését október 23-án tartott 
rendes havi ülésével kezdte meg. Malatinszky János körelnök üdvözölvén 
a kör tagjait, jelenti, hogy dr. Vas Antal és Fiaszik Ágost tanárok 
szóbeli úton, minden megokolás nélkül bejelentették nála a körből való 
kilépésüket. A kör a két említett tag kilépését azzal a megjegyzéssel 
vette tudomásul, hogy tekintetbe véve a kör megalakulása alkalmából 
tett komoly lekötelezettségüket, nem ismer okot, melylyel a két kilépett 
tag ezen tettét igazolhatná. A két említett tag kilépése által a kül
tagjainak száma 8-ról 6-ra apadt s most az a kérdés merült föl, vájjon 
így „megfogyva bár, de törve nem“ fentartandó-e továbbra is a kör? 
A jelenlevő 6 tag egyhangúlag elhatározta, hogy a kört továbbra is fenn 
akarja, s fenn is fogja tartani. Ez ügy elintézése után az elnök föl
olvassa a Középiskolai Tanáregyesület főtitkárjának átiratát, melyben ez 
a körök ez évi működésének főíigyelmét különösen a szolgálati prag
matika és az egységes középiskola kérdésének tüzetes megvitatására 
irányozza. — A szolgálati pragmatika kérdését a deczemberi rendes havi 
ülésen Malatinszky János körelnök fogja tárgyalni, míg az egységes 
középiskola kérdésével dr. Mayer György körtag az április havi rendes 
ülésen fog foglalkozni. A legközelebbi novemberi rendes havi ülésen 
Sztasz Adolf hittanár „A vallástan egységes tanításának szükségességéről“ 
fog értekezni. Az által, hogy a többi tag is megígérte, hogy a kör 
üléseit egyes, időközben felmerülő tanügyi kérdések megbeszélésével, vagy 
egyes szaktudományi kérdések megvitatásával változatossá fogják tenni, 
a kör évi működésének programmja is megállapíttatott.

Mindezek után dr. Mayer György körtag felolvassa értekezését 
,,A fölvételi vizsgálat szükségességéről“, melynek tartalma a következő:

„A középiskolákról szóló 1883. évi XXX. t. ez. 10. §-a fölmenti a nép
iskolát végzett és annak negyedik osztályáról jó bizonyítványt felmutató 
tanulókat a felvételi vizsgálat alól, melynek letételére a régebbi praxis és a 
középiskolai rendtartás által is kötelezve voltak. (L. Klamarik, A középiskolák 
szervezete és eljárása 251., 254. 1. II. fej. 5. és 7. p.). Tagadhatatlan, hogy a 
törvény idézett intézkedése teljesen a kor liberális felfogásának megfelel és e 
szempontból azt megtámadni, vagy csak ellene fölszólalni is, igazolatlan és 
azért elvetendő szűkkeblüség volna. Bizalmatlanság jele, ha a kormány-
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hatalom vagy a törvényhozás a népiskolát a középiskola ellenőrzése alá helyezi 
és jogot ad az utóbbinak, hogy működését fölülbírálja. Helyes és minden 
tekintetben beváló intézkedés tehát a népiskola érintett függetlenítése, de csak 
akkor és ott, hol a népiskola saját kitűzött czélját komolyan szem előtt tartja 
és azt a lehetőségig tökéletesen meg is valósítja.

Fájdalom, hazai népiskoláink nagy része meg nem felel e föltevésnek. 
Különbséget kell itt tennem a városi és állami jobban ellátott és fölszerelt 
népiskolák és a falusi, többnyire községi népiskolák között.

A több tanítóval biró városi népiskolák kevés sikerű működésének fő
okát kivált a két felsőbb osztályban mutatkozó túlterhelésben keresem. A 
sokat használt „túlterhelés“ kifejezést úgy értem e helyen, hogy a tanitott 
tárgyak sokfélesége a gyermek korához és felfogó képességéhez nem áll helyes 
arányban. Szerény nézetem szerint a népiskola első négy osztálya szorosabban 
véve a középiskolára való előkészítéssel foglalkozzék. Ne tanítson tehát oly 
tárgyakat, melyek a középiskolában amúgy is bővebben kerülnek tárgyalás 
alá. Ilyen tárgyaknak tekintem a földrajzot, a történelmet, a természettant és 
az alkotmánytant. Maradjanak e tantárgyak a népiskola V. és VI. évfolyamára, 
mert ezeknek czélja az oly tanulóknak, kik nem szándékoznak középiskolát 
végezni, némi általános műveltséget adni. Ha a népiskola az ily módon megtaka
rított órákat az anyanyelvre és számolásra fogja felhasználni, sokkal jobban 
fog megfelelhetni középiskolára való előkészítő hivatásának. Feltűnő még a 
népiskolákból fellépett jobb tanulóknál is a kézbeli nehézkesség, sőt járatlan
ság, mely az Írás és rajzolás körül mutatkozik. Nem lehetne-e a manuális 
ügyesség megszerzésére is több időt és fáradságot fordítani, hogy a közép
iskola meg legyen kiméivé ez oly sok időt rabló feladattól ?

Sokkal szomorúbb a falusi, községi iskolák képe. Majdnem physikai 
lehetetlenség, hogy egy tanító, még a legnagyobb szorgalom mellett is, helye
sen vezesse a rábízott több évfolyam növendékeit. Mily kevés idő jut ott 
napjában egy-egy osztály tanítására, mily hiányos a tanító felügyelete, mily 
intensitás nélküli maga a tanítás! Ha még hozzáveszszük a falusi iskolák 
fogyatékos felszerelését és a rövid tanítási évet, mely sok helyen nem több 
7—8 hónapnál, nem csodálkozhatunk azon, ha oly csekély eredményt látunk. 
Mindezeket növeli még sok helyen a tanítók képzetlensége. Oly emberek lát
ják el sok, kivált felvidéki falun, a tanítói tisztet, kik maguk is alig végeztek 
többet néhány elemi osztálynál, kik nem beszélik hazánk hivatalos nyelvét és 
kik kántori, mezőgazdái és egyéb foglalkozásuk mellett alig érnek rá a tanuló 
ifjúsággal is gondolni. Igaz, hogy a maguk álláspontjáról az iskolamesterséget 
csakis mellékfoglalkozásnak tekinthetik, hiszen a vele járó 40—80 frt fizetés
ből senki sem tarthatja fönn családját.

Az úgynevezett engedélyezett magániskolákról nem akarok szólni, mert 
ezeknek jó részét másnak iskolai bizonyítványgyárnál alig lehet tekinteni. Csak 
annak örvendhetünk, hogy ezekből aránylag igen kevés van az országban.

Minő tehát az a középiskolába lépő tanuló ifjúság, mely az utóbb említett 
iskolákból kerül oda ? Mindenek előtt találunk köztük egy csoportot, mely 
egy árva szót sem tud magyarul. Ez az egésznek vagy 25%-át teszi. Leszott 
egy második csoport, mely tanult ugyan magyarúl olvasni, — igaz, hogy fül
sértő kiejtéssel, — tanult néhány verset is, kész is ezekkel bármely perczben 
előállani és agyonszavalni a hallgatót, de tényleges nyelvismerete jóformán 
semmi. Ez a csapat is vagy 20%-ot tesz. Ez azonban még csak a kisebb baj. 
A nagyobb az, hogy a nyelvtani és számolási ismereteik épenséggel nincsenek, 
olvasni és irni pedig még anyanyelvükön is csak akadozva és fáradságos 
verejtékkel tudnak. Mit szólna pl. valamely fővárosi tanár, ha oly tanúién '.í 
kapna, kik még nem tudják, hogy a mondatot, nagy kezdőbetűvel Kezdjük ; 
ida vitatkoznak egymás között, hogy miképen kelljen egyik-másik nagy betűt 
irni; kik nem tudják, hogy 7 —|— 8 mennyi ? Mit szólna, ha tanítási óráját azzal 
kellene kezdenie, hogy osztálya felerészét megvizsgálja, vájjon mosakodott-e, 
nem fésületlen-e ? . . . többet mondhatnék. Szomorú állapot ez. De akkor áll 
elő csak az igazi nehézség, ha ily tanulókkal latin nyelvet akar valaki kéz-



deni, magyar nyelvismereteik alapján haladva. A tanítás ily körülmények 
között paradoxon; és mégis bevett százalékszámításunk mellett kell síkért fel
mutatnunk, kik a kellemetlenségeknek ki akarunk térni. Válogatunk tehát a 
selejtesben és siker reményében halad a tanuló felfelé. Eléri a harmadik, 
negyedik osztályt és még mindig — horrendum dictu — nem ismeri a nyelv
tani alapfogalmakat, „kinéz magának az ablakon“, „Sándor adta neki egy 
pofondot,“ „tanulótársa ötét folyvást boszankodta“ stb. stb. Mindezekkel szem
ben megkötött kézzel állunk. A törvény betűje kényszerít, hogy bárkit, ki 
az alakiságnak megfelel, fölvegyünk. Kárba vész minden fáradságunk, sőt 
kénytelenek vagyunk annyi drága időt haszontalanul ezekre fecsérelni, hogy 
mellettük az osztály másik része is szellemileg elcsenevészik, vagy pedig 
unalmában ellustúl. Némely középiskolánál előkészítő osztályok felállításával 
akartak segíteni e bajon. Nem akarom e helyütt az előkészítő osztályok lét
jogát vitatni ; másrészt azonban némi aggodalmamat, melyet ezekkel szemben 
táplálok, nem hagyhatom szó nélkül. Ha az előkészítő osztályba valóban csak 
a népiskola III. osztályát végzett tanulókat veszünk fel, akkor ez osztály nem 
más elemi IV. osztálynál és akkor nem a középiskola keretébe való. Ha pedig 
négy elemi osztályt jó sikerrel befejezett tanulókat nyelvi vagy más fogyat
kozásaik miatt is ide sorolunk be, akkor megfosztjuk őket törvényes joguktól 
és önkényüleg kijátszuk a törvény világos rendelkezését.

Eljutottunk tehát elmefuttatásunk befejezéséhez. Ha egyrészt a tanárban 
fenn akarjuk tartani az amúgy is elég rögös pályához oly szükséges munka
kedvet ; ha másrészt a nevelésünkre bízott tanítványok kiképzésével komolyan 
gondolunk; ha végre nem akarjuk azt a tudákos proletariátust, mely ellen 
soha sem fogyunk ki a panaszokból, mesterségesen még növelni: szakítanunk 
kell az idéztem liberális elvvel. Szakítanunk kell vele azért, mert népiskoláink 
jó része nem érdemli meg a beléje helyezett bizalmat.

Két módunk lehet erre. Vagy adjunk minden középiskolának, mely 
ennek szükségét látja, előkészítő osztályt, — ez a drágább módja; vagy adjunk 
jogot a tanári karnak, hogy úgy mint 1883 előtt kiselejtezhesse azt az anya
got, melyet a népiskolából kap, — ez az olcsóbb módja. Meg vagyok róla 
győződve, hogy ez utóbbi vezet csak helyes czélhoz. Ha az I. osztályban 
tanító tanárok az igazgató hozzájárulásával kiválogatták felvételre jelentkezett 
tanulóikat, egészen más alakot fog ölteni maga a fölvett osztály, de a tanítás 
is. Az osztály növendékei arányosan munkabírók lesznek és ez a körülmény 
már is föltételezi a túlnyomó rész kellő haladását. A tanárok viszont, kik 
egy a törvénytől rájuk erőszakolt osztálylyal szemben többé-kevésbbé közö
nyös álláspontot foglalnak el, most az erkölcsi, személyes felelősség benyomása 
alatt fognak állani. Ők válogatták meg tanítványaikat és ezzel az iskola és a 
szülők előtt bizonyos szavatosságot vállaltak, hogy — feltételezve a tanulók 
kellő közreműködését — valódi sikert fognak felmutatni. Nagyobb kedvvel és 
odaadással fognak dolgozni, össze fognak forrni osztályukkal és az elért siker 
csak újra fel fogja fokozni buzgalmukat. Ha pedig valaki a liberális elv meg
mentése szempontjából ellenezné a kívánt felvételi megszorítást, ám tekintsük 
azt átmeneti rendszabálynak. Ha a népiskola a felülről ráható nyomás alatt 
meg fog edződni és meg fog felelni a hozzá kötött jogos kivánalmaknak, az 
átmeneti eljárás bármikor meg lesz szüntethető.“

Az előadó értekezését a kör tagjai helyeslő tudomásul vették, 
s a kör azt a kívánságát fejezte ki, hogy a válaszmány a többi köröket 
is e kérdés taglalására hívja föl.

Baluyyánszky Béla. a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör ez évi első ülését október 31 -én tartottá 
meg. Jelen voltak a kör régi tagjain kívül mint új tagok : Kán Ignácz 
és Vikol János dr. kir. főgymnasiumi, Botkár Emil és Endler Károly 
polgári isk. tanárok, mint vendégek pedig: Major Károly dr. és Szerényt
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Károly ág. ev. gymn. tanárok. Petricskó Jenő elnök az egybegyűlteket 
üdvözölvén, különös örömét fejezte ki a felett, hogy városunkban lévő 
más tanintézetek tanerőit is, legalább részben van szerencsénk soraink 
közt láthatni. Azután kéri a tagokat, hogy a kör működésében oly buzgó- 
sággal és odaadással támogassák, a mint azt eddig is tették, hogy körünk 
jó hírnevét, melyet Spitkó Lajos volt elnök tapintatos vezetése alatt 
volt szerencsés magának kiérdemelni, ezentúl is fentarthassuk és még 
jobban fejleszszük.

Mint első felolvasó Petricskó Jenő elnök „A természetrajzi szer
tárak fölszereléséről“ értekezett.

Az előadó kiindulva a minister úrnak azon legújabb rendeletéből, 
mely a történelmi és irodalmi tanításhoz szükséges szemléltető eszközök foko
zatos beszerzését elrendeli, örömmel üdvözli azt, mint olyat, mely a tanítás 
korszerű tökéletesítésére igen alkalmasnak Ígérkezik, de kifejezést ad azon 
aggodalmának, hogy a tanintézetek fokozodó könyvtári és felszerelési szük
ségleteinek kielégítésére az állami és királyi gymnasiumok jelenlegi tanszer- 
átalánya nem lesz elégséges, azért kívánatosnak tartja e szükségletek növe
kedésével a tanszerátalánynak is megfelelő nagyobbítását.

Égető szükségnek tartja azon jegyzék kiadatását, melynek elkészítésé
vel a kormány már évekkel azelőtt a közoktatási tanácsot megbízta, s mely
ben mindazon a gymnasiumi természetrajzi tanításhoz szükséges tárgyak fel 
volnának sorolva, melyek megszerzését a ministerium szükségesnek és meg
engedhetőnek tartja, hogy így a természetrajzi szertár hiányai könnyen kimu
tathatók legyenek. E jegyzéknek hazai tanszergyárosaink és kereskedőink is 
nagy hasznát vennék, mert tájékozva volnának az intézetek szükségleteiről. 
Mielőtt azonban ily jegyzéket a közoktatási kormány szentesítene és kiadna, 
szükségesnek tartja, hogy azt a középiskolai tanárok részletesen megbeszéljék 
és a gyakorlatban szerzett tapasztalataik szerint a tanításhoz okvetetlenül szük
séges tanszereket megállapítsák.

Felolvasása folyamán bemutat egy ily jegyzéket, mely mint tervezet a 
Közlönyben közzétéve a megbeszélés alapjául szolgálhatna. A tárgyak nagy 
részét a szaktanár is elkészítheti, de tévesnek tartja azt a felfogást, mely 
mindent, a mit a szaktanár elkészíteni képes, rá róna, mivel a nagyobb prae- 
paratumok és egyes segédeszközök elkészítésére fordított idő. fáradság és 
költség semmi arányban sincs a tényleges haszonnal. Sőt nagy részük olyan, 
hogy azok elkészítésére a természetrajzi szaktauár, ha tanári hivatását pon
tosan betölteni s magát szaktárgyában tovább képezni akarja, nem fogja a 
szükséges időt találni. A jegyzékben csupán a legszükségesebb és gyakorisá
guk s olcsóságuk által könnyebben beszerezhető tanszereket említi, mindazál- 
tal úgy összeválogatva, hogy azok a magasabb követelményeknek megfelelő 
tárgyakat is képesek legyenek pótolni. Ha valamely intézet ezekkel már el 
volna látva, a természetrajzi tanárnak tág tere marad a sok és ezeken fölül 
szükséges tárgyak között válogathatni.

A kör a szakismerő gonddal kidolgozott felolvasást meleg érdeklődéssel 
hallgatta végig. A tárgy felett támadt eszmecserében többen vettek részt 
s köztük különösen Spitkó Lajos, kinek megjegyzéseire az előadó a 
szükséges felvilgosításokkal készségesen szolgált. — A kör az előadó 
nézetét magáévá teszi s kéri, hogy értékes tanulmányát Közlönyünkben 
egész terjedelmében közölje.

Az ülés második tárgya Marcsiss János a középiskolák felvételi 
és pótló vizsgálatainak szabályozására vonatkozó javaslata volt.
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Az előadó azt állítja, hogy e vizsgálatoknál követendő eljárás nincsen 
eléggé meghatározva és ennélfogva az intézetek nem járnak el egyöntetűen : 
másrészt a jelenleg követett praxis visszaélésekre ad alkalmat. — A közép
iskoláknál évenkint jelentkezik sok tanuló elemi iskolai bizonyítvány nélkül, 
kik a felvételi vizsgálatnál csak 3—4 tantárgyból vizsgáltatnak meg. Az 
előadó azért szükségesnek tartja, hogy e vizsgálatok köre az elemi iskolák 
tantervének tekintetbe vételével szabályoztassék és hogy a felvételi vizsgá
latért legalább 20 frtnyi díj fizettessék, már azért is, hogy a tanulók az elemi 
iskolát mennél kisebb számban kerüljék. — Az előadó azt véli, hogy a polgári 
iskolákból felvétetni kívánó tanulók vizsgálatának anyaga és köre szintén 
szabályoztassék és e vizsgálatokért a tanuló díjat fizessen, mi által a közép
iskolákba való átmenetei meg volna nehezítve. — A pótló vizsgálatokra vo
natkozólag pedig azt indítványozza, hogy azok a tanulók, kik az év végén a 
classifikáló conferentián érdemjegyet nyertek és betegség miatt a vizsgálaton 
meg nem jelenhettek, ne köteleztessenek pótló vizsgálatra. Mindazok, kik a 
conferentiat megelőző elmaradás vagy kimaradás miatt nem nyertek érdem
jegyet és pótló vizsgálatot tesznek, dijat fizessenek, mely díj lefizetésétől 
szegény tanulók fölmentendők volnának. — Végre az indítványozó kéri a 
tanári köröket, hogy e kérdést gyűléseiken tárgyalják és ha szükségesnek 
vélik, szólítsák fel a tanáregyesületet, hogy ezen ügy szabályozását kérel
mezze.

A kör a javaslatot érdemleges hozzászólások és részben módosítás 
után egyhangúlag magáévá tette, azzal a hozzáadással, hogy a javító 
vizsgálatokat is szabályozandóknak tartja.

A tanári szolgálati pragmatika tanulmányozásával és a körnek 
november végén tartandó jelentéstétellel Marcsiss János és Vikol János ár. 
köri tagok bizattak meg. Faith Mátyás, a kör jegyzője.

A kecskeméti kör november 7-én tartotta ez évi első gyűlését. 
Szabó Ferencz kegyesrendi házfő mint elnök bejelenti, hogy a kör tagjai 
közül eltávoztak Cserhalmy József kegyesrendi tanár, ki debreczeni igaz
gatóvá, és dr. Tassy Pál, ki budapesti kir. alügyészszé lett. Uj tagúi 
Olejovics János kegyesrendi tanár lépett a körbe, ki Temesvárról költö
zött ide. Az elnök beterjeszti az orsz. középisk. tanáregyesület választ
mányának javaslatát a középiskolai igazgatók és tanárok hivatalbeli 
kötelességeinek, jogi és fegyelmi ügyeinek rendezésére. A kör a javaslatot 
véleményezés végett kiadja dr. Szombathy István főreáliskolai tanárnak 
és elhatározza, hogy tekintve a tárgy fontosságát és a javaslat nagy 
terjedelmét, az részletenkint több gyűlésben tárgyaltassék. Ezután követ
kezett Hanusz István főreáliskolai igazgatónak „A földközi tenger hosz- 
szabbik tengelyének méréstörténetéből“ czimü előterjesztése, melyből a 
következő kivonatot közöljük: Európa térképezésének fejlődésénél fontos 
kérdés volt annak kiderítése, vájjon hány fok hosszú a földközi tenger 
Gibraltártól a sziriai partokig. Ezt a régi görög geographusok, mint 
Ptolomaeus 62° hosszúnak vették és így a régi beltengert ideálisan meg- 
nyújtották annyira, mintha az a mai perzsa öbölig terjedne. Mivel a 
görögöknek messzelátóik, nagyítóik nem voltak, kivált a tengeren ütött 
ki náluk hiányosan a mérés; a keleti medenezében sok a sziget, azok 
támaszpontokúi beváltak, a miért is a keleti medenczéknél kevesebb 
méréshibával találkozunk, mint a nyugatiban, hol szigetek szükebben
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fordulnak elő. A görögök hibáit az arabok kezdték javítani, így Zarguola 
1075-ben 2° hibával helyesen adta méretét. Az arabok munkásságát 
azonban a keresztény geographusok oly későn vették tudomásul, hogy 
még a XVI. században is találhatunk Európának oly eltorzított térképét, 
mely a görög hibás adatok alapján készült. Még Mercator is 52°-ra 
becsüli 1569-ben. Feuille ferenczrendi szerzetes, Cassini tanítványa 
1701-ben úgy meghatározta, hogy Delisle 1725-ben már nem talált javí
tani valót ra jta : csak Smyth angol admirál mutatott ki némely apróbb pon
tatlanságot. Ma a földközi tenger hossza 41° 41'. Polában és Buduaban 
monarchiánk emlékoszlopot emelt az angol admirálnak 1818-ban a pon
tokon, hol mérő eszközei állottak.

Virányi Ignácz, a kör jegyzője.

A fiumei kör november hó 8-án tartotta a folyó iskolai évben 
második rendes gyűlését. Ez alkalommal a szolgálati pragmatika meg
beszélése volt napirenden. A kör az összes jelen volt tagok élénk érdek
lődése és hozzászólása mellett, teljes három óráig tartó gyűlésben letár
gyalta az egyesület által 1880-ban kiadott pragmatika-javaslat I. részét, 
mely a középiskolai tanárok hivatalbeli kötelességeinek rendezésére 
vonatkozik. A gyűlés, több apróbb, részben stiláris módosításokon kívül, 
nehány elvi változtatást is javasol az eredeti szövegben. Kimondja a többi 
közt, hogy az igazgató nem kényszerítheti a tanárt, ha ez nem akarja 
őt hivatalában helyettesíteni. Óhajtja, hogy a tanári testület tanácskoz- 
mányain személyes ügyekben s bármely tag kívánságára más ügyekben 
is titkos legyen a szavazás. Módot talált a gyűlés azon órák maximu
mának megszabására, melyekben a tanár, a tanítási időn belül, az inté
zeten kívül, foglalkozást vállalhat; hogy így eleje vétessék azon visszás 
állapotnak, mely szerint némely tanárok az intézeten kívül, a tanítási 
időn belül annyira elfoglalják magukat, hogy suppleálni sohasem képesek, 
s a suppleálás egész terhe azokra nehezül, kiknek ilynemű mellékfoglal
kozásuk nincsen. A kör véleménye szerint minden tanárnak kell annyi 
szabad idővel rendelkeznie a tanítási időn belül, hogy mindennap képes 
legyen egy órai supplentia elvállalására. Kívánja a kör annak határozott 
és félre nem magyarázható kijelentését, hogy az igazgató a szaktanár 
által adott osztályzatot, ennek beleegyezése nélkül, semmi körülmények 
között nem módosíthatja. Kéri a kör annak kimondását, hogy a tanárnak 
joga legyen az igazgatótól esetleg fontos parancsokat írásban is követelni. 
Törültük az igazgató azon jogát, mely szerint a tanárt a programm- 
értekezés megírására kényszeríthetné. Az ilyen „kényszermunkában“ 
ugyancsak nem lenne köszönet! Végre törlendőnek találta a gyűlés az 
osztályfőkre vonatkozó fejezetnek azon pontjait, melyek ezeket a többi 
tanárok fölött gyakorlandó — mindenesetre illetéktelen — ellenőrködésre, 
sőt kémkedésre és vádaskodásra köteleznék Az osztályfőség nem hivatal, 
hanem csak megbízás ; az osztályfőnek, mint ilyennek, a többi tanárok 
előtt semmi különös tekintélye nincs; ő a többi tanárt hivatalos tekin
télyével semmire nem szoríthatja. Ha az osztályfő ily tekintélyt akarna 
magának kierőszakolni, tönkretenné a békés egyetértést, megzavarná a
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collegialitást s örökös súrlódásokat idézne föl a tanári kar kebelében. 
Mit szóljunk még azon intézkedésre, mely szerint az osztályfő tanár
társait az igazgató előtt bevádolná ?! Ez alattomos árulkodás lealacsonyí
taná a vádaskodó tanárt, s titkos, sőt nyílt ellenségekké tenné egymás 
között a tanári kar tagjait !

A pragmatikai javaslat II. részének tárgyalása (javaslat a közép
iskolai tanárok jogi és fegyelmi ügyeinek rendezésére) az idő előhaladott- 
sága miatt a következő gyűlésre maradt.

Szabó Samu, a kör jegyzője.

A zentai kör nov. 9-én tartotta ez évi második rendes ülését, 
melyben az összes tagok jelenlétében ár. Ferenczy Alajos értekezett 
a „Testületi szellemről és a hospitálásról“.

Az előadó előre bocsátván az indító okokat, melyek annyi más közül 
épen ezen tárgy megbeszélésére sarkalták, áttér a testületi szellem meghatá
rozására. Szerinte a testületi szellemmel úgy vagyunk, mint a most közelebb
ről annyit vitatott nemzeti szellemmel; egyiket úgy mint a másikat logikai 
keretbe szorítni vajmi nehéz : inkább megérezni lehet az arra fogékony lélek 
finomabb ösztönével. Ha azt mondjuk, hogy a testületi szellem bizonyos forma 
vagy állandó gondolkodási és cselekvési mód egy meghatározott czél felé : ez csak 
a mindent logikai formába szorítni akaró értelemnek védelmi erőlködése az 
érzelem praeponderantiája ellen. Nem fogalomalakítás, csak kísérlet, mely 
tagadása akar lenni a fogalom megalakíthatatlanságának. Az előadó felteszi, 
hogy a „testületi szellem" van, mert érzi hogy van. Majd az egyes tanártes
tületek külön világában keresvén a testületi szellemet, azt azok igazi palládiu
mának tartja. E szellem élő elv, melynek legmarkansabb kifejezése a fej és 
tagok harmóniája. „Két határozottau megjelölhető szélsőséget ismerek — 
mondja az előadó — mint az egészséges testületi szellem akadályozó kölönczét: 
egyik a vaskalapos sic volo, sic jubeo, a másik a hálósipkás laissez faire, 
laissez passer •, az első a tagok egyéniségének s ebből folyólag az individuális 
szabadságnak teljes negatiója : a másik szánandó .pauperismus, a mennyiben az 
összhang érzékéuek teljes hiánya.“ — Hosszabban beszélvén azon sajátosjele- 
netekről, melyek az első elvnek keresztülhajtani akarásából származhatnak, 
így folytatja: „a tanártestületben az egység az igazgató személye iránti bizal
mon alapszik (Lubrich)“. De hogy lehet ott bizalom, hol az igazgató hivatalos 
merevséggel állja útját annak, hogy a testület tagjai hozzá közeledjenek ? Rá
erőszakolni magát valakire, önérzetes emberhez nem illő, tanáremberre egye
nesen szégyen. Ha akadna ilyen, az a hatalom kezében csak arra való eszköz, 
hogy a tagok megerőtleníttessenek. — A laissez faire hívei sokkal veszélyeseb
bek, mert ezek látszólag az egyes érdekkörök tiszteletben tartásának, igazab
ban, a semmivel komolyan nem törődésnek firmája alatt harmóniát teremtenek 
a disharmoniában. S ha a tagok az ilyen fej nélkül, vagy egyenesen annak 
ellenére egyesülnek, akkor készen áll a „divide et impera“; mert hiába, az 
egyesülésben erő van, az pedig ölő mérge az erőtlen erőnek; meg kell tehát 
osztani az egységes erőt, hogy egyik felével meg lehessen gyengíteni a másikat.

A hospitálásnak — az előadó nézete szerint — kettős haszna van: positiv 
és negativ. Megismerünk egymásban paedagogiai és methodikai — tisztán 
az egyesek legkülönlegesebb tulajdonait tevő — oly mesterfogásokat, melyek 
a hospitálás nélkül előttünk tán örökre rejtve maradtak volna; és leszokunk 
oly paedagogiai és methodikai ferdeségekről, melyeket a bálványozott, szigorú 
auto-kritikával nem ellenőrzött „én“ soha ilyenekül el nem ismer, de ha máson 
lát, felismer s akkor azokkal akár önszeretetből, akár álszeméremből, akár 
hiúságból, akár tökéletesbülési vágyból szakítani törekszik. S ez már (bár 
negatív úton szerzett) positiv vagyon. — Az a vád vagy nehézség, hogy az 
öregebbek a fiatalok tapasztalatlanságát, ideges kapkodását, a fiatalok az
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öregebbeknek nehézkességeit, ósdi pedantériáját megmosolyogják, ha ki nem 
nevetik, egészen elesik, ha meggondoljuk, hogy nem mint szemfüles kémek, 
nem mint a hatalom kiküldött fogdmeg-jei, nem mint bírák (az igazgatónak 
ily minőségben is kell) akarunk egymás iskolai munkájának tanúi lenni, 
hanem egyrészről a legnemesebb tökéletesbülési vágy, másrészről az ideális 
értelemben vett társulási ösztön vezet egymáshoz, hogy kiegészítsük, teljessé 
tegyük azt, a mi bennünk nem teljes, hogy mint ugyanazon pálya egymásra 
utalt munkásai megtaláljuk a pályatárs szivéhez vezető utat s ezáltal egymás
ban s egymás által segítsük megteremteni azt az egységes közszellemet, mely 
nélkül egybevágó testületi összmunkásság nincs. Mert ne higyjiik. hogy a 
pályatársban a társadalmi embert ismerni untig elég. Az élet és psychologia 
hangos tanúságai szerint más a társadalom s ismét más egy választott pálya 
embere ; s midőn a társadalom emberében a választott pálya emberét számí
táson kívül hagyjuk, a pálya által a pálya különleges mivolta által alakított 
lélektypusokat nem tanulmányozzuk, akkor a concret ember helyett csak a 
partiális ember ismeretünk meghódított (tárgya s így áll elő az a visszásság, 
hogy ugyanazon ember ugyanazon érintésre egyszerre consonans és dissonans 
hangokat ad. Pedig a testületi szellem minden oldalról alaposan ismert embert 
kíván, hogy oda és úgy illesztessék, a hová és hogyan a harmonia kívánal
mai szerint illesztetnie kell.

Ha így egymásnak emberileg tökéletes ismerete mellett a fej a tagok
hoz, a tagok a fejhez arányosan illeszkednek, oly erős testületi szellem fejlőd
hetik, melyen „nec portae inferi praevalebunt“. Minden csak a jó akaraton, 
egymás iránti bizalmon fordul meg és azon, ha következetesek leszünk az „in 
dubiis libertas, in omnibus autem caritas“ elvéhez.

Az előadónak az élvezetes és igen életbevágó fejtegetésért Szűcs 
elnök rövid hozzászólása után, ki a hospitálás jelen módját egészen 
kielégítőnek nem találja, mind a mellett föltétlenül hasznosnak mondja, 
a kör jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. — Ezután az adventi négy 
vasárnap népies felolvasásaiúl a következő előadók a következő themákat 
tűzték ki: Czehe: „Kísérletek a légszivattyúval“ ; Virág: „A szegény- 
ápolás története hazánkban“ ; Klazsik: „A vízről“ ; Tóth: „A pogányság 
küzdelme a kereszténységgel Magyarországban“.

Virág István, a kör jegyzője.

VEGYESEK.
Segélyző alapunk gyarapítása ügyében járt nov. 21-én gr. Csáky Albin 

vall. és közokt. minister úrnál egyesületünk választmánya megbízásából egy 
Köpesdy Sándor segélyző bizottsági elnökből, Mayer József pénztárosból és 
Tiber Ágost ellenőrből álló hármas küldöttség, szóval is Írásban is kérve ö 
nagyméltóságát, hogy a tanáregyesület segélyző alapját, melynek czélja pénz
beli segélyt nyújtani szűkölködő középiskolai tanároknak valamint tanárok 
szegény özvegyeinek és árváinak, a Kökk Szilárd-féle hagyatékból kegyesen 
gyarapítsa, azonfölül pedig megengedni kegyeskedjék, hogy a vall. és közokt. 
ministerium rendelkezése és közvetetten vezetése alatt álló középiskolák igaz
gatói a beiratkozó tanulóktól ugyanez alap gyarapítására kisebb összeget, 
pl. fejenkint 10 krt szedjenek. A minister úr a kérelem első részére kijelen
tette, hogy e fontos ügyet bizonyosan támogatni és a segélyző alapot növelni 
fogja; a kérelem második része azonban, úgymond, bővebb megfontolást
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kivan, de ha lehetségesnek találja, az alap gyarapításához ez úton is hozzá 
fog járulni, mert mindnyájunknak kell az oly jó ügyet pártolnunk, a hol 
egyeseknek adakozása a napról napra fokozottabb mértékben szükségesnek 
mutatkozó segélyezést ki nem elégítheti.

Halálozások. Csornán elhunyt október 31-én Kiss Lajos, premontrei 
kanonok és perjel. 78 éves korában. — Felső-Tárkányou Eger mellett elhúnyt 
november 3-án Kerényi Nándor, nyugalmazott győri főreáliskolai igazgató, 
egyesületünk régi hű tagja, 6ü éves korában. — Szarvason elhúnyt november 
5-én Kicska Dániel, a szarvasi ág. ev. főgymnasium tanára, hosszas szenve
dés után élete 76-ik évében. — Zágrábban elhúnyt Bartulics Ignácz, a károly- 
városi gymnasium volt igazgatója, ki utóbb a horvátországi kormány közok
tatási ügyosztályához volt beosztva. — Lőcsén elhúnyt november 17-én dr. 
Bóth Samu, a lőcsei m. kir. áll. főreáliskola igazgatója, egyesületünk régi 
buzgó tagja, rövid szenvedés után, életének 38-ik, tanári működésének 16-ik 
évében. A boldogultról Theisz Gyula lőcsei kartársunk, ki vele élt, vele mű
ködött, a következő gyászoló sorokat küldte nekünk: „November 17-én korán 
reggel megrendítő hír rázta föl csendes városunkat: Dr. Rótli Samu meghalt! 
14-én még körünkben volt jó egészségben, és nemesen érező szíve 17-én reg
gel négy órakor már megszűnt dobogni. Rövid, de kínos volt szenvedése. A 
legügyesebb orvosok, a leggondosabb ápolás sem bírta megmenteni drága 
életét; de még fájdalmait is alig lehetett enyhíteni. Elhúnyt. És ma, 19-én az 
egész város és nagyszámú vidéki közönség könnyes szemmel kísértük e 
köztiszteletben álló, derék embert örök nyugalma helyére. Mindnyájan érez
zük a nagy veszteséget. Benne az ev. egyház iskolafelügyelőjét, a városi 
ipariskola igazgatóját, a városi képviselő testület egyik legértelmesebb tagját, 
a magyarországi kárpátegyesület érdemes ügyvivő alelnökét gyászolja; de 
nekünk több volt ő, a miénk, az állami főreáliskoláé volt szíve-lelke : derék 
igazgatónk és legjobb barátunk. Kikisértük. Eltemettük. De a jó kartárs, az 
önzetlen barát emléke élni fog szíveinkben. És szeretettel, hálával fog meg
emlékezni róla a tanuló ifjúság, kit lelkesedéssel tanított s bölcs belátással 
vezérelt. Neve élni fog, élni fog sokáig tankönyvirodalmunkban és mindazok 
tudatában, kik e jeles képzettségű tudóst ismerték. A taniigy, a tudomány 
munkabíró szakembert vesztett ő benne! Mert munkásság volt teljes élete, 
és a munka áldozata ö! Pályafutása rövid: ifjúsága rögös, göröngyös út; 
férfikora a családi boldogság, a köztisztelet rózsás útja volt, de a mely, fáj
dalom, gyorsan, nagyon korán megszakadt. Ménbardon Szepesmegyének egyik 
kis városában született. Szegény tanuló létére, Kézsmárkon a gymnasiumi és 
Budapesten az egyetemi pályán végig küzdve küzdött az anyagi gondokkal. 
Erőt a tudomány szeretete, a jövőbe vetett erős bizodalma, reménye adott 
neki. És kitartását siker koronázta. 1874-ben tette le a tanári vizsgálatot, 
nem sokára rá a doctori szigorlatot is, és még ugyanazon esztendőben rendes 
tanára lett a lőcsei áll. főreáliskolának. Azóta fáradhatatlan buzgalommal 
működött intézetünkben s a tanuló ifjúság szeretetét, kartársai barátságát s 
a város és vidék köztiszteletét, becsülését érdemelte ki magának. Tanügyi 
értekezései s tankönyvei nevét országszerte tették ismeretessé és a magyar 
tud. Akadémia, valamint a természettudományi és földtani társulatok több 
ízben megbízták tudományos kutatásokkal, melyeknek eredményeit közlönyeik



ben adták ki. Ennyi munkásság külföldön is talált elismerésre és a bécsi 
geológiai intézet őt levelező tagjai sorába vette föl. Tanügyi érdemeinek méltó 
jutalmául 1887-ben a lőcsei áll. főreáliskola igazgatójának neveztetett ki. Ez 
állását teljesen betöltötte s rövid működése is maradandó nyomot fog hagyni 
az intézet történetében. Teljes szívvel-lélekkel csüngött az ifjúságon, és min
den lehetőt megtett tanártársai s az intézet érdekében. És a kérlelhetetlen halál 
ez áldásos munkásságának közepette ragadta ki őt. Nagy a gyászunk, fájdal
munk. Oh, de tengernyi az ifjú gyászoló özvegynek a fájdalma, kit szive 
teljes melegével szeretett s a ki vele életének legboldogabb tizenhárom évét 
osztotta meg! Szolgáljon neki vigasztalásul a mi vígasztalhatatlanságunk és 
az általános mély részvét. A tanári testület s az ifjúság nevében Gébé János 
kartárs mondta el szívre ható bucsúszózatát. Nyugodjék békében munkás 
élete után,' az anyatermészet lágy ölében az, a ki a természetet annyira sze
rette, tanulmányozta. Béke és áldás drága poraira!"

Képeskönyvek. A karácsonyra szánt kiadványok sorát három igen szép 
mű nyitja meg, melyeket az Eggenberger-féle könyvkereskedés küldött be 
hozzánk. Ezek: Képes ABC magyar fiúk, magyar leányok számára. Magyar 
gyermekkönyv. Első olvasás-gyakorlat, mondókák. versikék. mesék, dalok 
4—6 éves gyermekek számára. — Mulatságra üt az óra. H. M. Bennett rajzai
val, Csengeri János verseivel. — Kicsi babák piczi képes verses könyve. Együtt 
emlékezünk meg e három képeskönyvről, nemcsak mert mindegyik egyaránt 
kedves újdonsága lesz karácsonyi könyvpiaczunknak, hanem azért is, mert 
mind a három egy iránynak a kifejezése, annak t. i. mely már a kis gyer
meknek igazán becses, tartalmas és népköltésünkkel szoros kapcsolatban 
álló verseeskóket akar adni s így a nemzeti nevelést kellő időben, az első 
benyomások hálás idejében meg akarja kezdeni. A milyen fontos a családra 
nézve az, hogy már a bölcső mellett magyar dal, magyar mondóka, versike 
hangozzék, hogy a gyermek fejlődéséhez hozzá fűződjék mind az, a mi be
cseset a nép költői szelleme a gyermekvilág számára teremtett, ép oly fontos 
irodalmunkra nézve is, hogy ne kicsinyelje a kicsinyek számára való írás 
feladatát, hanem lásson hozzá, hogy mindazon becses anyag felhasználásával, 
melyet népköltésünk nyújt, a művelt családok, a városi gyermekek számára 
is gyiimölcsöztesse népünk szellemi kincseit. Eddigi képeskönyveink — egy 
pár újabb kivételével — teljesen alárendeltnek tekintették a szöveget és vagy 
teljesen értéktelen zagyvalékot tálaltak fel a gyermeknek, vagy reflexiókkal 
és sent.imentalismussal átszőtt erkölcsi prédikácziókat; nem gondoltak arra, 
hogy az objectiv naiv természetesség lehet egyedül képzelet- és szívképző a 
gyermekre nézve. A ki nálunk legelőször találta el azt a hangot, a melyen a 
gyermekek számára írni kell, az Gyulai Pál volt, ki verses meséivel és gyer
mekverseivel mai napig követendő példa. Ezt az irányt látjuk mi e három 
képeskönyvben is megtestesülve. A Képes ABC, melyet egy kiváló tudó
sunk szerkesztett, a ki bizony rosszúl tette, hogy meg nem nevezte magát, 
a tapintatos paedagogus és a gyermekeit hű gonddal nevelő apa összeműkö- 
désének köszönhető. Az eredeti angol ABC képeihez oly törül metszett, min
den sorával a népköltészettel érintkező versecskéket ad, mintha nem a versek 
készültek volna a meglevő képekhez, hanem a képek a versekhez. A magyar 
népköltés gyermekverseinek minden csinja-binja benne van ezekben s a mel
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lett — a hol teljesen önálló dolgot kellett is adni — ott is teljesen feltaláljuk 
a népköltés jellemző vonásait. A képes versek után egy valóságos tanuló 
gyermek-könyv következik, melyben az első olvasásgyakorlatok, előbb nagy, 
aztán kis betűkkel, továbbá népköltészetünk összes gyermekmondókái, véreikéi 
következnek, megtoldva végül mesékkel. Van olyan kiadása is, melyben csak 
a betűs képek és a hozzávaló versek vannak az olvasási gyakorlatok nélkül 
s ez olcsóbb is. A könyv kiállítása meglepően szép. A másik két könyv 
verseit dr. Gsengeri János írta, kitől már tavaly jelent meg egy czímének 
teljesen megfelelő „Tündérszép képeskönyv“, melyről akkor meg is emlékez
tünk. A Mulatságra üt az óra ez. képeskönyv még annál is gazdagabb és tar
talmasabb képekben is, versekben is, de még kiállítása is szebb, noha ta
valy arról is azt kellett mondanunk, hogy olyan szép képeskönyvet még 
nem láttunk. A Kicsi babák piczi képes verses könyve kisebb és egyszerűbb, 
de szintén igen csinos. Csengerinek e hasonlóképen meglevő — angol és né
met szöveggel már megjelent — képekhez irt versei már nem apró versikék, 
hanem gyermek-költemények, egy-egy gyermeki idyll kedves rajzai, tele 
ügyesen alkalmazott népköltési vagy Aranyból vett reminiscentiákkal, melyek 
csak emelik becsüket. Sok kis olvasót kívánunk e három igazi gyermek
könyvnek.

CALDERO NI és  TÁRSA
mű- és tanszer-raktárában

Budapesten ,  K is -h id -utcza  8. sz. alatt
kaphatók :

mennyiségtani, természettani, láttam, légtünettani, delejes, villanyos
és vegytani

gépek és készülékek,
nép-, polgári és középiskolák számára taneszközök.

írásbeli megbízások legpontosabban eszközöltetnek. 
Á r je g y z é k e k  k ív á n a t r a  b é rm e n te s e n  k ü l d e t n e k .
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.

E sorok csak vázlatát adják egy minap megjelent német 
brochurenek, melynek czíme a következő : Eine Neugestaltung des 
Griechischen Unterrichtes besonders des Elementarunterrichtes. Unter 
Zugrundelegung der Lelmpläne vom 31. März. 1382. Von Dr. phil.
0. Hoffmann. Göttingen. 1889. A (porosz) cultusministernek ez évi 
márczius 6 -án a képviselőházban tett nyilatkozatai — kezdi a 
brochure — határozottan visszautasították a humánus gymnasium 
ellen különböző oldalról tett támadásokat, de egyúttal helyeselték 
ama lépések higgadt megvizsgálását, melyek szükségesek arra, 
hogy a humanus gymnasium ifjúink igazi testileg-lelkileg fejlesztő 
intézetévé váljék. A jövő reformtörekvéseinek tehát arra kell irá
nyulniuk, hogy a classikai tanítás a tanuló megterhelése nélkül 
tulajdonképeni czélját az eddiginél teljesebben eleije. E szerint a 
tanítás módszerét kell megváltoztatni.

A szerző most felemlíti a görög nyelv eddigi tanítása ellen 
hangoztatott okokat, melyek a következők: 1 . ifjúink előbb kike
rülhetnének a gymnasiumból, ha a régi nyelvek s különösen a 
görög oly hosszú időt nem kívánnának (persze ott 9 év); 2. a 
tanulónak sok időt és fáradságot kell fordítania a görögre s vagy 
más tárgyakat elhanyagolnia miatta, vagy egészségét megrongálnia; 
3 az eredmény nem ér fel e sok idővel és fáradsággal, melyet 
különben is csak a görög grammatika kíván s az irodalom iránti 
lelkesedést csirájában elfojtja a grammatika

E kifogások nem annyira általában a görög tanítás, mint 
inkább a grammatika túlságos követelményei ellen irányulnak. És 
valóban a görög grammatika, a mint ma tanítják, terhelő is a 
a tanulóra, meg az érdeklődésnek is megölője, mert a helyett, hogy 
csak eszköz lenne a görög írók megértésére, -önczéllá lett. Pedig 
az 18fe2. márcz. 31-diki Tanterv a grammatikát alárendeli az olvas-

XXIII. évfolyam. 5. SZálll. Jllllllár tlÓ. 1889—90.

ERTEKEZESEK.

A görög nyelv tanítása.
i.

18Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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mánynak s nem engedi, hogy az olvasmány csak grammatikai és 
lexikális ismeretek szerzésére szolgáljon. A Tanterv hangoztatta czél, 
hogy a tanuló annyira legyen jártas a görög alak- és mondattanban, 
hogy a görög írókat grammatikailag helyesen és pontosan fordít
hassa és érthesse, világos ellentétben van a tanítás mostani mód
szerével.

A görög tanítás a IV. osztályban kezdődik heti 7 órá
val s majdnem kizárólag szavak, példák és alaktani szabályok 
megtanulásával és apró mondatokon való begyakorlásával fog
lalkozik, még pedig rendszeres grammatika alapján, melyhez 
gyakorló könyv is fűződik. Csak az V. osztályban kezde
nek írót olvasni t. i. Xenophont, de itt is több óra van szentelve 
a grammatikára. A VI. osztályban kezdődik a syntaxis rendszeres 
tanulása, a mi a heti 7 órából 3-at okvetetlen elvesz. Hozzá Xenophont 
olvassák, csak a második félévben kezdik Homerost. Végre a
VII- dikben bevégzik a syntaxist s általában a grammatikát. A
VIII- dik és IX-dik osztály végre — ismétlést és Írásbelit nem szá
mítva — az olvasmányra van szentelve. Ez áttekintésből látszik, 
hogy a grammatika teljesen önálló része a tanításnak, nincs vonat
kozásban az olvasmánynyal és a görög tanításra szánt időnek felét 
elveszi. Elvont szabályok olyatén emlékezetbe vésése, mely hibátlan 
görög fordítás készítésére képesítse a tanulót, igazán fáradságos 
dolog. Aztán e tanítás az első évben csak az emlékezetet gyakorolja 
még pedig egészen a kimerítésig. A begyakorlásra való apró mon
datok nem alkalmasak arra, hogy az összefüggő beszéd megértésére 
vezessék a tanulót, hanem csakis arra, hogy grammatikai ismereteit 
tegyék próbára. Tartalmuk semmitmondó sőt a tanuló gúnyát pro
vokáló. (Épen úgy, mint nálunk !) Az ily tanulás csakhamar unal
massá válik, a tanuló nem értékesítheti ismereteit S elmegy a kedve, 
a görög nyelv tanulásától.

De vájjon csakugyan van-e szükség a grammatikának ily rend
szeres tanulására a görög írók megértése végett ? Nincs-e rövidebb 
s a tanuló szellemi munkáját élénkítő út e czél elérésére? Avagy 
vezet-e az ily grammatikai oktatás általában a nyelv alapos, eleven 
felfogására ?

A német gymnasium értesítői rendesen külön érdemjegyet 
adnak a grammatikából meg az olvasmányból. Az olvasmányról 
való calculus rendesen jobb, mint a grammatikából való (mely 
utóbbinál főkép a németből görögre fordítás az irányadó). Ez a 
körülmény bizonyítja, hogy a görög író helyes megértése és fordí
tása czéljából nincs szükség rendszeres elvont grammatikára. Vala
mely író folyékony és ügyes fordítása és grammatikailag is szaba
tos megértése, (a szó- és tárgyismeretet nem tekintve) két dolgon 
alapúi: 1. a nyelvérzéken, 2. a grammatikai ismereteken. A nyelv
érzék azon nyelvi ismeretek összesége, melyeket a tanuló az élő 
nyelv összefüggésében ugyanazon nyelvi jelenség gyakori előfordu-
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lása következtében öntudatlanul szerez. Ez tehát még ellentétes is 
a grammatikai ismeretekkel, mert mig a nyelvérzék a psychologiai 
associatió törvényeinek önkénytelen alkalmazása, addig a gramma
tikai ismereteket úgy szerezzük, hogy az összefüggésből minden 
egyes formát kiszakítunk, eredetét meghatározzuk s ez egyes for
mákból, melyeket külön-külön analysálunk, iparkodunk a mondat 
értelméhez eljutni. A nyelvérzék jobban képesít folyékony és ügyes 
fordításra, a grammatikai ismeret az író pontos, alapos megértésére. 
A tanulónak tehát mind a kettőt meg kell szereznie, egyik a másik 
nélkül eredményes nem lehet. A nyelvérzéket az olvasmány fej
leszti ki s így legjobb volna mentül előbb az olvasással kezdeni. 
De az a kérdés, hogy szerezze meg így a tanuló az iró biztos meg
értésére szükséges grammatikai ismereteket? A grammatika rend
szeres tanulása -— mint már említők — nem szükséges e czélra, 
sőt mivel a rendszeres nyelvtan épen a kiinduló pont s az első 
években a tanítás fő tárgya, háttérbe szőrül a nyelvérzék fejlesz
tése s így az írók gyümölcsöző olvasása is, mert a nyelvtangya
korló mondatkákban épen csak a nyelvtani szabályok mesterséges 
megtestesítését látja a tanuló s nem a gondolatra, hanem a nyelvi 
oldalra fog ügyelni. A rendszeres grammatikai oktatás tehát, ha a 
görög tanításnak alapjává teszszük, nem csak felesleges a görög 
irók megértésére, hanem egyenes akadály. Az ily tanítás tulajdon
képi czélját sem éri el, hogy a tanulót a legyorsabban és leggyü
mölcsözőbb módon készítse elő az összefüggő beszéd grammatikai 
megértésére. Grammatikai megértést ugyanis nem rendszeres sza
bályok könyv nélkül tanulása, hanem az élő nyelv alakjainak ana- 
lysise és önálló meggondolása biztosít.

Nem segít a dolgon, ha a tanuló előbb látja a példát s abból 
vonatják le vele a szabályt; mert hisz tudja, hogy a mesterségesen 
választott példa épen arra való, hogy bizonyos grammatikai sza
bályt illustráljon, melyet aztán neki kell fölfedeznie. így még nem 
szerezhető grammatikai megértés; ez csak akkor jöhet létre, ha a 
tanuló — a tanár vezetése mellett — az élő-beszéd összefüggő szö
vetében saját gondolkodásával jut el a grammatikai formák jelen
téséhez.

A grammatikai oktatásnak tehát az olvasmányhoz kell 
fűződnie, s az elemi görög tanításnak mentői előbb — a leg
szükségesebb grammatikai előismeretek közlésére szánt 6—8 hét 
elteltével — az olvasmánynyal kell kezdenie. (V. ö. a mi Utasí
tásainkkal 75. 1. „Mindez elemek kellő megértetése s begyakorlása 
aligha fog több időt kivánni az első két hónapnál, de semmikép 
sem terjeszthető túl az első időszakon. Azontúl valamely kisebb 
összefüggő szöveg olvasásával fogja a tanár egybekötni a nyelv
tani ismeretek folytonos bővítését s kiegészítését.“) A tanuló nem 
rendszeres egymásutánban tanulja meg az ismeretlen grammatikai 
alakokat, mint a hogy ma tanítják, hanem a szerint, a mint az

18*



olvasmány folyamán elébe kerülnek. Ilyen módon lehetséges, hogy 
a tanuló pl. t'XsMc t még nem tudja declinálni s már tudja, hogy 
pl. то-fyávsí eredethatározó genitivussal jár, vagy hogy az optativus 
av nal lehetőséget jelöl. De épen ebben van az ily methodus jó 
oldala. A tanuló t. i. nem egymásután tanulja a nyelv elemeit (No
men, Pronomen, Verbum), a hogy az élő nyelvvel való kapcsolat 
veszendőbe megy, hanem jó eleve azon elvekkel ösmerkedik meg, 
melyek a gondolat kifejezésére a legfontosabbak, tekintet nélkül 
arra, hogy az alaktanba vagy mondattanba valók-e. így a lénye
gesre, a gondolatra irányul a figyelme. Most már jó előre könyv 
nélkül meg kell tanulnia minden paradigmát, minden szabályt. 
Attikai declinatio vagy kettős szám fontosabbak, mint a leggyak
rabban előforduló „kivételek“. Ez paedagogiai szempontból termé
szet-ellenes.

A tanulónak minden esetre legyen a kezében egy rendszeres 
grammatika, hogy szükség esetén felnyithassa s az olvasás alkal 
mával megismert alakokat benne fixálva találja; de semmit se 
tanuljon a grammatikából, a mit az olvasmány útján meg nem 
ismert. Az erőszakolt rendszer csak lelki kényszer. Ne logikus 
abstractió legyen a nyelvtan, hanem praktikus és tapasztalati.

Még fontosabb az olvasmány a syntaxis megtanulása czéljából. 
A mondat és mondatszerkezet helyes megértésére szükséges, hogy 
sok hasonló eset egybevetése után maga a tanuló találja ki a sza
bályt. A mondattan rövid, rendszeres összefoglalása a tanulás végére 
való; csak is úgy lesz becse, ha mindent lelki tapasztalat támogat.

Az a kérdés, melyik görög író legalkalmasabb arra, hogy az 
elemi tanítás alapját megvesse s a tanulót a görög nyelv ismere
tébe bevezesse.

II.

Az ily íróra nézve e négy követelményt kell felállítanunk:
1. Tartalma érdekes és a tanuló lelki fejlettségéhez alkalmas 

legyen. 2. Syntaxisa egyszerű és szövevényes mondatszerkezetektől 
ment legyen. 3. A szókincs sok tőszót és egyszerű képzést foglal
jon magában eredeti jelentésben ; de ne legyen rendkívül gazdag, 
hogy az emlékezetet nagyon ne terhelje. 4. Belső becsénél fogva 
természetes kiinduló pontja legyen az egész görög irodalom isme
retének.

Az attikai irodalomban nincs író, ki e követelménynek meg
felelne. Xenophon szókincse és syntaxisa nehéz, tartalma nem kellő 
előkészítése a görög irodalomnak. Egyáltalában kérdés, tauácsos-é 
a tanulót mindjárt az attikai nyelvbe és irodalomba bevezetni? A 
görög tanításnak ama czélja, hogy: , a görög irodalom becsét és a 
modern irodalmak kifejlődésére tett befolyását tartós hatással érez
tesse“ (Lehrpläne 15. 1.), csak akkor érhető el, ha azokat a müveket 
teszszük a tanítás középpontjává, melyek a modern irodalom meg-



értésére nézve legfontosabbak s melyek a modern ember szellemi 
fejlődésére nagy hatással lehetnek. A mostani tanítás mellett termé
szetesen az attikai irók teszik, mint „correct“ classikusok a taní
tás közzéppontját. De vájjon Xenophonnak meglehetős unalmas 
Anabasisa vagy Demosthenes beszédei, melyek rendkívül sok apró
lékos történeti ismeretet kívánnak, alkalmasak-e arra, hogy a görög 
irodalomnak a modernre tett hatását éreztessék ? Nem inkább 
Homeros és Sophokles müvei azok, melyekből a modern kor nagy 
költői csodálva tanultak, s melyekből az ifjú lélek ma is lelkese
dést és ösztönzést meríthet? Nem Homeros-e a görög műveltség és 
irodalom megértésének valódi kulcsa ?

Homeros a gymnasiumi tanításra nézve a legfontosabb görög 
író : ha az érettségit tevő tanuló Homerost folyékonyan, ügyesen és 
kellő grammatikai értéssel olvashatja, akkor %ríjp.a sic ásót szer
zett magának, melyhez a görög prózairodalom ismerete nem hason
lítható. De a mai tanítás mellett épen Homeros szorul leginkább 
háttérbe. Az attikai alakok begyakorlása végett attikai írókat olvas
nak, az extemporálékban a homerikus alakokat üldözik s ha a 
nyelvtan nehézségeit legyőzték, akkor sem főleg Homerost olvas
sák, hanem Thukydidest, Plátont, Herodotost, Demosthenest stb. (Ez 
történik nálunk is főleg a felekezeti iskoláknál)

Még sajnosabb, hogy az attikai grammatika és irodalom egy
oldalú kiemelésével Homeros igazi értése és méltánylása is nagyon 
csökken. (Egy még fontosabb okot magamnak kell említenem. 
Ugyanis minthogy nálunk általában csak a hetedik osztályban kez
dik olvasni Homerost, mikor a tanulók már többnyire elvesztettek 
leikök gyermeki naivságát, nem lehet rájok oly hatással az embe
riség naiv gyermekkorának e költője, mint korábban lehetett volna. 
A Homeros-olvasmány teljesen gyümölcsöző csak is akkor lehetne, 
ha már a harmadik osztályban kezdődnék. Az ötödikben még hagy- 
ján ; a hetedikben már elkésett a megkezdése.)

A Homeros olvasmány tartalmilag a lehető legérdekesebb a 
12—14 éves fiúra nézve. Odysseus bolyongásainál vonzóbb törté
netet nem adhatunk a kezébe. Homerosnál sok a tőszó és az egy
szerű képzés, a szavak többnyire eredeti természetes jelentésükben, 
(plaslikus jelzőkkel) jelennek meg. Továbbá természetesebb dolog 
tanításban a történeti rendet, a fejlődés menetét követni, mint a 
későbbi fejleménynyel kezdeni s úgy térni vissza a kezdethez. (Ez 
csak modern nyelvnél okadatolható). így ugyanis a „homerosi 
kivételek“ csak bosszantani és kedvetleníteni fogják a tanulót. De 
leginkább ajánlja Homerost első görög olvasmányul mondatszer
kesztésének egyszerűsége, átlátszósága, a mellérendelés nagy sze
replése. Ennélfogva Homeros az attikai irodalom megértésére is a 
legjobb előkészítő. Szóalakjainak eredetisége is megkönnyíti az 
ezekből fejlett későbbi alakok megértését. Az pedig, ha a tanuló 
attikai scriptumába homerikus alakokat talál vegyíteni, nem olyan
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szörnyű baj, mint némely tanár hiszi, kinek nincs magasabb czélja. 
mint jó attikai gyakorlatot íratni.

III.
Azt az eszmét, hogy a görög tanítást az Odysseiával kell 

megkezdeni, Herbari és Dissen mondták ki először („Anleitung für 
Erzieher, die Odyssee mit Knaben zu lesen.“) De nem volt nyelv
tan, mely a homerosi alakokat az elemi görög tanítás számára 
összeállította volna. Eszméjüknek az adott praktikus becset, mikor 
1850-ben megjelent Ahrens könyvecskéje: Griechisches Elementar- 
buch aus Homer s két évvel később egy másik: „Griechische For
menlehre des homerischen und attischen Dialektes.“ így aztán 
Ahrens lett ez új irány megalapítója. Itt idézi a szerző Ahrens 
könyvéből a tanító eljárásra vonatkozó útmutatásokat s közli a 
hannoveri Lyceum 1860-diki értesítőjéből az AhrensiöA kimutatott 
eredményeket, melyekből kitűnik, hogy az Ahrens könyvéből tanult 
növendékek az érettségi vizsgálaton sokkal jobban megfeleltek a 
görögből, mint a kik a más módszer szerint tanultak.

Ahrens módszere leveri a görög tanítás ellen emelt vádakat. 
A szerint hamarabb és könnyebben elérjük a görög tanítás czélját, 
úgy hogy öt év is elégséges e tanításra. (Ebből ránk nézve az a 
tanulság, hogy, ha állapotainkat javítani akarjuk, nem avval érünk 
czélt, ha a görögöt elvetjük, hanem, ha a negyedik osztályban kezd
jük tanítani.)

Ahrens módszerét a hannoveri, hamelni, lingeni és cellei 
gymnasiumokba vezették be. később azonban az 1866-diki esemé
nyek változtattak e dolgon. T. i. Hannover királyságnak porosz 
provinciává válása után nehézségekkel járt a porosz gymnasiumok- 
ból az említett négy gymnasium valamelyikébe való átlépés. E 
nehézségeket uniformizálással igyekeztek elhárítani. Mind a mellett 
Ahrens még egy évtizednél tovább is saját methodusa szerint taní
tott a hannoveri I. Lyceumban, csak halála után (1881) alakították 
át a görög tanítást ott is porosz mintára. Hogy ezzel nem előre 
léptek, hanem hátra, megmutatták a következő évek.

Ahrens módszere van arra hivatva, hogy a görög nyelv taní
tását sikeressé tegye és a görög nyelv ellen felhozott panaszokat 
elhallgattassa.

*

Eddig a brochure szerzője.
íme tehát Németországban is helyeselni kezdik azt az irányt, 

mely utasításainkban régen ki van mondva, s — szégyenletes dolog, 
hogy — mindeddig majdnem hiába. Sajnos, de való, hogy az alko
tások és valósítások terén annyira nem bízunk magunkhoz, hogy 
bevárjuk, míg a külföldtől való magasztalása megérkezik s csak 
akkor kezdjük meggondolni magunkat, hogy hátha mégse volná-
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nak azok az utasítások oly haszontalanok, a milyeneknek sok 
olyan tanár bizonyította, kinek a természete nem vette be őket. 
Valószínű tehát, hogy ha Németország feléleszti Ahrens methodusát, 
akkor mi is szivünkre veszszük, sőt talán el is olvassuk görög 
nyelvi utasításainkat. Pedig e tekintetben jogunk volna reá, hogy 
mi járjunk előtte jó példával.

(Budapest.) Dr. Gsengeri János.

Fölvétessék-e az egyetemes világtörténelem az érettségi 
vizsgálat tárgyai közé?*)

A hatvanas évek elején valamint minden körnek, úgy a tan
ügy barátainak is idejét élénk reformviták töltik b e ; az egyik 
téren épen úgy, mint a másikon reform reformot követett, melyek
nek nagy része azonban tiszavirágként csakhamar eltűnt. A tanügy 
terén első teendőnk volt az osztrák tanrendszerrel, a helyett, hogy 
hazai viszonyainkhoz idomítottuk volna, teljesen szakítani és 
évtizedeken át kísérletezni. E kísérletezés — tagadhatatlan — szép 
gyümölcsöket is érlelt számunkra; de voltak és vannak káros oldalai 
is, mint pl. a görög nyelvnek a főgymnasiumra való szorítása, a 
világtörténelemnek az érettségi vizsgálatnál való kiküszöbölése: 
mindkettőnek sorsa a túlterhelés ellen irányzott fölszölalások ered
ményeként tekinthető. Hogy a görög nyelvnek a főgymnasiumra való 
szorítása higgadt megfontolás alapján történt-e, és hogy e megszo
rítás mily következményeket vont s von maga után, arról szólani 
nem czélom, mellékesen azonban mégis megjegyzem, hogy ha vala
mely tanuló magyarországi gymnasiumból az osztrák gymnasiumok 
valamelyikébe (Theresianum) akarja magát fölvétetni, mi a nagy
kanizsai, szombathelyi, kőszegi, soproni, pozsonyi, sőt a budapesti 
növendékek közt is gyakori eset, mind a szülő, mind a tanítvány 
a legnagyobb kellemetlenségnek, sőt tetemes időveszteség nélkül 
legyőzhetetlen akadálynak néz eléje. Czélom tulajdonképen ezúttal 
azt fejtegetni, hogy a világtörténelemnek az érettségi vizsgálatnál 
történt kihagyása által valóban könnyitettünk-e és mennyit könnyí
tettünk a tanuló ifjúságon ; és ebből kifolyólag a világtörténelem 
szerepeljen-e az érettségi vizsgálatnál, vagy se ?

*) A jelen dolgozatot szerzője még akkor küldte be, midőn egyesüle
tünk körei befejezték e kérdés tárgyalását és mi mintegy eredménykép 
Király Ernőnek a selmeczbányai körben előterjesztett véleményét közöltük 
(XXI. évfolyam 77—83. lap). Minthogy az indítványtevő körön kívül csak egy 
pártolta a világtörténetnek újra érettségi tárgygyá tételét, a többi pedig mind 
ellenezte, a dolgot egyesületünkben és folyóiratunkban elintézettnek tekin
tettük. Most a kérdés újra fölvetődött. Mint értesítettük olvasóinkat (okt. fűz. 
60. 1.), a közoktatásügyi minister az újra fölvétel ügyében kérdést intézett a 
közokt. tanácshoz, mely már határozott is. (L. decz. fűz. 212. 1.). így e dol
gozat ismét időszerűvé vált. A szerk.
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A középiskola VIII. osztályában az érettségi vizsgálat tárgyat 
képező ,oknyomozó' magyar történelem tárgyaltatván, a tényeknek 
mint okozatoknak okait, melyek első sorban világot vetnek az oko
zatokra, sőt sok esetben a következményekre is, nem csak figyel
men kívül hagynunk nem lehet, hanem azokat — minthogy az ok, 
okozat, következmény szerves egészet képez — teljes fényben elő
tüntetni szoros kötelességünk is. Ugyan a magyar történelmi ese
mények okait, a mennyiben productiv nép nagy egészben véve alig* 
voltunk, hol is lelhetjük ? Nem máshol, mint a világtörténelemben: 
és így nemzeti történelmünk a világtörténelemmel oly szoros össze
köttetésben áll, hogy az utóbbinak nem tudása esetében saját törté
nelmünket nem érthetjük.

A magyar nép a nagy népvándorlás utolsó hullámaként sze
repel, tehát részt vesz már a nagy népvándorlásban ; kiterjed reánk 
a nyugati vagy császári befolyás, miről főleg a kér. vallás elterje
dése és Sz. István alkotmánya, törvényhozása tanúskodik ; érvénye
sül a pápai, sőt mi több a kettő közt a byzanti befolyás is, az 
elsőnek III. Béla intézményei, a másodiknak az aranybulla és az 
Anjouk trónrajutása a legmaradandóbb nyoma; megtestesül nálunk 
a nemesi államok eszméje is, mit ismét Zsigmond törvényeiből vilá
gosan kiolvashatunk ; a török előnyomulásakor Magyarország védő 
bástyája nyugatnak a keleti barbárság ellen, mely tisztében el is 
bukik ; a reformatio szintén gyökeret ver nálunk, az ellenreforma- 
tió küzdelme is élesen kifejlődik; az északi, illetve keleti nagy 
hatalmak átalakulásakor a török hatalom hazánkban törik meg; a 
XVIII. század szabad eszméi nálunk is reformokat idéznek elő 
Mária Terézia és II. József a la tt; a nagy franczia forradalomba is 
bevonattunk, mit a Martinovics-féle összeesküvés és a devalvatió 
eléggé bizonyít; végre a sz. szövetség ellen is kifejtjük az illő 
reactiót, melynek édes gyümölcseként tekinthető nemzeti átalakulá
sunk. Tehát mi az, a mit a maturansnak a közép, új és legújabb 
korból ismernie nem kell? Ugyan hát mért nem adjuk meg a közép, 
új és legújabb korra vonatkozólag az érettséginek azt az alakot, 
melyet neki a müveit nyugat ad ? miért teszsziik ki az érett
ségi bizonyítványokat annak, hogy érvényességük vagy érvényte
lenségük egy bécsi egyetemi tanács vitatárgyát tegye ?

Azt mondhatná valaki, hogy mivel az egyetemes világtörté
nelem három része — közép, új és legújabb kor — oly szóim 
kapcsolatban van nemzetünk történelmével, hogy a hol az egyikről 
van szó, ott szóban van a másik is, tehát mért vétessék föl az egye
temes világtörténelem imént említett három része az érettségi vizs
gálat keretébe? Erre rövid válaszom az, hogy ejtsük el az algebrát 
is az érettségi vizsgálatoknál és csak a geometriát tartsuk meg; 
mert hisz a kettő épen oly viszonyban áll egymáshoz, mint a két
nemű történelem ; így legalább levetkőztetjük aztán az érettségi 
vizsgálatot teljesen eredeti mezéből.
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Hát mi történjék az ókorral, mely időről nemzetünket illetve 
mit sem tudván, azt nemzeti történelmünkkel szoros kapcsolatba 
nem hozhatjuk? Ha a történelem fölfegyverzi az embert, hogy az 
élet minden nehézségeivel bátran szembe szálhasson ; ha az embere 
a szerencse mosolygó, elcsábító arezával szemben megtartja az úton, 
melyen haladva az ember emberré lesz, értein az erény útját; ha 
czélja a jellemfejlesztés, szívnemesítés, és ily módon az élet mes
tere : akkor a történelemnek ama részét, mely munkásságunk tala
jának legjövedelmezőbb, legbecsesebb része, gyöngye, az érettségi
nél figyelmen kívül hagynunk nem szabad. Meggyőződésem, hogy 
ha Corn. Nepos a jelen korban élne és egy Sallustiussal szemben 
az erényt, az emberek egymás iránt való bizalmát, a hitet védel
mébe fogadná, nem a közép és nem is az új vagy a legújabb 
korból böngészné ellensúlyozó bizonyítékait, hanem megmaradna az 
ókor szeplőtelen jellemei mellett.

És végre legyen szabad kérdenem, hogy miről is van szó az 
érettségi vizsgálatnál ? Nemde az általános műveltség megbirálásá- 
ról ? És ha igen, meg lehet azt a világtörténelem tekintetbe vétele 
nélkül is ejteni ? Bizony, bizony mondom, hogy nem; legfölebb 
úgy, ha a józan logikából csúfot kívánunk űzni.

A tervszerűleg haladó, tárgya természetét és az emlékező tehet
ség tulajdonságait ismerő tanár az V. osztályban a középkor mel
lett szorgalmasan ismételteti az ókort, már csak azért is, hogy a 
görög és latin remekírók tanárainak kezére járjon ; a VI. osztályban 
az újkor mellett hasonlót tesz a középkorral, hogy ismét a német 
irodalom tanárát támogassa nehéz feladata megoldásában, végre a 
VII. osztályban, hol a polgári földrajz tárgyalásánál fő feladata 
minden állam fejlődéstörténetét az egyetemes világtörténelemben 
tanultak alapján tisztába hozni, egybefoglalja az ó, közép, új és 
legújabb kort. így készíti elő tanítványait a magyar történelem 
tanulásához, nemkülönben az érettségi vizsgálathoz. Mert az, hogy 
az ókor ismétlését a latin és görög nyelv tanáraira bízzuk, a közép, 
líj és legújabb korét pedig párhuzamban a magyar történelem tár
gyalásával a Vili. osztályban eszközöljük, a földolgozandó tananyag 
halmaza következtében nem lehet más, mint czifra beszéd, hegedűszó.

Régi törekvésünk, hogy tanügyüuk s általa nemzetünk arra 
a magaslatra emelkedjék, melyen nyugat népei állanak ; és mégis 
tetteink oda mutatnak, mint ha a kitűzött czélt iparkodnánk elke
rülni. Jelszavunk, hogyne szaporítsuk a szellemi proletariátust; és 
valóban mit teszünk ? A következetesség cserben hagyásával, a 
vizsgálati tárgyak szűkebb keretbe való szorításával annak gyara
pításán fáradozunk. Valóban furcsának tűnik elő. hogy még törté
nelem tanár is létezik, mint a selmeczbányai kör kebelében,*) ki

*) A szerző itt nem veszi figyelembe, hogy nemcsak n selmeczbányai, 
hanem a trsztenai, üumei, kaposvári, brassói és szepesi kör is a fölvétel ellen 
nyilatkozott (1. Közi. XXI. évf. 77. 1. jegyz.). A szerit.
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megfeledkezvén arról, hogy az érettséginél nem szakképzettségről 
lévén szó, ,tiszta jóindulatból' épen a magyar ember látókörét kívánja 
szükebb határok közé szorítani!

Vannak gazdasági, gépészeti, kereskedelmi stb. szakintézeteink; 
iparunk, jövedelmező kereskedésünk idegenek kezében. Ez irány
ban tereljük tehát a tehetség tekintetében gyöngébb ifjúinkat, és 
a haza felvirágzásáért hőn sovárgó Szécbenyink szavait elértettük! 
Különben hazánk ifjúsága kitartó, a nehézségekkel bátran számoló; 
megmutatták azt az ötvenes években a Kárpátok aljában lakó, az 
úgynevezett vegyesajkú gymnasiumokba szorult magyar ifjak, kik 
bár a német nyelvet nem beszélték, pár év múlva az érettségi 
vizsgálatnál egy Dragoni, vagy Kozacek felügyelete alatt és Ítélete 
szerint az Entwurf követelményeinek teljesen megfeleltek. Hány 
magyar ifjú lett eximio modo maturus!

Igaz, hogy nem volt magyar történelmünk az érettséginél, a 
magyar irodalomtörténet is úgy szólván csak névleg szerepelt; de 
igen is ott volt Martin Konrád, melynek betanulása tudományos 
színezetű irályánál fogva legalább háromszor oly erőfeszítésbe került, 
mint a fönn érintettek elsajátítása; megkivántatott a görög és latin 
irodalomból valamely remekmű tetemes részének beemlézése, sze
repelt Subic, a gömbháromszögtan stb. És egy 25 év alatt oly 
annyira elsatnyult volna hazánk ifjúsága, hogy a tantárgyakat az 
érettségire vonatkozólag scrutinium alá kell vetnünk ? Nem, az nem 
lehet; Darwin elmélete sem engedi hinnünk.

Ezek után üdvözlöm én a beszterczebányai kört, mely a dol
gok menetét a rendes kerékvágásba terelni törekszik,*) és örömmel 
sorakozom haladást jelző zászlaja alá ; mert hisz legelső sorban is : 
„Forma dat esse rei.“

(Fehértemplom.) Szőke Endre.

A térképek kérdése a földrajzi oktatásban *)
Földrajzi tanításunk körülbelül tíz év óta szakított a lexikon- 

szerűleg összeállított földrajz tanításával s helyet adott a szó szoros 
értelmében vett földrajznak. E szerint a földrajzi tanításnak főczélja 
a földrajzi egyedeknek pontos ismerete, tehát nem zárkózhatik el 
semmi olyan tényezőtől, melyek az egyedek jellemző vonásait magukon 
hordják. Ez az oka, hogy a földrajzi tananyag körében a természet- 
rajzi dolgok is joggal helyet foglalnak. Helyet foglalnak még pedig 
joggal ezeken kívül a történelem elemei s az emberi munkásságnaka 
föld felületére vonatkozó visszahatásai is annyiban, amennyibenanépek

*) A beszterczebányai kör tette 1886. évi közgyűlésünkön azt az indít
ványt, „hasson oda az egyesület, hogy a világtörténelem vagy legalább annak 
ókori része tétessék ismét a gymn. érettségi vizsgálat tárgyává“. A szer};.

*) Felolvastatott a zentai körnek 1889. február 6-án tartott ülésén.
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történelme, anyagi és szellemi műveltsége lakóhelyének sajátságos 
földrajzi és természetrajzi viszonyaival összefüggésben vannak.

A föld felületének, a rajta levő természeti tárgyaknak, az 
emberiség művelődésének s az emberi munkásságnak ismertetése 
tehát szerencsésen van megoldva a földrajzi tanítás mai stádiumában.

Nem czélom a földrajzi oktatást tovább méltatni, tökéletesen 
egyet értek Paszlavszky József t. kartársammal, ki Közlönyünk 
1887. év május havi füzetében az úgynevezett természetrajzos föld
rajznak védelmére kelt s a természeti tárgyaknak a földrajzi tan
anyagban csak úgy odadobott felemlítése ellen a valamint későbbi 
természetrajzi oktatás sikere, úgy a helyesen felfogott tanítás 
érdekében szót emelt.

Más kérdés az, mihez szólni akarok, a miben én a földrajzi 
oktatás sikerét is veszélyeztetve látom, s ez az iskolai — különösen 
pedig a kézi térképek kérdése.

Ha tanításunkat eredményessé akarjuk tenni (pedig melyikünk 
ne akarná?), ha azt akarjuk, hogy az emlékezetben megszilárdul
jon, akkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk a mellékkörül
ményeket sem, melyek tanításunkat eredményessé tehetik. Ámde 
mennyivel inkább kell kiváló gondot fordítanunk azokra a körülmé
nyekre, melyek úgyszólván alapkövét teszik a biztos tudásnak, azt 
említenem is felesleges.

Ily fontos körülmény a földrajzi oktatásnál a térkép haszná
lata. Térképismeret nélkül nem lehet a földrajzi tanítás sikeres és 
hogy nem is az, sajnosán tapasztalom évek óta első osztályú tanít
ványaimnál, minek okát nem tudom másban keresni, mint abban, 
hogy nem barátkoztak még meg a térkép használatával. Sohasem 
lesz a tanulók munkásságának eredménye állandó, ha mellőzik a 
térképeket s nem iparkodnak a fogalmakat a térképekhez kötve 
emlékezetükben megszilárdítani Nem fogják a tárgyat annyira meg
kedvelni, hogy bennük a földrajzi ismeretek utáni vágy fölébredjen. 
Sőt tudtára jőve a térképismeret hiányából származó gyakori bot
lásaiknak, elkedvetleníti őket ama beismerés, hogy a mit fáradság
gal tanultak, annak nem vehetik hasznát.

Tanuljanak tehát a növendékek folytonosan a térképről, 
tanulják megismerni annak becsét, ismerjék a térképek jelkepes 
szavait, melyeket ha elsajátítanak, meg fogják szerezni maguknak 
azt a megnyugtató tudatot, hogy idejüket hasznos ismeretek meg
szerzésével töltötték el. Nem fognak a tantárgy érdeme fölött felül- 
birálatba bocsátkozni, mi nagyon hamar bekövetkezik akkor, ha 
egyébként fáradságos tanulásuknak eredményét nem látják.

Hogy a tanulókat a térkép használatára szoktassuk, menjünk 
elő példával. A tanár magyarázzon térképről s az orientatio vezér
fonalával vezesse tanítványait lépésről lépésre. A tanuló vagy meg
jegyzi a helyet, vagy emlékébe vési a nevet, sőt olyanok is akad
nak, kik megjegyzik mindkettőt. Ezzel az eljárással egy részről eleje
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van véve néinikép a túlterhelésnek, a mennyiben a házi munkás
ságot megkönynyíti, másrészről a localis memoria fejlesztésének is 
elegendő táplálékot ád. A localis memóriára pedig a dolog termé
szetéből kifolyólag sehol sincs nagyobb szükségünk, mint a föld
rajznál.

Ám itt állunk a kérdés legfontosabb részénél. Minő térképe
ket adjunk iíjaink kezébe ? Hasznáihatunk-e bárminő kézi és iskolai 
térképet? Nézetem szerint csak oly térképet használhatunk, a 
mely a tanuló értelmi fejlettségét tekintve nem túlságosan nagy 
terjedelmű, a tantárgyat tekintve ellenben nem hézagos, a mellett 
könnyű áttekintésű, a lényeges részek kiemelkedettek, nem szem
rontó stb.

Nézzük, megfelelnek-e a kézi atlaszok e követelményeknek? 
Ki kell mondanunk, hogy nem. Az iskolai kézi atlaszok hiányosak, 
nincs a földrajzi tankönyvekkel összevetett s annak nyomán készí
tett kézi atlaszunk. Itt csak kettőt veszek fel az atlaszok közül, a 
mennyiben ezek leghasználtabbak, a Lange-Cherven-fé\e és a Kozma- 
féle atlaszt. A Lange Cherven-féle atlaszt már nem lehet használni 
lépten-nvomon, a mint a térképet használni kellene, mert hiányos. 
A nyírségi dombokról pl. csak annyit lehet mondani, hogy hol kel
lene lenniök. Az északnyugati és a délkeleti felföldön elő kell venni 
a csűrést-csavarást, hogy ez és az a hegység három néven is be 
van írva a térképbe, de ti fiúk nevezzétek ezt egy negyediken, a 
mely nincs beírva atlasztokba. A Dráva és Száva közti vidéken ennek 
a folyónak kell lenni a Lónyának, ennek a Krapinának, itt és itt 
kellene lenni a Karsztnak (persze másutt van felírva, hanem gon
doljátok, hogy idáig nyúlik stb). S ez még csak megjárja, hanem 
a mi ezután jön, az több a soknál. Az Alpok nyugati részét leg
jobban ki lehet venni Olaszország térképén (persze ott sem jól). Itt 
és itt kellene lenni a Col di Tendának, itt a Sturának, Dora-Ripa- 
riának, kis Sz. Bern át hágónak. Vagy tovább. Az Alpok középső 
részét megtaláljátok Svájczban, de nem az egészet, egyik részét az 
osztrák-magyar monarchia térképén keressétek (et sic porro, et 
sic porro). Ä Balkán és Appennin félszigeteken hány helyet fel
említ könyvünk, a melyekre csak azt mondhatjuk, hogy hol kel
lene lenniök. (Na ne neked térkép utáni tanítás!) Talán a II. 
osztály anyagánál máskép vagyunk? Még úgy sem, mint az első 
osztályban. Ázsia némely részét épenséggel nem lehet a térképről 
tanítani. így vagyunk Afrikánál és Amerikánál is. Fölötte nagy baj 
tehát a tanításban, ha nincs a tankönyvhöz alkalmazott térkép. 
Bizalmatlan lesz a tanuló a térkép iránt, csökkenti a buzgalmat a 
térkép használatában annak tudata, hogy a térképen a tanult föld
rajzi helyeket vagy épenséggel nem találja föl, vagy imitt amott 
kell felkeresgetnie egyik sarkát itt, másik csúcsát amott, a mi 
ezután annyival is inkább zavarja a tanítást, mert az általános kép
ről a tanulónak imigyen fogalma sem lehet.
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A Lange-Cherven-féle atlasz hasznavehetetlenségét belátva, 
néhány év óta a Kozma Gyula-féle atlaszt vétettem meg. Ez sok 
tekintetben jobb, mint az előbbi, de meg ez is hiányos. Nem is 
csoda, nem tankönyvünkhöz készült. Azonkívül egy igen nagy hibája 
van, a mi miatt valószínű, hogy ki kell küszöbölni, s ez az, hogy 
nem tiszta. Nagyon éles szem legyen az, a melyik a Balkán és 
Appennin félszigeteken vagy a franczia földön magát kiismeri. 
Egyes helyek ebben is nagyon hézagosak, mit csak folytonos javít
gatással lehet pótolni.

Ilyen hibában leiedzenek az iskolai kézi atlaszok. E mellett 
még tekintetbe kell vennünk azt a körülményt is, hogy az atlaszokat 
még most sem tekintik rendes iskolai könyvnek. A szülök még min
dig elfogultak az atlaszszal, illetőleg annak árával szemben. Bár 
valami igaz van is abban, hogy bárminő atlaszban ugyanazon föld 
részek vannak lerajzolva, tehát újat egyik sem ád, de nem is adhat; 
mégis ne téveszszük szem elöl sohasem, hogy az iskolai oktatás
nál az egyöntetűség az a normativum, mely rendes állapotokat szül. 
Ha a tanulók több különböző térképet használnak s főkép azok 
nincsenek a tankönyvhöz mérten kidolgozva, ez oly sok megjegy
zésre. kérdezősködésre s utasításra ad alkalmat, hogy általa a 
tanítás menete szenved rövidséget, a mi magába véve is elég baj.

Ezeken az állapotokon felette kívánatos volna segíteni és 
lehetne is segíteni nezetem szerint úgy, hogy ne engedélyeztetnék 
földrajzi tankönyv térkép nélkül. A térképnek a tankönyvvel ter
mészetesen tökéletesen egybevágónak kellene lennie. Nem úgy értem, 
hogy csak a földrajzi tankönyvben foglalt helyeket tartalmazza, 
hanem úgy, hogy ezek föltétien benn foglaltassanak. Ez esetben a 
tanuló sem lesz bizalmatlan a térkép iránt, meg fogja érteni a tér
kép becsét, a földrajzi oktatás pedig megszabadul az oktatás siker
telenségének egyik okától.

A mi az iskolai térképekre vonatkozik, erről kevesebbet szól
hatok. Erre nézve már nem követelhető, hogy minden iskolai tér
kép a tankönyvhöz mérten készíttessék. Nem föltétien szükséges az 
sem. hogy az apróbb részletek is benn foglaltassanak. Az iskolai 
térkép úgysem képezi a tanulók házi munkásságának segédeszközét, 
sőt még az iskolait is csak bizonyos megszorítással képezheti, a 
mennyiben először magyarázat közben a tanár s fölváltva egyik
másik tanuló az osztály figyelme mellett kiterjeszkedik azon föld
rajzi helyek megmutatására, melyek a napi feladatban foglaltatnak. 
Az iskolai térkép inkább a részletek összegezésére szolgál, mint a 
részletek tanulmányozására, ezeknél tehát a földrajzi egyedeknek 
csakis a legfeltűnőbb vonásai szükségesek. Ilyen iskolai térképeink 
pedig elég jók vannak.

Ezek felemlítése után javaslatom tz: Az országos középiskolai 
tanáregyesület hasson oda a közoktatásMgvi kormánynál, hogy ezen
túl a földrajzi tankönyvek külön ne engedélyeztessenek, hanem
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mindenkor csak a tankönyvvel teljesen egybevágó s egyéb hiányok
ban sem szenvedő kézi atlaszokkal egyetemben. A használatban 
levő tankönyvekre pedig mondatnék ki, hogy kívánatosnak tartja 
a szerzők részéről ezekhez mennél hamarabb megfelelő kézi atlaszok 
kiadását.

(Zenta.) ' Örvény Iván.

I S M E R T E T É S E K .

Hazai művek.

A szülő kibékülése az iskolával. A tanuló és a család javára 
írta Hekinger István. Pécsett. Nyomatott Engel Lajos könyvnyom
dájában. 1888. K8r. 24 1. Ára 25 kr.

Közlönyünk XX. évf. 620. lapján a máramaros-szigeti kör az 
alkalommal, midőn más körök is a brassói kör ama tételét tárgyalták: 
Mi módon nyerhető meg az iskolai nevelésnek a család érdeklődése? 
— azt indítványozta a többek közt, hogy ilyen irányú kis könyveket, 
de egyszerűsített alakban kell terjesztem.

Ily czélból készült, s ez indítvány kívánalmainak egészen megfelel 
e kis munkácska, mely a bevezető sorok után külön pontokban foglal
kozik a szülővel, az iskolával, a szülő és iskola szeretete közötti különb
séggel. Egyéb pontjai: A szülő és az iskola érintkezése feltétlenül szük
séges. A szülő gyermeke tulajdonait elfogulatlanul ismerje meg. A szülő 
gyermeke előtt iskoláról, tanárról csak tisztelettel szólhat. A szülő az 
iskola megkérdezése nélkül magántanítót ne fogadjon. A szülő az iskola 
megkérdezése nélkül élelmezőt, illetőleg szülőhelyettest ne válaszszon.

E pontokban igen fontos dolgok vannak jól elmondva, világosan s 
eléggé kifejtve. A munkácsijának czímet, intentiójának megfelelően, ki
fejezőbbet lehetett volna adni. De ez nem csökkenti értékét. A hová e szerény 
füzetke eljut, a középiskolai nevelő-oktatásnak bizonynyal nagy hasznára 
lesz. Kiállítása is kifogástalan.

(Zenta.) Mészáros Lajos.

Magyar stilisztika. Középiskolák számára irta dr. Dengi János. 
Második, teljesen átdolgozott kiadás. Budapest, 1889. Az Eggen- 
berger-féle könyvkereskedés kiadása. 8r. VIII és 88 1. Ára 80 kr.

„A módszer s a rendszer az főkép, — írja a szerző az előszóban 
— miben e második kiadás az elsőtől különbözik“, abban tehát, a mit 
az orsz. közoktatási tanács e mü első kiadásáról adott véleményében 
nyomósán kiemelt, megdicsért. Nem is hiszem, hogy ez a bírálat vette 
volna rá a szerzőt, hogy maga alatt készüljön vágni a fát, hanem
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nyilván szaktársai sürgetése sarkalta, hogy müvének módszerében változ
tasson. Mert ez újabb feldolgozásban Dengi önállóan járt el. Látom azt 
a felfogásban, mely valósággal a tudomány eredményét viszi az iskolába, 
és látom jórészt az elrendezésben, a módszerben, mely ha nem is ki
fogástalan, szerencsésebb mindazonáltal a korábbinál, mert a gyakorlat 
szempontjait követi.

A dicsérni való mellett van azonban olyan is, mi ellen kifogás 
tehető. Ilyen mindjárt az, hogy a szerző egyre magyaráz, elemez, tárgyal, 
de megfeledkezik a megállapodásokról, pihenőkről, összefoglalásokról; 
megfeledkezik arról, hogy a tanulónak az eredményeket emlékezetébe is 
kell vésnie. Lehet, hogy így divat; azonban rossz divatnak tartom. Ez 
alaphiba mellett, melylyel itt-ott terjengősség járt, apróbb hibák és 
fogyatkozások a következők :

16. §, „A neologismus összetétellel vagy képzéssel“ (és szócsonkí
tással!) „alkot új szókat“. — 20. §. A gondolatok világos kifejezését 
negative határozza meg; fontosabb azonban, hogy a 21. §. kurtán bánik 
el a szórend kérdésével, holott annak részletes bemutatására, tapasztalás 
szerint, égető a szükség. — 26. §. Kép, ellentétes fogalom : magyarázatuk 
nélkül, s amaz többször is anticipando. — 77. §. Az utánvétest, bár 
ismeretes műszó, elhagyja. — 92. §. A személyesítés előbb, pl. az allegoria 
mellé volna állítandó. — 49. §. Oly latinosságokat sorol fel, a melyekre 
ma már bizonyos borzalommal gondol a tanár, de tanuló aligha talál
kozik velők. Legfeljebb jegyzetben forduljanak elő, ott is szemelve; 
mert tartok tőle, inkább eltanulják újdonságuk miatt. Viszont a németes
ségnél példával is ajánlatos lett volna a hibás időjelzésre rámutatni, 
mert az első május-, 15-dik április-féle mondások gomba-módra fel
szaporodnak. — Kijegyzek néhány stiláris dolgot is: 22. §. „de egy
általán a gondolkodás korrektségét vagy rendszertelenségét is (Megjegyzem, 
hogy a mondatban coordinatio van); — természetimen — természetesen, 
természetességgel; örömteljes, erőteljes (gyakori szó !), szófukar, túlliosszú, 
színgazdag; képes -ni (germanismus; kár, hogy a szerző nem igtatta 
könyvébe!); 7. §. A szóknak kell világosnak lenni; épp —  ép (lásd
Akadémia); Hómért —  Ilomerost (németesség); 24. §. Nevezik-------
vonatkozásnak is azért, mert a közbevetett gondolat mindig stb. — vonat
kozásnak is, ha ; 28. §. Más költő itt elmondaná — ha az elhallgatás
hoz nem ért a maga helyén, nem költő az olyan ember; u. o t t : (Petőfi)-t 
rossz helyre tette a szedő; 40. §. Jókainak e kifejezését: 0 és nagy 
eszméinek egy része (nem mindannyi) — nem tartom tautológiának;
terrase =  terrasse ; 45. §. Képviseli; 48. §. daczára------- ismerésének —
germanismus; 83. §. szegényebb vagy gazdagabb (: lesz); 38. §. előjöhet 
(germ.). Végül a 87. §-t apró betűvel kellett volna szedetni. Sajtóhiba 
alig fordul elő.

Dengi stilisztikájának jelen, második kiadását tudományos értékéért 
derék műnek tartom, a tankönyv szempontjából azonban azt kívánom, 
hogy módszer-einanczipálódás útján bátrabb léptekkel induljon odább; 
tanügyünk fog nyerni vele.

(Pozsony.) Dr. Tóth Sándor.
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Külföldi művek.

Nervosität und Erziehung. Von Dr. C. Pelman, Director der 
Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg bei Düsseldorf. Bonn, 1888. 
8r. 41 1. Ara 1 márka.

Annak kiegészítéséül, a mit Daryl munkájának ismertetésekor (Közi. 
m. é. foly. 452. 1.) a testi nevelésről mondottam, szolgálhat a jelen füzet, 
melyről ismertetés helyett ajánlatot írok, annyira kívánnám, hogy min
denki személyes meggyőződésből ismerje meg. A szerző nem elcsépelt 
paedagogiai thémát feszeget unalmas módon, hanem vonzóan s tanulsá
gosan tárgyalja azt az általános jelenséget s okait, mely századunk beteg
sége : az idegességet

Csak röviden sorolom tehát fel a gondolatokat s tényeket, melye
ket a szerző nagy szakavatottsággal pendít meg magasabb, általános 
emberi szempontból. Szóba hozza az érzelem eltompulásával egyidejűleg 
kifejlődött nagy ingerlékenységet ; az öröklés által terjesztett bajokat, 
melyeket ellensúlyozni a józan nevelés kötelessége ; ama féltékeny elő
ítéleteket, melyekkel a tanügy emberei az orvos egészségügyi javaslatait 
fogadják, ezt szerénytelenséggel s túlkapással vádolván; felsorolja az 
iskolai betegségeket mindkét nembeli ifjúságnál s az ellenük eredmény
nyel alkalmazandó egészségügyi intézkedéseket; meggyőzően kel ki a 
modern leánynevelés ferdeségei ellen s kárhoztatja a nőemancipatiót; 
végül annak az alapmeggyőződésének ad kifejezést, hogy a gyermek 
korán, sokat s rosszúl dolgozik, s mindezt egészségellenes viszonyok közt.

Mint figyelemre méltó nézetet kiemeljük, hogy Pelman kikel Preyer 
tekintélyes paedagogiai írónak azon, adatok által be nem bizonyított ál
lítása ellen, mintha a hadi szolgálatra képtelenek viszonylagos százalék
száma az egy évi önkéuytes jelölteknél nagyobb volna mint a hadkötele
zettek többi csoportjánál. Részemről, megvallom, a kimerítő statisztikai 
adatok hiányának daczára Preyer nézetét vagyok hajlandó elfogadni.

Nem merném eldönteni, írja szerzőnk befejezőleg, vájjon a franczia 
forradalom örökségének tekintendő-e korunk idegessége, de tény, hogy 
az események ama hatalmas mozgalom óta rohamo-abban fejlődnek, sem
hogy az ideganyag s idegerő őket követni képes volna. Tény, hogy az 
aránytalanság fennáll és számunkra csak az a vigasztaló remény marad, 
hogy az idők folyama azt ki fogja egyenlíteni s lázas korszakunk örök
ségét egy erősebb idegzetű nemzedék szerencsésebb viszonyok között 
fogja tovább fejleszteni. Akkor az idegesség, a mint jött, el is fog 
tűnni; csak művelődéstörténeti érdekessége marad majd vissza, ámde 
siratni nem igen fogjuk.

A panasz jogosultságát bővebben igazolni én sem tartom szüksé
gesnek, ki ki tudja s hányán tapasztalják önmagukon, hogy a szellemi 
és ideges bajok évről évre gyarapodnak. A tanár s katona mintegy a 
baj két pólusa képviselőjének tekinthető. Az emberi szervezetre, mely 
úgy a hogy alkalmazkodik a fokozódó művelődés követelményeihez, az 
élvezetek s fájdalmak, a törekvés és tétlenség mind többé-kevésbbé rom-



bolólag hatnak. Minél egyszerűbb s eredetibb a cultura, mondja korunk 
egy másik hírneves elme-orvosa, annál nagyobb a szellemek egyöntetű
sége ; minél többoldalú és fejlettebb az, annál nagyobb számmal fej
lődnek nyugtalan, ingerlékeny s heves egyéniségek. Az ellensúlyozásra 
ajánlott állítólagos radikális ellenszerek legtöbb esetben teljesen aláássák 
az idegrendszert, a mire Gr. Miller Beard amerikai orvos egyik köny
vében azt a lesújtó tényt említi, hogy az Egyesült Államokban, hol az 
idegesség valódi ragálylyá fejlődött, évenként nő azok száma, kiknek 
szervezete a szeszes italok s lármás nyilvános mulatságok élvezetét már 
el nem tűri.

Mindez nemcsak igazolja, hanem szükségessé is teszi a testi neve
lés hangsúlyozását, és sürgeti azt, hogy a test és lélek összhangzatos 
kiképzéséről ne csak írjunk, hanem tegyünk is.

(Brassó). Kemény Ferencz.
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K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

BELF ÖLD.
A közoktatási tanács reformjáról a közokt. minister a képviselő

ház közoktatási bizottságának deczember 5-én tartott ülésében nagy 
fontosságú nyilatkozatot tett. Az Országgyűlési Tudósító a minister 
nyilatkozatát ekkép ismerteti:

Gr. Csáky minister nem mondhatja a tanács reformját minden részle
tében végleg megállapítottnak, de annyit már a maga részéről megállapított
nak tekint, hogy egy ily tanácsnak, melyre szükség van. rendelkezési jogot 
adni nem lehet, mert ez csak csonkítaná a ministeri felelősséget. A tanács 
véleményezési joga egyfelől a paedagogiai, didaktikai és methodikai ügyekre, 
s másrészt a tankönyvek bírálatára terjedne ki. S ezekkel kapcsolatban a 
felügyelet bizonyos mérvű gyakorlására egyes kiküldöttei által az illető közok
tatási intézetek felett. A mi a tanács szervezetét illeti, két tudományszaka s 
károm iskolanemü osztálya lenne, a mint azt a jelenlegi tanács javaslatba 
hozta. A tankönyveket biiáló két tag közül az egyiknek ugyanazon szakmá
ban működő gyakorlati férfiúnak keilend lenni, a bírálók szavazás utján lesz
nek valasztandók s a tanács rendes tagjain kívül, a tanács előterjesztésére a 
minister jóváhagyása mellett, a vidéki szak férfiakból tankönyvbirálók lajstroma 
lenne összeállítandó, a vidéki bírálók írásban tevén meg jelentésüket. Az ezen 
alapon reformált közoktatási tanács remélhetőleg már 18hl-ben meg fogja 
kezdhetni működését. A bizottság általános helyesléssel vette tudomásul a 
minister előterjesztését.

Ezek után a tanács reformjának kérdését elintézettnek tekint
hetjük. Nem kell külön kiemelnünk, hogy a közokt. minister a fődolgok
ban a tanács előterjesztése értelmében tervezi a reformot, mely előter
jesztésre vonatkozólag nekünk súlyos, több Ízben kifejtett aggodalmaink 
vannak. Minthogy a közokt. minister elvileg eldöntötte a kérdést, fölös
legesnek tartjuk, hogy ellenvetéseinket ismételjük, vagy újakkal bővítsük.

19Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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Kívánjuk, hogy a közokt. ministernek legyen igaza, hogy a tények, 
melyeken most a sor tanúbizonysággal szolgálhatni, ne mellettünk, ha
nem ő mellette szóljanak. Kívánjuk, de nem merjük remélni. Az előbb 
ismertetett elvek szerint reformált tanács voltakép a régi tanács, de 
költségesebb s komplikáltabb módon berendezve. Vájjon jobban meg 
fog-e felelni czéljának, mint a mostani, nem tudjuk, nem hiszszük, csak 
óhajtjuk. De míg a reformálandó tanács paedagogiai, didaktikai és 
methodikai működése elé nagy lelki nyugalommal nézünk s tankönyv- 
bírálási tevékenységével is valahogy megleszünk — mindezekre nézve 
ugyanis a helyzet legalább nem rosszabbodik — addig komolyan kételkedünk 
abban, hogy „a felügyelet gyakorlása kiküldöttei által az illető köz
oktatási intézetek felett“ , iskolaügyünknek javára fog szolgálni. Ez a 
felügyeleti fórumoknak oly egymásra halmozását, az állami administratió- 
nak oly megcsorbítását jelentheti, melyre sehol nem tudunk példát, melytől 
viszonyaink közt jót nem várhatunk. Egyébiránt várjuk be a részletes 
reformszabályzatot, mely immár nem késhetik soká. Nekünk némi elég
tételül szolgál, hogy tanári körökben igen sokan a mi nézetünkhöz 
szegődtek. A Közokt. Szemle decz. 1. számában valaki, a ki nyilván a 
tanácsnak egyik „váltakozó“ tagja, a közoktatási tanács reformjáról ekkép 
nyilatkozik :

A kisszerű, nagyrészt lényegtelen módosítások, melyeket a tanács mai 
szervezetére és eljárására vonatkozóan indítványoz, sehogy sem érdemlik meg 
a „reform“ nevet. Kimondom egészen világosan és határozottan, mert itt csak 
az őszinte, nyílt szó segíthet, hogy nézetem szerint a közoktatási tanácsot 
reformálni egyáltalában nem lehet. A czikkíró szerint azért sem, mert először 
a mostani tagok legnagyobb részét — az állandó tagokat a dolog természe
ténél fogva, a többieket méltányosságból — az uj tanácsba is ki kell majd 
nevezni; másodszor most, a jelenleg fölvett összegnél nagyobb költségre a 
„reformált“ tanács nem tarthat számot. Ez összegből pedig, ezt vagy húsz 
évi tapasztalásból nagyon is jól tudjuk, közoktatási tanácsot, mely megfelel
jen föladatának, föntartani nem lehet. így állván a dolgok, a leghelyesebb 
lesz, a közoktatási tanácsot 1890-ben ünnepélyesen becsukni és nyugodtan 
bevárni azt az időpontot, midőn majd elég költség áll rendelkezésünkre egy 
uj tanács létesítésére. Ez eljárás meg fogná adni a feleletet arra a kérdésre 
is, melyre nézve még mindig eltérők a vélemények : hogy kell-e egyáltalában 
közoktatási tanács? Próbálja meg a ministerium, közoktatási tanács nélkül 
megoldani föladatát, — hátha sikerül ! Ez esetben egyáltalában nem kell 
tanács; ha nem sikerül, a minister minden perczben alkothat uj tanácsot, 
még pedig a múltaknak minden akadályozó békója nélkül . . . Tehát: a mit 
a tanács reformképen javasol, az nem reform és : a mai tanács nem is reform 
képes. Meg kell szüntetni, föl kell oszlatni, és egészen újból kezdeni a mun
kát, — ha t. i. néhány év lefolyása után az ily tanácsnak szükséges volta 
kiderül. Addig tehetni kísérletet a tankönyvek megbirálásával is. Megbirál- 
tathatja a ministerium a tankönyveket bizalmi férfiakkal, — a mivel a meg
bíráltak bizonyára még sokkal kevésbbé lesznek megelégedve, mint a mai 
eljárással; megkísértheti a kormány a könyvbirálat teljes elejtését is. Nagy 
baj ez utóbbi eljárásból sem származhatik. A többi ügyekben pedig szintén 
bizalmi férfiak igénybe vételével vagy enquetekkel segíthet magán a ministe
rium, a hol segítségre szorul. A tan- és szakférfiak készséges közreműködé
sére mindig számíthat. Fődolog, hogy a mai tanácsot nem lehet igazán refor
málni, hogy minden igazi reform előfeltétele a mai tanácsnak teljes meg
szűnése.
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Iskolai krónika. Deczemberi számunkban (226. 1.) említettük, 
hogy a csurgói ev. ref. fögymnasium állami segélyezése ügyében létrejött 
a szerződés. Közöltük is belőle, hogy a fögymnasium 25,000 frtnyi 
összes szükségletének fedezéséhez az állam 8600 írttal járul, valamint 
azt is, hogy a tíz rendes tanár fizetése egyenkint 1100 frt, 100 frt 
lakáspénz és 50 frt ötödéves pótlék. Most még a következőket említjük: 
A vallástanár fizetése 800 frt, a rajztanáré 1000 frt, a torna-és énektanáré 
400—400 f r t ; az állam három rendes tanárt nevez ki, a mathematika- 
physika, földrajz-természetrajz és a német nyelv tanárát, kiket jogában 
áll Csurgóról valamely más állami intézetbe áthelyezni; minthogy jelen
ben ez állások állandósított rendes tanárokkal vannak betöltve, ezeket 
az állam átveszi és csak a bekövetkezendő üresedések esetében él ki
nevezési jogával; az oktatás az állami tanterv szerint fog történni; a 
szerződés öt példánya közül egy a ímnisteriumnak, egy a conventnek 
egy a kerületnek, egy az egyházmegyének, egy pedig az iskolának jut. 
— Esztergomban a város tisztviselői és tanárai mozgalmat indítottak 
fizetésök javítása ügyében. A városi tanárok most 800 frtot kapnak 
minden pótlék, lakbérilletmény, sőt nyugdíjra való kilátás nélkül. Reméljük, 
hogy a megindult mozgalomnak meglesz a kívánt sikere. — A selmecz- 
bányai leír. hath, gymnasium kiegészítésére Simor János herczegprimás 
50,000 frtot adományozott, miből most már föl lehet állítani a hiányzó 
VII. és VIII. osztályt. A selmecziek küldöttségben fognak az adományért 
köszönetét mondani a herczegprimásnak. — A zilahi ev. ref. gymnasium 
állami segélyezése ügyében a szerződés a közokt. minister és az ev. ref. 
egyetemes convent közt már szintén megköttetett. E szerződés szerint a 
gymnasium, a törvényhozás hozzájárulásának föltétele mellett, épület- 
kibővítésre egyszersmindenkorra a már kapott 10,000 írton felül még 
5000 frtot kap, az intézet fentartására pedig évenkint 11,000 frtnyi 
segélyt.

K Ü L F Ö L D .

A közoktatásügy administratiója Olaszországban.

II.

A tanügyi főfelügyelő, a központi felügyelők s a helyi administratio.

A Casati törvénye szerint három tanügyi főfelügyelő volt, egy a 
főiskolák, egy a classical középiskolák és egy a technikai, elemi és 
képző intézetek számára, kiket a király nevezett ki és a közoktatásügyi 
főtanács tagjaival állottak egy rangban. Ezeket a hivatalokat azonban 
1866 után eltörülték és szerveztek egy főfelügyelői és több központi 
felügyelői állást. Az ő hatáskörüket az 1881-ik évi királyi rendelet 
szabályozza. A főfelügyelő (Ispettore generale) és központi felügyelők 
(Ispettori centrali) tiszte a szükséghez képest a minister vagy államtitkár

19*
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meghagyásából a ministeriumtól függő összes iskolákat meglátogatni. 
A felügyelők minden látogatásnál kötelesek szoros vizsgálatot tartani az 
iránt, hogy a törvények, királyi rendeletek és ministen utasítások pon
tosan végrehajtatnak-e és hogy a figyelmükbe ajánlott intézetekben milyen 
állapotok vannak administrationális, fegyelmi, közerkölcsi és tanulmányi 
tekintetben.

Látogatásuk eredményéről a felügyelők részletes jelentést tesznek 
a ministernek s egyúttal javaslatot adnak az állapotok esetleges orvos
lására.

A főfelügyelő és a központi felügyelők csak a ministertől és állam
titkártól függenek, s ha nincsenek küldetésben, a minister vagy állam
titkár által rájuk bízott munkákat végzik a ministeriumban, megtartva 
ugyanazt a hivatalos munkaidőt, mit a többi hivatalnokok.

A felügyelők, valahányszor küldetésben vannak, a ministert képviselik, 
miért is az összes tanügyi hatóságok és tanférfiak kötelesek őket a kellő 
tisztelettel fogadni és őket eljárásukban támogatni.

A főfelügyelő és a központi felügyelők, valahányszor a minister 
vagy államtitkár szükségesnek találja, a minister vagy az államtitkár 
elnöklete alatt tanácskozást tartanak, azon ügyekben, melyeket a minister 
hoz szőnyegre vagy a felügyelők bármelyike tesz tanácskozás tárgyává, 
mint iskola látogatásának eredményét.

A küldetésben levő felügyelők a rendeletekben szabályozott illet
ményeket élvezik.

A felügyelők küldetésük alkalmával igazolványt kapnak a minister
től. melyet látogatásuk alkalmával a tartományok prefectjeinél felmutatni 
tartoznak, melynek alapján aztán ezek támogatására számíthatnak.

A főfelügyelő és központi felügyelők javaslatot tesznek a minister
nek a vizsgáló bizottságok kiküldése, a tanárok kinevezése és előlépte
tése, kitüntetése vagy megrovása és büntetése tárgyában.

A ministeriumban két központi felügyelő van a középiskolák, egy 
pedig az elemi és szakiskolák számára.

A helyi administratiót a főigazgatók és tartományi iskolatanácsok 
végzik. Olaszország helyi tanügyi administratiója összeesik a közigazgatási 
administratioval. Politikai tekintetben Olaszország hatvankilencz proviucziára 
oszlik ; ez a beosztás képezi a tanügyi administratiónak is alapját. 
Minden provincziában van egy főigazgató (regio provveditore ágii studi), 
a ki nemcsak a középiskolák, hanem a népoktatási iskolák ügyeinek 
is felelős administratora. Ez utóbbi ügyek kezelésére a provinczia kiter
jedéséhez képest egy vagy több tanfelügyelő (regio ispettore scolastico) 
van a főigazgató alá rendelve. Az alessandriai főigazgató alatt áll 6, a 
bresciai, casertai, genovai, milánói, római, torinói főigazgatók alatt 5— 5, 
a nápolyi, messinai, florenczi, palermói, udinei stb. főigazgatók alatt 4— 4 
tanfelügyelő ; az arezzoi, grossetoi és sondrioi főigazgatók alatt csak 
egy-egy tanfelügyelő áll. A 69 főigazgató alatt 238 tanfelügyelő foglal
kozik a népoktatási intézetek ügykezelésével. Egy-egy tanfelügyelőnek 
sokkal kisebb terjedelmű a kerülete, mint nálunk. Egy-két példa leg-
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jobban tájékoztat az olasz tanfelügyelő kerületéről. Nápoly városában, 
van egy tanfelügyelő, Pozzuoliban egy második, Castellamaréban egy 
harmadik, Casoriában egy negyedik ; a római provineziában Rómában, 
Civitavecchiában, Frosinanéban, Velletriben és Viterboban van egy-egy 
tanfelügyelő. A főigazgatók a középiskolák administratióját kizárólag 
maguk vezetik a tartományi iskolatanácscsal egyetértőleg; a népoktatási 
intézetek ügyeinek vezetését a tanfelügyelőkkel egyetemben végzik, de a 
felelősség őket terheli. A hatáskörnek ilyen kiszélesítése következtében 
a főigazgatók nagyon el vannak halmozva teendőkkel, s leginkább az 
irodai administratio foglalja el idejűk java részét, úgy hogy az intézetek 
meglátogatásával és tanulmányi ellenőrzésével vajmi keveset foglalkoz
hatnak. A tanulmányi ellenőrzést azért egyetemi tanárokra bízza a 
minister, vagy a központi felügyelők mennek iskolákat látogatni. Erről 
az eljárásról már egy más alkalommal emlékeztem meg Közlönyünkben 
{1888— 89. évfolyam januári szám 331. lap). Beír szorosan nem tartozik 
a középiskolák ügyéhez, de mert az olasz tanfelügyelők a főigazgatói 
intézménynyel állanak kapcsolatban, felhozom a fizetésükre vonatkozó 
adatokat. Az I. osztályú tanfelügyelők (25-en) évi fizetése 3000 lira, a
II. osztályúaké (35-en) 2500 lira, a III. osztályúaké (87-en) 2000 lira, 
a IV. osztályúak (91-en) évi fizetése 1500 lira; lakásbér sehol sincsen. 
A 238 tanfelügyelő összes fizetése 473,000 lira, a mi nálunk ugyan
annyi forintot képvisel.

A főigazgatókat a király nevezi ki olyan egyének közül, kik tudo
mányos képzettségük, erkölcsi tekintélyük és a közoktatásügy terén 
viselt tisztjüknél fogva ezen állásra legalkalmasabbak. Az 1885 iki 
királyi rendelet kimondja, hogy a tanfelügyelők csak abban az esetben 
léptethetők elő főigazgatókká, ha egyetemi laureájok (tanári tanképe- 
sítésök) van. A főigazgatók három osztályba soroztatnak és fizetésük 
6000—3500 lira között váltakozik. Ezen kívül irodai és iskolalátogatási 
átalánynyal bírnak.

A főigazgató hivatalos irodája mindig a provinczia székhelyén és 
a prefecture palotájában van, hol a prefecturának egyik titkára és egy 
másik tisztviselő végzik az irodai teendőket.

A tartományi főigazgató annyira rendelkezik az alája rendelt tan- 
felügyelők felett, hogy az 1885-iki 3309. sz. királyi rendelet értelmében 
a tanfelügyelők lakóhelyét is a szükséghez képest hol az egyik, hol a 
másik községbe tűzheti ki, a szerint, a mint az iskoláknak gyakoribb 
vagy kevésbbé gyakori ellenőrzése és meglátogatása szükségesnek mutat
kozik.

A főigazgatók hatáskörét a „Casati“ törvénye (34., 35., 36., 37.,
38. §§-ai) következőleg szabályozza. A főigazgatók és tartományi tan- 
felügyelők, kiki a maga körében képviselik a ministert és végrehajtják 
rendeletéit. Vigyáznak tehát, hogy az ő hatáskörük alá helyezett intéze
tekben a törvények és rendeletek végrehajtassanak. Elintézik azon 
felebbezéseket — ha csak a felsőbb hatóság elé nem tartoznak — 
melyeket az alájuk rendelt intézetek igazgatóinak eljárása ellen hozzájuk
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intéznek. Javaslatba hozzák a ministernél a tanintézetek tanárai és 
tanítóinak, valamint alkalmazott tisztviselőinek jutalmazásait és kitün
tetéseit. Megintik őket hanyagság esetén, vagy súlyosabb vétségeik alkal
mával jelentést tesznek a ministeriumnak megfeddésük czéljából. Érint
keznek a tartományi és községi hatóságokkal a közoktatás azon ügyeiben, 
melyek hatáskörükbe tartoznak.

A főigazgatók és tanfelügyelők személyesen látogatják meg azon 
iskolai intézeteket, melyek felügyeletük alá vannak rendelve.

A főigazgatók eljárását szabályozó külön utasítás nem létezik, 
hanem teendőik körül vannak írva azon szabályrendeletben, mely a tar
tományi iskolatanács számára még 1877-ben kiadatott.

A főigazgatót hivatalos működésében minden provincziában egy 
tartományi iskolatanács (consiglio scolastieo provinciale) támogatja. Ennek 
elnöke a provinczia főigazgatója volt a Casati törvénye szerint, 1877 óta 
azonban a tartományi prefect az elnöke, kit a főigazgató helyettesít, akadá
lyoztatása esetén. Ez a tartományi iskolatanács intézkedik, és elég tág 
hatáskörrel, a tartomány iskolaügyeiben. A tanács következőleg van 
összeállítva: Tagjai: a prefect; a főigazgató; a tartomány székhelyén 
levő kir. lyceumok, gymnasiumok, reáliskolák (technikai intézetek és 
technikai iskolák), esetleg tanítóképzők igazgatói; a tartományi tanács 
egy orvosa, a kormány által kinevezve, a tartományi pénzügyi administratió 
egy tisztviselője, a kormány által kinevezve, a provinczia négy kép
viselője, kiknek ketteje a tartományi igazgató-választmányból válasz
tandó a tartományi tanács által : két városi képviselő. Kivételes esetek
ben a tanfelügyelők is meghívhatok a tanácsba, de csak tanácskozási 
joggal bírnak. Az intézetek igazgatói nem bírnak szavazattal, midőn az 
általuk vezetett intézetek ügyei tárgyaltatnak. A tanács havonkint leg
alább egyszer ülést t a r t ; rendkívüli esetekben, valahányszor az elnök 
szükségesnek látja, vagy három tanácstag kívánja. A tanácsjegyzői teendőket 
a prefecture valamelyik tisztviselője végzi. A tartományi iskola-tanács 
hatásköre: A tanács felügyel, hogy az ő jogkörébe eső nyilvános és 
magániskolákban a törvények és rendeletek végrehajtassanak. Javas
latokat terjeszt a minister elé, melyeket az ő kerületébe eső iskolák 
ügyében szükségeseknek tart. Az iskolák részére hagyott alapítványokra 
felügyel, figyelve arra, hogy azok rendeltetésüknek megfelelően kezel
tessenek és felhasználtassanak. Ha bármily iskolában szabályellenességeket 
tapasztal, azonnal vizsgálatot rendelhet; sürgős esetben bezárja az 
intézetet és jelentést tesz a ministernek Megvizsgálja a nemzeti con- 
victusok, tanítóképzők és mindazon más intézetek számadásait, melyek 
az állampénztárból kapják költségeiket, helybe hagyva a számadásokat, 
ha azok a kormány által megszabott kereten túl nem terjeszkednek. 
Évenkint ezen eljárásáról azonban jelentést tesz a ministernek a főbb 
bevételi és kiadási tételek felemlítésével. Megvizsgálja és verifikálja az 
intézetek leltárait, melyeket aztán saját véleménye kíséretében a ministerium- 
hoz fölterjeszt. Megerősíti a nemzeti convictusok nevelőinek kinevez- 
t.etését. Kinevezi a tornatanítókat a középiskolák számára. A középiskolák-
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ban megüresedett tanári székek betöltésénél felügyel arra. hogy a 
pályázatok kiírásánál a törvények és rendeletek intézkedései megtar
tassanak ; a beérkezett pályázatokat aztán saját véleményes jelentése 
kapcsán terjeszti fel a ministeriumhoz.

Adományozza a nemzeti convictusokban az ingyen helyeket; föl
menti a lyceumok, gymnasiumok és reáliskolák szegény tanulóit a tandíj 
tizetése alól. Véleményt ad a ministernek a provineziában nyitni szándé
kolt magánintézetekre vonatkozó beadványokról. Véleményt nyilvánít azon 
folyamodókról, kik a tanképesítő vizsgálatból való felmentésük mellett 
jogosítást kérnek. Megerősíti a lyceumok, gymnasiumok és reáliskolák 
igazgatóinak, tanárainak és helyetteseinek megválasztását. Az elemi isko
lákra vonatkozó hatáskört teljesen mellőzve, az idézett intézkedésekből 
látható, hogy a törvény igen sok és fontos rendelkezést ruházott a tar
tományi iskolatanácsokra.

A főigazgató hatásköre. A főigazgató tesz jelentést a tartományi 
iskolatanácsnak az iskolai ügyekről és végrehajtja a tanács határozatait. 
Jelentést tesz az iskolatanácsnak és ministernek a classical és technikai 
középiskolák, convictusok s bármely néven nevezett más iskolák állapo
táról. A minister beleegyezésével meglátogatja az említett iskolákat és 
intézeteket székhelyén kívül is. A tanács meghizásából megvizsgálja a 
tartománynak úgy községi mint más jellegű iskoláit. Ezen látogatásokból 
fölmerülő költségek az intézet fentartójának terhére esnek. Hivatalos 
levelezésben áll a ministeriummal és a tartományi tanács jogköre alatt 
álló minden nyilvános és magániskolák tisztviselőivel, ö veszi be és 
vizsgálja meg a magánintézetek nyitására vonatkozó folyamodványokat és 
közzéteszi a tartomány valamely lapjában az adott engedélyt és a tanárok 
neveit. Elnöke azon vizsgálóbizottságoknak, melyek a törvény által az ő 
hatáskörébe vannak rendelve. Ő tűzi ki és határozza meg a középisko
lákban a nyári és őszi érettségi és felebbviteli (esami di licenza e di 
promozione) vizsgálatok idejét, rendjét és módját. Összeállítja a tanító
tanképesítő vizsgálatok bizottságait a középiskolai és tanítóképző inté
zeti érdemes tanárokból. Elnököl a tanítói tanképesítő vizsgálatokon vagy 
magát a tartomány valamelyik tanfelügyelője által képviselteti. A vizs
gálatok eredményéről jelentést tesz a tartományi iskolatanácsnak és a 
jegyzőkönyvek hiteles másolatait fölterjesztvén a ministerhez, kiadja a 
képesítő okleveleket. Megfelelő alkalmas időt tűz ki azon középiskolai 
tanulók számára, kik a felvételi vagy őszi javító vizsgálaton igazoltan 
meg nem jelenhettek. Aláírja a középiskolai és tanítóképző intézeti 
tanulók érettségi és felebbviteli bizonyítványait. A provinczia valamely 
lapjában közzéteszi minden egyes iskolának eredményét, osztályonkint 
mutatva ki a vizsgálatra jelentkezettek, a vizsgálaton jelen voltak, a 
vizsgálatot kiállottak és visszavetettek számát. Összeállítja, a tanács meg
hallgatásával, az iskola naptárát és közzéteszi az elfogadott tankönyvek 
jegyzékét. Ez utóbbira nézve megjegyzem, hogy a tankönyvek engedé
lyezése Olaszországban a provinczia iskolatanácsának hatáskörébe tar
tozik, a mint azt Közlönyünk 1888— 89-iki folyamának januári száma-
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ban (333. lap) már ismertettem. Az iskolai naptár egy példályát szoros 
követésül, megküldi minden iskolának és az iskolai naptár nehány pél
dányának megküldése mellett jelentést tesz a ministernek a tankönyvek 
engedélyezéséről, felhozva az okokat, melyek miatt valamely tankönyv 
engedélyeztetett vagy elvettetett. A kormány által fentartott iskolák tiszt
viselőinek és tanárainak tíz napig terjedhető szabadságot engedélyez, 
ha sürgős esetekben ezért folyamodnak; továbbá intézkedik a tanárok 
rövid ideig tartó helyettesítéséről, jelentést téve erről a ministeriumnak.

A tartományi iskola-tanács, a törvény értelmében, javaslatot ad a 
ministeriumnak vagy a hatóságoknak új iskolák megnyitása és azok 
szükséges költségei ügyében; elintézi az iskolai hatóságok és a tanárok 
között fölmerülő nézeteltéréseket, mennyiben az iskolai fegyelem körébe 
tartoznak. Az iskolatanács határoz a középiskolai tanulóknak felvétele 
vagy vizsgálatra való bocsátása ügyében. A tanács gyűjti be és vizsgálja 
meg a nyilvános és magántanintézetek statisztikai anyagát és észre
vételei kapcsán fölterjeszti a ministeriumhoz.

A fenti adatokat szorosan a törvény és a specziális rendeletek 
alapján állítottam össze. Feleslegesnek tartottam commentárt fűzni az 
egyes pontokhoz, vagy egybevetni azokat a mi állapotainkkal; azt 
minden olvasó könnyen megteheti, ismeretesek lévén a mi viszonyaink 
minden szakember előtt.

(Kolozsvár.) Dr. Erödi Béla.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.

4. A választmánynak deczember 10 én tartott ülése.
Elnök : Berecs A., jegyző : Brazilé K.
Jelen voltak: Dr. Alexander B., Bermüller F.. dr. Gsengeri •/.. 

Deme L , dr. Károly Gy. H., Köpesdy S., dr. László M., Mayer 
Molnár S., dr. Pozder K .y Sebestyén Gy., Tiber Á., Tornor F. és 
Volf Gy.

A főtitkár jelentést tett a tagdíjhátralékok behajtására tett intéz
kedésekről. A választmány e jelentés kapcsán elhatározza, hogy a több 
mint három éves tagdíjhátralékok januárius havában bírói úton hajtan
dók be.

A főtitkár jelenti, hogy a franczia, német és olasz használtabb 
földrajzi középisk. tankönyvek jegyzékének beszerzésére a szükséges 
lépéseket megtette.
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A főtitkár jelenti, hogy a köröket a görög nyelv kérdésében, miként 
azt a képviselőházban, a közokt. tanácsban és a sajtóban fölvetették, 
nyilatkozatra fölszólította. Az egyes körök nyilatkozatait következőkben 
mutatja b e :

A beszterczebányai kör: „a kör többsége (8, hat ellen) a görög 
nyelv tanításának mostani terjedelmében való megtartása mellett nyilat
kozott“.

A brassói kör: a) 9 szavazattal 5 ellenében kimondja, hogy a 
görög nyelvnek az összes középiskolákban kötelező tantárgykép tanítását 
nem tartja kívánatosnak; továbbá b) 8 szavazattal 6 ellenében kimondja, 
hogy a jelen rendszer felhagyása esetén korlátolt számú középiskolákban 
sem tartja kívánatosnak a görög nyelv obiigát tantárgyként való tanítását.

A csurgói kör szótöbbséggel a következő megállapodásra ju to tt: 
1) „A görög nyelv tanítását az eddig való mértékben szükségtelennek 
tartja“. 2j „Óhajtandó, hogy rendkívüli tárgyként facultative taníttassék“ . 
3) „Gondoskodjék a kormány, hogy a tanulók a görög irodalmat, életet 
és szellemet alkalmas magyar fordításokból megismerjék“ .

Az eperjesi kör „a görög nyelv tanítását gymnasiumainkban egy- 
értelműleg fenn kívánja tartani“.

A fiumei kör „9 szóval 1 ellen kimondja, hogy a görög nyelv 
tanítását elt.örlendőnek s az így nyerendett órákból az anyanyelv és latin 
nyelv óráit szaporítandóknak véli“.

A pozsonyi kör 6 szóval 5 ellen a következő indítványt fogadta 
e l : „A görög nyelvnek a gymnasium tantárgyai közül való kiküszöbölése 
megvalósítható a nélkül, hogy ezzel a gymn. tulajdonképeni feladata: az 
általános és nemzeti műveltség megadása veszélyeztetnék — és mivel más
felől az általános kulturális és nemzeti érdekek fokozottabb ápolását — 
a mi az idők haladásának szükségképi követelése a mai gymn. keretében 
lehetséges: a görög nyelv kiköszöbölésére irányuló mozgalomhoz helyes- 
löleg csatlakozik; de kiemelendőnek tartja a kör már most is, hogy a 
görög nyelv óráinak felosztásával első sorban a hazai nyelv és irodalom 
fokozottabb érdekei tartandók szem előtt“.

A sümeghi kör „tökéletesen meg van győződve arról, hogy a görög 
nyelv elejtése, illetőleg czélszerűbb tantárgy által való pótlása csak áldást 
fog hozni a későbbi nemzedékekre“.

A m.-szigeti kör a következő határozatban állapodott meg: a) Véle
ményünk szerint a görög nyelv a gymnasiumban ezután is mint rendes 
tantárgy meghagyandó és tanítandó, b) „Czélszerübbnek látjuk azonban, 
hogy tanítása csak a VI. osztályban kezdessék meg s ebben az osztály
ban a grammatikális részletek befejeztetvén, a VII. és V ili. osztályban, 
a philosophiai müvek teljes mellőzésével csupán könnyebb s a jellemkép
zésre alkalmasabb classicusok olvastassanak, c) Kinyilatkoztatjuk, hogy 
az ily módon felszabadult 5 órát kizárólag a magyar nyelvi és irodalmi 
képzés fokozottabb mérvű fejlesztésére fordítandónak találjuk.
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A trsztenai kör „szótöbbséggel a görög nyelv kötelező tanítása 
mellett nyilatkozott“ .

Az újvidéki kör „szótöbbséggel a görög nyelv fenntartása mellett 
nyilatkozott“.

Az zentai kör 5 szóval 2 ellen a következő javaslatot fogadja e l : 
„Mondja ki a kör, hogy 1. a görög nyelvet nem tartja minden főgymn. 
tanulóra nézve szükségesnek; 2. a kinek felsőbb tanulmányai folytat- 
hatása miatt szükséges, az tanulja továbbra i s ; 3. hozassák be a franczia 
nyelv is a főgymnasiumba, a görögöt nem tanulókra kötelező, az azt 
tanulókra nem kötelező erővel; 4. a kiválóbb görög remekírók jó magyar 
fordításban hetenként egy magyar nyelvi órán olvastassanak és magyaráz
tassanak a főgymnasiumi osztályok közt felosztva minden tanulónak 
egyaránt“.

A zsolnai Äör-ben két indítvány merült fe l; az egyik a görögöt 
facultativvá kívánja t e n n i a  másik kötelező tárgyul óhajtja megtartani 
továbbra is, de kevesebb óraszámmal. Minthogy a szavazatok a két indít
vány között egyenlően megoszoltak, a kör érdemleges határozatot nem 
hozott.

A főtitkár bemutatja a zsolnai körnek az okt. 23-iki üléséről 
szóló jegyzőkönyvét, a melyben a következő indítványra kívánja a többi 
körök figyelmét felhivatni: „legyen meg minden tanári karnak a joga, 
hogy kiselejtezhesse azt az anyagot, a melyet a népiskolából kap“ . A 
választmány az indítványt magáévá teszi.

Köpesdy alelnök tudatja, hogy a segélyző bizottság a segélyző alap 
gyarapítása végett a vall. és közokt. minister úrnál volt. (L. Közlöny, 
nov. sz. 249. 1.) A választmány az alelnöknek fáradozásáért köszönetét 
mondott.

Ugyancsak Köpesdy alelnök jelenti, hogy a segélyző alap javára 
rendezendő hangverseny vezetését Lányi Ernő karmester magára 
vállalta.

Volf G-у. felolvasta azt a ministerhez azon alkalomból intézendő 
köszönő iratot, hogy a községi és felekezeti tanárok nyugdíjügyének 
szabályozását megkezdette. A választmány a feliratot egyhangúlag elfogadja 
és szerkesztőjének köszönetét mond.

Dr. Jancsó B. olvassa a vall. és közokt. ministeriumhoz fölter
jesztendő és az állami tanároknak M.-Szigeten tartott értekezletének 
határozatait tartalmazó föliratot. A választmány egyhangúlag elfogadja és 
szerkesztőjének köszönetét mond.

A választmány a segélyző alapból egy tanár özvegyének 25 frtnyi 
segélyt utalványoz.

Uj tagokul az egyesületbe léptek: Lakos Károlyné áll. leányisk. 
igazgató Fiumében, aj. Vámossy M .; Rainer Ferencz Y. kér. áll. reál
iskolai tanár Budapesten, aj. dr. Alexander B. B. K.
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II. A k ö r ö k .

A brassói kör október 26-án tartott ülésében alakult meg. Tiszt
viselőkké választotta Orbán Ferencz közép-szakiskolai igazgatót elnök
nek és Binder Jenő főreáliskolai tanárt jegyzőnek, ki azonban e tisztet 
csak ez első gyűlésre vállalta el. Ezen a gyűlésen megállapította a kör 
idei működésének programmját. Annak keretében kimondotta, hogy az 
előző két évben tartott népszerű felolvasásokat az idén is megtartja s 
egyszersmind a 10 felolvasásból álló cyclusnak sorrendjét megállapította. 
Felolvasásra vállalkoztak: Rombauer Emil, dr. John Károly, dr. Kőrösy 
György, Binder Jenő az első időszakban; dr. Hoffmann Frigyes, Killyéni 
Endre, dr. Mika Sándor, Mally Nándor, Szé.préthy Béla, Walther Béla 
a második időszakban. A központ által a körökhöz intézett tételek elő
készítésére bizottságokat küldött ki, a szolgálati pragmatikára két tagból 
állót, az egységes középiskola kérdésének tanulmányozására négy tagból állót.

Második gyűlését november 25-én tartotta, mely alkalommal jegyző
nek választatott dr. Kőrösy György főgymnasiumi tanár. Ugyanez alkalom
mal az egyesület központi választmányának a körökhöz intézett felhívása 
folytán a görög nyelv tanításának kérdésében adott véleményének kifeje
zést. A gyűlést megelőzőleg a kérdést az egységes középiskola kérdésének 
tanulmányozására kiküldött bizottság tárgyalta, melyben a vélemények 
két ellentétes nézet között egyenlően oszolván meg, a bizottság mindkét 
véleményt indítvány alakjában terjesztette a kör elé. Az egyik vélemény- 
előadója Rombauer Emil főreáliskolai igazgató volt, ki a következő 
indítványt terjesztette a kör elé: 1. Mondja ki a kör, hogy a görög 
nyelvnek mint kötelező tantárgynak a gymnasiumban való tanítását 
továbbra is kívánatosnak tartja. —- 2. Ha mint ilyen elejtetnék, mondja 
ki a kör, hogy mérsékelt számú oly gymnasium szervezését tartja kívánatos
nak, melyekben a görög nyelv ugyancsak mint kötelező tantárgy, de az 
eddiginél nagyobb terjedelemben és pedig olykép taníttassék, hogy a 
classikus nyelvek tanításának kiinduló pontját ne a latin, hanem a görög 
nyelv képezze. — 3. Mondja ki a kör végül, hogy a classikus nyelvek 
tanítása ma nagy részt ki nem elégítő eredményének fokozására minden 
feltétel alatt szükségesnek tartja, hogy e nyelvek jövendő tanárainak 
képzésére az eddiginél nagyobb gond fordíttassék.

Megokolásában a fölolvasó elősorolva az okokat, melyeket a görög 
nyelv tanítása ellen szoktak vetni, áttér ezeknek czáfolására. Kimondja, hogy 
ha a törvény betűje egy czélt tűz is ki a két középiskola elé, mégis másra 
kell hogy törekedjék a gymnasium, másra a reáliskola ; amaz inkább az ál
lam, emez az individuum s ennek megélhetése érdekében neveli tanítványait. 
Utal a görögök mindenben nyilvánuló ideális világnézetére, utal azon ethikai 
hatásra, melyet akár Achilles, Patroklos és Hektor. akár Odysseus, akár Leo
nidas, Miltiades, Themistokles, Perikies, Socrates idealismusa, szívós kitartása, 
önzetlen, a személyt mindenkor a közjónak feláldozni s alárendelni tudó haza- 
íiságuk az ifjú lélekre gyakorolnak, kiknek megismerése az ifjúság erköl
cseit, világnézetét hivatva van irányítani az egész életre. A mi korunk irá
nya általában materialistikus, s érti ugyan az apát, ki fiát kizárólag oly irány
ban taníttatja, hogy a mit tanul — már a középiskolában is — az jövendő
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megélhetésének legyen záloga, de az iskolát fentartó államnak saját érdeké
ben oda kell hatnia, hogy fiaiban, jövendő nemzedékeiben is ápolja a közjó 
iránti önzetlen lelkesedést, ennek pótolhatatlan iskolája pedig a görögök világ
nézetébe való bevezetés. — Hogy ezt a görög nemzet, történetének tanítása 
által is el lehessen érni, azt az előadó tagadja, ez nem biztosítja ama világ
nézetbe való behatolást, azt csak ama nemzet íróinak gondolkozásmódjába 
való behatolás által érhetjük el. A görög irodalmi termékek fordításban való 
olvasása sem pótolhatja, irodalmunk (s más modern irodalom is alig) haszna
vehető ily fordításokat még nem termett, s azokat attól a jövőtől még ke- 
vésbbé várhatjuk, melyben a görög nyelv műveléséről teljesen lemondunk. 
Azon eshetöleges ellenvetésre, hogy e mintaképeket saját történelmünkből is 
meríthetjük, magunknak is lévén Zrínyink, Szondink, Hunyady Jánosunk, 
Széchenyink és Deákunk, az előadó azzal válaszol, hogy ezeknek nem akadt 
még sem Homerosuk, sem Herodotosuk, sem Thukydidesük vagy Xenophon- 
juk. Az előadó a görög nyelv s irodalmi tanítás mai eredményét nagyon cse
kélynek tartja, de így is oly nagynak, hogy arról lemondanunk nem szabad, 
mert ha kilogrammal s méterrel nem lehet is mérni a négy éven át vele foglal
kozás hasznát, meggyőződése szerint ennek mégis maradandó hatása van 
az ifjú elmére, s e hatás a közjó érdekében érvényesül az életben. Az 
előadó nem kutatja nemzeti életünk fentemlített nagyjai tanultak-e maguk 
görögül, s közvetetlenül merítették-e amaz irodalomból a közjó iránti lelke
sedést, de ha közvetetlenül nem is, bizonyára közvetve, mert nemzetünkben 
ezeren és ezeren éltek ezideig mindig, kik amaz eszméket ismerték, azokért 
lelkesedtek s azoknak apostolai voltak, s mert akarjuk és akarnunk kell, 
hogy a jövőben is legyenek, ne tömjük be azon castali forrást, melyből az 
emberiség legnemesebb törekvései fakadtak, mely annak megifjodását létesí
tette, valahányszor az emberiség merített belőle, de igenis mélyítsük, hogy 
több éltető víz fakadjon belőle, hogy gazdagabban gyümölcsözzék.

A görög irodalomnak az iskolában való tárgyaltatását annak naivsága, 
melynél fogva az a gyermeki szív számára is vonzó, érdeket keltő, teszi alkal
massá ; ily irodalommal nem rendelkezik más nemzet s az előadó sajnosnak 
tartja, hogy máig is a középkor uszályhordozói maradtunk az irányban, hogy 
a gymnasium classikus irányú tanításának kiinduló pontjául a latint s nem a 
sokszorta tartalmasabb, gazdagabb s paedagogiai tekintetben hálásabb, s mert 
nyelve sokkal egyszerűbb szerkezetű, könnyebben megközelíthető görög 
nyelvet választottuk. A középkorban ez igazolt volt, mert a latin még élő 
nyelv volt, s tanítása ez okból sokszorta kevesebb nehézséggel já r t ; ma 
tényleg a görög nyelv áll közelébb hozzánk, mert ez legalább az új görögben, 
ha lényegesen változott alakban is, de tényleg él még, holott a latin tényleg 
egészen holt nyelv. Az előadó különben belenyugszik abba s nem tekintené 
szerencsétlenségnek, ha a mai túlságosan sok gymnasium gyakorlatibb irányú, 
a mai reáliskolához közelebb álló tanintézetté alakíttatnék át, ha az úgy
nevezett egységes középiskola megvalósulna, mert meggyőződése, hogy ha ez 
létesül, csakhamar ki fog tűnni a szellemi deficit, mely szükségessé fogja 
tenni egy új tisztán ethikai alapokon épült középiskola alkotását, mely azután 
a traditió nyűgétől megszabadulva tisztán paedagogiai elvek alapján lesz fel
építhető. Gymnasiumaink számát csupán azért tartja ma nagynak, mert nem 
bírunk elegendő szellemi tőkével, hogy azokat minden tekintetben megfelelő 
tanerőkkel lássuk e l; ama majdan mérsékelt számú tudós iskola olyanokkal 
el lesz látható. Ma a gyakorlati élet középiskoláját, a reáliskolát majdnem 
kizárólag az állam tartja fenn, a gymnasiumokat ellenben a társadalom ; az előadó 
ennek ellenkezőjét tartaná kívánatosabbnak, s ennek megvalósítását az egy
séges középiskolával leendő kísérlettől várja; a törvényhozás majdan a társa
dalom által fentartott iskolákat átalakítja egy a mai reáliskolához közel 
álló, a latin nyelvet talán kötelezően tanító középiskolává, s egy idő múlva 
majd maga állít fel új tudós irányú középiskolát, mely első sorban nem 
gyakorlati, hanem ideális czélokat szolgál; ez új iskolát azonban olykép óhaj-
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tana azután szerveztetni, hogy abban a classikus nyelvek tanításának kiinduló 
pontja a görög legyen, s ehhez csatlakozzék a latin.

Bármit hozzon is azonban a jövő, feltétlenül szükségesnek tartja, hogy 
a classikus nyelvek tanításánál elért gyakorlati eredmény fokoztassék. A nyelv 
maga ugyan csak eszköz a czélra, de ha az eszközt nem bírjuk, a czélt sem 
érhetjük el. A sikertelenség okát a tanárok képzésének hiányos voltában 
látja. Kívánatosnak tartaná, ha minden jelölt, ki a classikus nyelvek tanára 
akar lenni, tanulmányi éveinek legalább egyikét Athénben töltené. Az új 
görög nyelv gyakorlati kezelésének elsajátítása termékenyítőleg hatna classikus 
görög nyelvismereteinek megerősödésére is, és a classikus kor csodaszerü 
műemlékei között való tartózkodás megelevenítené tudását s képesítené őt 
életet önteni tárgyába, ha azt majdan tanítja. Párisba küldünk tanárjelölteket, 
hogy ez t'ranczia nyelvtanáraink gyakorlati nyelvismereteit fokozza, hogy 
megismerkedve a modern Babel erkölcseivel, annak idehaza apostolai legyenek ; 
miért ne köthetne az állam nehány ösztöndíjat Athénhez is, mi az állam 
érdekeit sokszorta inkább szolgálná. A módszer tökéletesbítése ma minden 
tanügyi baj orvoslására javasolt phrasis, előadó meggyőződése szerint helyesebb 
jelszó volna: teremtsük meg lehetőségét, hogy jobb tanáraink legyenek, 
nyújtsunk nekik módot igazán alapos képzésre, s teremtsünk a tanárnak oly 
anyagi helyzetet, hogy nemzetünk szine-java a tanári pályát választhassa 
élethivatásának. A fennálló bajokat szerinte a meglevő kereten belül, s nem 
radikális reformokkal kell orvosolni, ha a reformot kiviszsziik, s legyen az 
bármi geniális, a meglevő bajokat pedig továbbra is meghagyjuk, a bajon 
nem segítünk. Ezek alapján ajánlja az előadó előlegesen felsorolt alternativ 
indítványait a körnek elfogadásra.

A bizottság ellenvéleményének előadója Kemény Ferencz főreál
iskolai tanár, határozott meggyőződésből ajánlja a görög nyelvnek facul- 
tativ tanítását.

Mindkét javaslat meghallgatása után élénk eszmecsere indult meg, 
melyben az előadókon kívül a Rombauer-féle indítvány mellett szólva 
dr. Hoffmann Frigyes, Binder Jenő és Bournáz Ernő, a Kemény-féle 
javaslat mellett Orbán Ferencz elnök. Méhely Lajos, Matty Nándor és 
Ágoston Lajos vettek részt. Az élénk, helyenként heves vita befejeztével 
az elnök a felmerült indítványok felett szavazásra híván fel a kör tagjait, 
az eredmény a következő : 1. A kör nem tartja kívánatosnak, hogy a
görög nyelv az összes gymnasiumokban továbbra is mint kötelező tan
tárgy taníttassák. — 2. Kívánatosnak tartja, hogy a görög nyelv az 
összes gymnasiumokban mint facultativ tárgy és csakis mint ilyen tanít
tassák. — 3. Nem tartja kívánatosnak, hogy a görög nyelv legalább 
korlátozott számú tanintézetben mint kötelező tárgy, esetleg az eddiginél 
nagyobb terjedelemben taníttassák.

Dr. Körösy György, a kör jegyzője.

A zsolnai kör második ülését nov. 23-án tartotta meg, melyen 
Sztase Adolf hittanár fölolvasta értekezését „A liturgika tanítása a gym
nasium II. osztályában“. Az értekező kiemeli, hogy a főtiszt, róni. kath. püs
pöki kar még mindeddig nem intézkedett egyöntetűen a liturgika tanítása 
iránt. A legtöbb intézetnél a liturgika a II. osztályban taníttatik, de 
vannak oly intézetek is, a hol ezt a IV. osztályban tanítják. Az érte
kező is tíz éven át szerzett tapasztalatai után a liturgikát a IV. oszt.
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tárgyai közé szeretné sorozni leginkább az oknál fogva, mert a közép
iskolák II. osztályú növendékei szellemileg még nincsenek a fejlettség 
ama fokán, hogy a liturgikát teljesen megérthessék. Azt indítványozza 
tehát, hogy a vallástan tanításában a köv. változtatás eszközöltessék: 
1. А II. osztályban adassék elő a bibliai ó-szövetség története; 2. a
III. osztályban a bibliai uj-szövetség története; és 3. а IV. osztályban 
a liturgika.

A kör az értekező bőven és részletesen megokolt indítványát he
lyesnek találta és azt el is fogadván, arra kéri a választmányt, szíves
kedjék a nagym. vallás- és közokt. ministeriumot fölkérni, kegyeskedjék 
oda hatni, hogy a főmagasságú herczegprimás a róm. kath. vallástan 
tanításának ily beosztását az ország összes püspökei által rendeltesse el.

Ezzel kapcsolatban Csáka Károly körtag felemlíti, hogy az izraelita 
vallástan tanításának rendezése is szükségessé vált, mert sok helyen az 
izraelita vallástanítók a héber nyelvet tanítják a vallástan helyett: azt 
indítványozza tehát, hogy az egyesület választmánya által kéressék meg 
a nagym. vallás- és közokt. ministerium, hogy ez az orsz. rabbi-semi- 
narium által állapíttassa meg az izraelita vallástannak osztályok szerinti 
tananyagát és tanmenetét is és azt azután rendeletileg tegye az egyes 
izraelita vallásoktatókra nézve kötelezővé. A kör ezt az indítványt is 
elfogadta.

Ezután a körelnök fölolvasta az egyesület főtitkárának levelét, 
melyben ez fölkéri, hogy a kör a görög nyelv tanításának kérdésében 
mielőbb nyilatkozzék. Malatinszky János körelnök egy hosszabb érteke
zésében kifejti az okokat, a melyek a görög nyelv tanításának szüksé
gessége mellett szólnak, azután czáfolni iparkodik a görög nyelv tanítása 
ellen fölhozott okokat s végre azt indítványozza, hogy a kör mondja ki 
határozatilag, hogy a görög nyelv tanítása a gymnasiumokban maradjon 
meg jövőben is úgy, a mint jelenleg van.

A kör az értekező indítványát 5 szavazattal 1 ellen nem fogadta 
el s határozatilag azon nézetének adott kifejezést, hogy a görög nyelv 
tanításának jelenlegi módját és terjedelmét fölöslegesnek tartja. Az ezen 
határozat hozatala után kifejlett élénk eszmecserében két nézet dombo
rodott k i : dr. Mayer György és Csáka Károly körtagok elégségesnek 
tartják a gymnasiumbau egy classikus nyelvnek, a latinnak tanítását, s 
a görög nyelvet facultative kötelezővé óhajtják tétetni, úgy a mint a 
latin nyelv a reáliskolákban van ; Balugyánszky Béla pedig a görög nyel
vet rendes kötelező tantárgynak kiváltja továbbra is megtartani, de ke
vesebb óraszámmal; az órák számát minden osztályban kettővel óhajtaná 
csökkenteni, hogy az ekként nyert órák egyike (osztályonként) vagy a 
magyar, vagy pedig a német nyelv, a másika pedig a testgyakorlás, ille
tőleg a vívás tanítására fordíttassék. Az eszmecsere befejezése után a kör
elnök felteszi a kérdést, hogy a két indítvány közül melyiket teszi a kör 
magáévá? Minthogy a szavazatok a két indítvány között egyenlően meg
oszoltak, a kör e kérdésben érdemlegesen nem határozhatott.

Balugyánszky Béla, a kör jegyzője.



283

A csurgói kör a görög nyelv tanítása ügyének megvitatására nov. 
27-én gyűlt össze. A tanácskozás a tárgy fontossága miatt mindvégig 
rendkívül élénken folyt. Héjas Pál előadó a következőkben foglalja 
össze nézeteit:

Ez idő szerint — úgy mond — nem arról lehet szó, hogy szükséges-e 
a görög világnak és szellemi termékeinek ismertetése, hanem tulajdonképen, 
hogy göiög nyelven igyekezzünk-e e czélt elérni, vagy pedig fordításokban? 
Állítja, hogy a görög Írók müveit saját nyelvükön szükséges olvasni, a) Ha 
áll az, hogy nyelvében, nyelvével együtt él s hal valamely nemzet szelleme, 
akkor áll az is, hogy valamely nemzet szellemét csak nyelvében, nyelvével 
együtt lehet megismerni. Petőfi, Arany költeményeit, Deák vagy Kossuth 
eszméit csak nyelvükön, abban a ruhában, melybe géniuszuk öltöztette, lehet 
igazán élvezni. így a görög költőket s bölcselőket. Egy Plato, Thukydides 
eszméit csak az ő tömör, rövid s mégis világos, sokszor átfordíthatatlan nyel
vükön sikerülhet fölfogni, melynek sajátos mondatszerkezetét, alkotását átfordí
tani. utánozni alig lehet. A fordítás mindig olyan volt s lesz, mint a művirág, sok
szor utánzásig hű, olcsóbb, mint a valódi, tovább is tart, nem is hervad el 
soha, de égy hiányzik belőle — az illat, lelke a virágnak, b) Azt mondják s 
méltán, hogy a nyelv, a nyelv kategóriáinak felismerése, gyakorlása formai 
logika. Az ismerő, Ítélő, következtető tehetséget épúgy edzi, fegyelmezi, mint 
a számtan. De a modern nyelveken ezt kevésbbé lehet elérnünk ; mert azok 
folyvást fejlődő nyelvek lévén, folytonos ingadozásnak vannak kitéve; a mi 
ma jó, állandónak látszik, holnap már változik Csak a határozók tanát említi, 
melylyel egy évtized óta ide-oda rángatóznak. A római s görög nyelv bevég
zett ; s befejezett nyelvek alaktana egy-egy bevégzett műremekhez, szoborhoz 
hasonló, melynek minden részében arányosság, bevégzettség, mintegy isteni 
nyugalom van. A modern nyelveknek még a helyesírása is ingadozó, с) Ha a 
görög nyelv elmaradna, valószínűleg a német állana helyébe. Pedig bár elis
meri hasznos voltát, de fél, hogy ránk magyarokra politikai tekintetből, mint 
dr. Gyomlay megjegyezte, germanizáló, elernyesztő s irodalma a mienkre nézve 
veszedelmes, elnvomó hatással lehet. Ott pl. a sok német nyelvű folyóirat. 
d) De azt mondják kivált a görög nyelvre, hogy nem lehet hasznát venni s 
kevésre rúg azok száma, kik jól tudnak görögből fordítani s csak kevés 
tanárrá leendő veszi hasznát. Evvel szemben állítja, hogy a szakpályákra ment 
nehány egyén híján — 8—10 év múlva azután, hogy a gymnasiumból kilép
tek — szerfölött kevesen tudnának egy három ismeretlenü egyenlettel elbánni; 
de azért ki tagadhatná az algebra képző, észélesítő erejét? e) Az angolokra 
hiába hivatkoznak, azt mondják pedig, az mindent gyakorlati hasznossági 
szempontból mérlegel; mert hisz ott az angol nyelv, mely az egész világra 
elvezet, ott hát latin s görög nem túlterhelő. De hát a német, cseh, szláv 
gymnasiumokban a német, cseh fiú elbírja a négy nyelvet, a magyar fiú nem ? 
Sőt volt keze közt németországi értesítő néhány, hol nem 4, hanem 5 ik nyelv 
a héber is ott szerepel a VII —VIII. osztályokban s Dávid zsoltárait fordítják. 
f) Hát az hogyan van, — kérdi — hogy az 50—60-as években, midőn a görög 
nyelv a III. osztályban volt kezdve, s minden egyéb mostani tárgy tanítva, 
nem volt szó túlterhelésről ? Az akkori ifjak más anyagból voltak gyúrva ? 
De a túlterhelés szó divattá lesz. g) Megengedi, hogy a modern nyelvekben is 
van elég s z ív - s jellemképző tartalom, de nem oly szabatos, szép, tömött for
mában, mint a latin s görög nyelvben. A tartalom s alak egysége nem oly 
bevégzett. h) A gymnasiumnak czélja az értelmi s ismereti fejlettség előmoz
dítása, tehát részben alaki, részben anyagi fejlettség elsajátítása. Szerencsés 
találkozása a dolognak az lehet, ha a felfogó, Ítélő, következtető tehetség oly 
nyelven gyakoroltatik, edzetik, fegyelmeztetik, mely irodalmában gazdag 
anyagot nyújt, mely nyelvében, alak-, mondattanában a leggazdagabb s mégis 
legegyszerűbb, mondattanában a legszabadabb s mégis legvilágosabb, úgy 
hogy míg a latin nyelvben a képzők száma 141, a görögbeu 421 ; ez magya
rázza meg azt a körülményt, hogy a görög nyelvnek, bár rendkívül sok szó
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val bir — hisz a philosophia nyelve — aránylag kevés gyökszava van, hanem 
a képzők segítségével in infinitum vihető volt, igy hát a ki pár ezer görög 
tőszót megtanult, képzők segítségével könnyen megtanul ugyanakkor 10—12 
ezer görög szót. De végre ha nehéz munka volna is a classicus nyelvek tanu
lása, ö Campéval tart, ki azt mondta, a legfárasztóbb, legszárazabb dolgok 
legalkalmasabbak a kitartó szorgalom s fáradhatatlan türelem gyakorlására. 
Xe kérdezd, mit használtál magadnak : elég, ha fegyelmezted, edzetted magadat.

Összefoglalva az egészet: mivel a görög nyelv sokkal könnyebben, 
kevesebb idő alatt megtanulható a latin nyelvnél, ennél sokkal gazdagabb 
irodalmú, hajlékonyabb, a bölcseletnek ősforrása, protestánsoknál az új-szö
vetség nyelve s mivel nyugati Európa minden nagyobb, műveltebb államában 
tanítják, — pedig nekünk nyugatról elszakadnunk nem lehet — az új görög 
nyelvben pedig, melytől nem sokat különbözik, a hozzánk közel lakó, velünk 
még politikai viszonyba jöhető görög népnél újra éledt, megmaradva az 
eddigi osztályokban s óraszámban, hogy még több eredmény legyen, tétessék 
az érettségi szóbeli vizsgálat tárgyává ; a legrosszabb esetben Hunfalvy Pállal 
tartva várjuk be a nálunk praktikusabb, hatalmasabb, műveltebb nyugat e 
téren teendő intézkedéseit; a legeslegrosszabb esetben várjunk addig, míg 
minden görög remekmű remekül lesz átültetve irodalmunkba. A mi tán a 
görög nyelv által való túlterhelést illeti, az egyes tantárgyak kezelését ille
tőleg megszorító eljárásokhoz kell nyúlni.

Héjas E. szintén a görög nyelv fentartása mellett emel szót. Mint
hogy az ellenkező nézeten levők legnagyobb ellenvetése, hogy az görög 
nyelv tanításának semmi sikerét se látjuk, kívánatosnak tartja, hogy az 
gyakorlatibb módon taníttassák, mentül több olvastatással, mentül kevesebb 
grammatizálással. — Az előadónak itt ismertetett nézeteivel nem ért egyet 
Kondor József. A görög nyelv gyakorlati hasznavehetetlenségéből indul 
ki. Szerinte a nehezebb írókat a tanulók úgy sem értik meg. Mivel az 
remekírók le vannak már fordítva, így adjuk az ifjúság kezébe. A formai 
képzést illetőleg elismeri jó oldalát; más nyelvek azonban ép oly haszna- 
vehetők, így a modern nyelvek is. Czáfolja az előadót a német nyelv elő
térbe tolására vonatkozólag, mely még az intéző körökön áll. A magyar 
nyelvnek főtárgyul kell minden körülmények közt maradnia Az észt a 
mennyiség- és természettan ép úgy élesítik. A modern szellem új meg 
új tárgyakat, tananyagot kíván s e kívánság elől nem térhetünk ki. A 
görög terhelő. A tanuló úgy bánik vele, mint bányász a nemes érczczel, 
hogy csak nagy erőfeszítés utján juthat a kincseihez s így időveszte
getéssel jár a megszerzése. A történelemben kívánja a görög élet, szellem 
és irodalom ismertetését. — Héjas Pál tiltakozik ama felfogás ellen, 
hogy nehézség szempontjából különbséget tegyünk a tárgyak közt, mert 
így a többi idegen nyelvre is átterjedhet a tanulók ellenszenve. Az ó-görög 
nyelv hasznavelietőségének bizonyságául egyik tudósunk esetét hozza fel, 
ki avval képes volt Görögországban magát megértetni. — Kondor előbbi 
szavai következményekép kívánja, bogy a görög nyelv facultativ tárgy
ként taníttassák, de irodalmának ismerete fordítások által az egész tanuló 
ifjúságra nézve kötelező legyen. — Endrei szerint a mostani tanítási 
mód nem felel meg a czélnak. Homeros, Sophokles és Euripides ismer
tetését kívánja, minthogy azonban a mai tanterv szerint egyetlenegy irót 
sem lehet az ifjúságnak teljesen megismernie, mert erre idő nincs, a 
töredékek alapján való tájékozás pedig hiábavaló idővesztegetés, szintén
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rendkívüli tárgygyá óhajtja tenni, hogy a tanulók egy része fordítások
ból szerezhesse meg a szükséges tudnivalókat, a többiek pedig az 
eredeti nyelvvel való foglalkozás utján. — Vida és Kulcsár csatlakoznak 
Kondor és Endrei nézetéhez.

A hosszas és mélyreható eszmecsere után a kör szótöbbséggel ki
mondja, hogy 1. a görög nyelv tanítását az eddig való mértékben szükség
telennek ta rtja ; 2. óhajtja, hogy rendkívüli tárgyként, facultative tanít
tassák ; 3. gondoskodjék a kormány, hogy a tanulók a görög irodalmat, 
életet és szellemet alkalmas magyar fordításokból megismerjék.

Kulcsár Endre, a kör jegyzője.

A pozsonyi kör nov. ЗО-án tartott gyűlésén a görög nyelv ki
küszöbölésének napirenden lévő kérdésével foglalkozott. Okul a tárgyalásra 
egyesületünk főtitkárának levele szolgált, a melyben fölszólította a kört, 
hogy ez ügyben fejezze ki nézetét. Először Pirchala Imre szólt a tárgyhoz.

Sajnálatra méltó körülmény ismétlődésének látja azt, hogy a reform
eszme nem a tanárok köréből, hanem oly körből indult ki, a melynek az ily termé
szetű mozgalmakban mint utolsónak kellene határozott állást foglalnia. A kérdés 
az egységes középiskola eszméjének kifolyása ; s ismertetve a Németországban 
ez irányban megindult mozgalmakat, arra a következtetésre jut, hogy nálunk 
oly okok. mint a melyek Németországban az egységes középiskolára való 
törekvést széles körben fölkeltették, nem forognak fenn. Nálunk ugyanis egy
részt a gymnasium elég tért enged a természettudományoknak, másrészt a 
reáliskolában van már oly intézetünk, a mely görög nyelv nélkül a jogi és 
orvosi facultásokra képesít. Mindazonáltal a közönség, a mely, mint mondják, 
ellenszenvvel viseltetik a görög nyelv iránt, a reáliskolát még sem keresi föl, 
úgyhogy azoknak felső osztályaiban a legtöbb helyütt 3—4 tanulót találunk. 
Ellenszenv csak bizonyos körükben van. - Megemlítve azután a gymnasiumi 
tanítás czélját, a mint azt a törvény kifejezi, hangsúlyozza, hogy a huma- 
nistikus műveltség megadása: azaz az emberiség történelmében nyilatkozó 
törekvéseknek megismertetése most még csak a classikus nyelvek tanítása 
alapján érhető el. Elismeri, hogy bizonyos körülmények között a humanistikus 
műveltség megadása a modern nyelvek alapján is lehetséges; csakhogy mind
ezek a körülmények nálunk még teljesen hiányzanak. Nincsenek a modern 
nyelvekben és irodalmakban jártas tanáraink, sőt ilyen tanárok képzéséről 
sincsen még gondoskodva; a modern nyelveknek még nincs megállapítva az 
az iskolai kánonuk, a mi class, nyelveknek megvan. Kifejezi tehát, hogy 
czélszerűtlen, sőt a hazai közoktatásügynek nagy kárával járó intézkedésnek 
tartaná, hogy ha a görög nyelv egyszerre, minden előkészület és átmeneti 
intézkedések nélkül küszöböltetnék ki. Minthogy azonban az áramlat, a mely a 
modern középiskolát sürgeti, tényleg megvan, az volna a teendő, hogy világo
sítsuk fel a közönséget, hogy van már oly iskolánk, a mely a gyakorlati 
követeléseknek már most is megfelel : a reáliskola; ezeket kellene szaporítani 
s lehetne ilyen a modern követeléseknek még jobban, sőt teljesen megfelelő 
iskolákat felállítani s így a talajt előkészíteni. A mostani körülmények között 
azonban a görög nyelv tanítása úgy hagyandó, a mint eddig volt.

Ezután dr. Schönvitzky Bertalan szólalt föl.
A kérdés vitatásának helyes alapját keresi először. Szerinte nem a görög 

nyelv, vagy a classikai műveltség kiirtásáról van ugyanis szó, a mint az 
ember némely szakkörök és a philologusok felháborodását látván hinné, ha
nem csupán arról, vájjon a gymnasiumi tanításnak egyik eszköze: a görög 
nyelv feutartandó-e továbbra is, vagy nem. A görög nyelv, mint minden más
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gymnasiumi tárgy, csak eszköz az általános és nemzeti műveltség elérésére, a 
melynek tanításánál azonban a tárgy speciális czéljai is szemelőtt tartandók. 
mint minden más tárgynál. Az a kérdés már most, hogy a görög nyelvnek, 
mint ilyen önczéllal is biró segédeszköznek tanítása kívánatosnak mutatkozik-e 
a mostani körülmények között ? A maga részéről nemmel felel; mert a görög 
nyelv önczélu tanításának módja, főleg az arra fordított idő nem áll helyes 
arányban az elért eredménynyel, akár mint nevelési eszközt, akár mint külön 
tárgyat tekintjük is ; s ezt a csekély eredményt, nézete szerint, fokozni nem 
lehet. A görög nyelv tanítására fordított idő másfelől oka annak, hogy a 
modern tudományok és a nemzeti tanítás föltételei a mai középiskolákban 
nem érvényesülhetnek. Középiskoláinkra, főkép a nemzeti irodalmi tanítás 
szempontjából nagyon ráfér a reform ; mert az erre vonatkozó mai elvek oly 
időből származnak, a melyben azok még fundamentaliter sem voltak helyesen 
megalapíthatok. E szükséges reform egyik jelensége a görög kikiiszübölésére 
törekvő irány, mint a mely tárgynak elejtésével a gymnasiumi tanítás czélja 
minden különösebb veszteség nélkül elérhető. Még csak az sem szükséges, 
hogy a modern műveltségen alapuló iskolára térjünk rá ; a class, műveltség 
maradhat ezentúl is a gymn. tanítás alapja. — A mennyiben pedig a modern 
műveltségen alapuló iskolák felállításáról volna szó, a szóló azt hiszi, hogy 
addig nem várhatunk, míg alkalmas embereink lesznek; mert rendesen az 
intézmények nevelik a maguk hivatott híveit és apostolait. A class, nyelvek 
uralmának kora már lejárt, ezt a philologusok sem tagadhatják ; a tanároknak 
tehát nem áll érdekükben, hogy modernebb intézmények keletkezését késlel
tessék. Végül indítványt terjeszt be, a melyben a körnek a görög nyelv ki
küszöbölése érdekében megindult mozgalomhoz való csatlakozását ajánlja.

Résztvettek ezután a vitában még a következő körtagok ; Albrecht 
János a görög nyelv fentartása mellett nyilatkozik ; mert szerinte a- 
görög nyelv és irodalom az egyedüli, a mely az eredetiség bélyegét viseli 
magán s más nyelvű irodalmi müveken az eredeti elmemüveket nem 
mutathatjuk b e ; továbbá a görög nyelv a modern nyelvek tanításának 
is alapja, a mi főleg a müveit emberre nézve fontos. — Albert József 
egyetért Pirchalával arra nézve, hogy a gymnasium lmmanisticus nevelést 
adjon, csakhogy ez nincs egy nyelvhez kötve. Szerinte jó fordítással e 
tekintetben sokkal többet lehetne elérni. A jellem nevelésére a classicus 
irók éppenséggel nem alkalmasak. Igaz, hogy jó, ha a középiskolai 
tanuló beleéli magát egy más nemzet nyelvének szellemébe, s e tekin
tetben a classikus nyelvek, mint nemzetiségileg indifferensek, fölötte 
állanak a moderneknek: de hát e részben megmarad a gymnasiumnak a 
latin nyelv. Stílust is nem nyelvtanból tanul az ember, csak ha már 
a nyelvi nehézségeken átesett, a mit nem mondhatni a középiskolák 
tanulóiról. E tekintetben a fordítás szintén kielégítő eredménynyel hasz
nálható. — Kutrucz Rezső a kiküszöbölés kérdését időelőttinek tartja. 
A görög nyelvi tanítás eredménytelensége nem lehet ok a kiküszöbölésre, 
mert minden tárgyból mutatkozik eredménytelenség. A görög nyelv, mint 
szellemi gymnastika pótolhatatlan; a modern nyelvek nem pótolhatják, 
mert folytonosan fejlődnek és változnak, míg a classikaiak állandó bevég- 
zett egészként állnak előttünk. A görög classikusokat fordítósokon nem 
lehet bemutatni, mert jó forditásaink nincsenek. Neveljük a jó fordítókat 
s várjuk meg, míg a rendszert teljesen kipróbáltuk, a mire nem pár év, 
hanem évtizedek kellenek. — Takács Gyula kimutatja, hogy a külön
böző görög nyelvjárások éppen annyi nehézséget okoznak, mint okoz-
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nának esetleg a modern nyelvek. — Dr. Wagner Lajos a nemzeti 
nevelés érdekében tartja szükségesnek a görög nyelv kiküszöbölését; 
másfelől azért, mert a mai civilisatió és a humanismus keresztény alapokon 
sokkal nagyobb erkölcsi haszonnal tanítható, mint a pogányszellemü 
classikusokon.

Ezek után még egyszer dr. Schönvitzky szólalt föl és czáfolta a 
fölszólalók egyes állításait, mire aztán Pirchala tett a maga részéről 
megjegyzéseket, ezúttal különösen azt hangsúlyozva, hogy tanügyi kér
désekben ilyen eléggé meg nem érlelt kérdéseknek megvalósítása s a 
tanügyi szervezet mélyébe nyúló rögtönös és kellően elő nem készített 
változtatások támogatása mily veszedelmes az igazi haladásra. A kül
tagjai erre szavazás utján, egy szónyi többséggel (összesen 11-en voltak 
jelen) magukévá tettek dr. Schönvitzkynek következő indítványát: „A 
pozsonyi kör, mivel a görög nyelvnek a gymnasium tantárgyai közül 
való kiküszöbölését megvalósíthatónak tartja a nélkül, hogy ezzel a 
gymnasium tulajdonképeni feladata: az általános és nemzeti műveltség 
megadása veszélyeztetnék; és mivel másfelől az általános culturális és 
nemzeti érdekek fokozottabb ápolását — a mi az idők haladásának 
szükségképi követelése — a mai gymnasiumok keretében nem tartja 
lehetségesnek: a görög nyelv kiküszöbölésére irányuló mozgalomhoz helves- 
lőleg csatlakozik; de kiemelendőnek tartja már most is, hogy a görög 
nyelv óráinak felosztásánál első sorban a hazai nyelv és irodalom 
fokozottabb érdekei tartassanak szem előtt.“

Dr. Schönvitzky Bertalan, a kör aljegyzője.

A fiumei kör deczember 2-án rendkívüli gyűlést tartott. E gyűlés 
tárgya ama felhívás volt, melyet a központi választmány a görög nyelv 
tanításának eltörlése ügyében intézett a körhöz. Az előadó tisztét Dal 
martello Arthur vállalta el. Véleménye, és javaslata a fenforgó kérdésre 
nézve a következő:

Megvallja, hogy szaktanár létére sem talál okokat, melyek a jelenlegi 
viszonyok és körülmények között a görög nyelv tanításának föntartása mellett 
szólnának. Meg van győződve, hogy a classikus nyelvek tanítása — nyelvta
nuk és irodalmuk tökéletessége miatt — a formális képzésnek leghathatósabb 
tényezője. A latin nyelvvel szemben elsőséget ad a görögnek, mind grammatikája, 
mind irodalma tökéletességére nézve. De — véleménye szerint — a görög nyelv 
és irodalom tanítására ez idő szerint fordított idő nem elég a kitűzött czél 
elérésére. A négy évfolyam közül, melyekben a görög nyelv előadatik, az első 
év, s a másodiknak fele az alaktan tanulására— nem mondja megtanulására — 
fordíttatik. A hátralevő időben olvassák az ifjak Xenophon nehány fejezetét, 
az Iliásnak s Odysseának mintegy 2—2 énekét, Herodotosból egy pár fejeze
tet és Platon Apológiáját. A méh reható tanulmányt kivánó, в épen ez okból 
föl nem fogott görög nyelvtan nehézségei meggyülöltetik a tanulókkal e nyel
vet; e nehézségek miatt nem képesek az ifjak az olvasmány szellemébe beha
tolni. Különben is oly keveset vagyunk képesek olvastatni, hogy abból bizony 
a classikus szellemet fölfogni, s megérteni s egyáltalában kimerítő tárgyi isme
reteket szerezni lehetetlen. Véleménye szerint a görög nyelvet vagy több órá
ban kell tanítani, vagy el kell törülni ; mert úgy a mint azt most tanítjuk, 
csak az időt vesztegetjük, s nem érünk el semmi eredményt. Az előadó szerint 
ellene szól a 'görög nyelv tanításának az a körülmény is, hogy úgyis sok
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nyelvvel terheljük a tanulókat. Elmélkedésének végeredménye tehát az, hogy 
a görög nyelv tanítását meg kell szüntetni, mivel a tanítást a jelenlegi viszo
nyok között sikeresebbé s eredményesebbé tenni nem lehet. A görög nyelv 
eltörlése által nyerendő órákat felosztaná a többi tárgyak közt olyformán, hogy 
különösen a latin nyelv és az anyanyelv órái szaporittatnának. A latin nyelv 
óráinak szaporítása után, föntarthatná a gymnasium classikus jellegét, mint 
füntartotta akkor, mikor a görög nyelvet még nem hozták be a gymnasiumi 
oktatás keretébe. Az anyanyelv óráit pedig a czélból szaporítaná az előadó, hogy 
ilyképen mennél több idő jusson classikus olvasmányok olvasására és tárgya
lására jó fordításban, melyből a tanulók több tárgyi ismeretet szerezhetnének 
8 a classikus szellemmel jobban megismerkedhetnének, mint az alig pár lap- 
nyi, nyelvi nehézségei miatt meg nem értett s föl nem fogott eredeti olvas
mányból

E jelentés alapján élénk vita indult meg, melyben Nicora Vincze 
dr. Berglioffer József, Szabó Samu, többé-kevésbé a körnek összes tagjai 
résztvettek. A majdnem két óráig tartott eszmecsere után az elnök a 
szavazást elrendelvén, a kör kilencz szóval egy ellen kimondja vélemé
nyét, mely szerint a görög nyelv tanítását eltörlendőnek, s az igy nye
rendő órákból az anyanyelv és a latin nyelv óráit szaporítandóknak véli.

Deczember havi rendes gyűlését 6-án tartotta a kör. E gyűlés tárgya 
a szolgálati pragmatika folytatólagos tárgyalása volt. A kör ez alkalom
mal is több lényeges változtatást tett a központi választmány javaslatán. 
Mellőzi a javaslatnak ama részét, mely a tanárok javadalmának megálla
pításáról szól, s csatlakozik az egyesület idei közgyűlésének indítványához, 
mely szerint a jelenlegi fizetés meghagyatván, a szálláspénz a helyi viszo
nyoknak megfelelőleg rendeztetnék s a quinquennium 100 írtról 200-ra 
emeltetnék. Mellőzni kívánja a javaslatnak azon szakaszait, melyek a 
végleges nyugalomba helyezésre, a halálozási évnegyedre, s az özvegyek 
és árvák ellátására vonatkoznak, mert e kérdésekben az új nyugdíjtör
vény — és pedig részben a javaslatnál kedvezőbben — intézkedett. 
Törüli a kör azokat a pontokat, melyek a tanárnak az igazgatói és 
főigazgatói szóbeli intés és rosszalás ellen jogorvoslatot nem engednek. 
Kéri, hogy a fiumei középiskolai tanárok fegyelmi ügyéi a budapesti első- 
folyamodású fegyelmi bíróság elé tartozzanak, s hogy a fegyelmi ügyben 
a vádlott tanár kihallgatásánál sem igazgatója (mert a tulajdonképeni 
vádló jóformán mindig ez lesz), sem a ministerium által kiküldött for
mális vádló ne lehessen jelen. Végre indítványozza a kör a VII. fejezet 
55. pontjának törlését, mely a magánfél jogait és beavatkozásút állapítja 
meg a tanárok fegyelmi ügyeibe. A kör véleménye szerint a magánfél 
beavatkozása sértené a ministerium által kiküldött vádlót, mert ez, — 
ha a vádlott fegyelmi tekintetben bűnös — tudni fogja kötelességét tel
jesíteni. Ha pedig a magánfélnek oly ügyben van panasza a tanár ellen, 
mely a hivatalos vádló szerint nem tartozik a fegyelmi bíróság elé, a 
magánfélnek jogában áll panaszával a rendes bírósághoz fordulni.

A kör két hosszú (novemberi és deczemberi) gyűlésében tárgyalta 
a pragmatikát s a tagok érdeklődése e valóban fontos ügy iránt mind
végig megmaradt.

Szabó Samu, a kör jegyzője.
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Az újvidéki kör, melynek ez évben a kir. főgymn. és a gör.-kel. 
szerb főgymn. tanártestületeiből összesen 17 tagja van, deczember 3-án 
tartotta e tanévben első ülését. Franki István kir. főgynmasiumi 
igazgató s az orsz. középisk. tanáregyesületi választmány vidéki tagja 
felhívja a jelenlevőket alakulásra és ennek kapcsán elnök, alelnök és 
jegyző választására. Megválasztatván a f. tanévre elnöknek Franki 
István, alelnöknek Oberknezsevits Fülöp a szerb főgymnasium egyik 
érdemes tanára, és jegyzőnek Grunde Henrik, az újonnan megválasztott 
elnök melegen üdvözli a teljes számmal megjelent tagokat a tisztikar 
nevében köszönetét mondva a kör tagjainak a beléje helyezett bizalomért 
és végül kitartó munkásságra buzdítván a kört, a jelen tanév folyamán 
megoldandó feladatok közül az új egyesületi év munkálatának sorát a 
mai üléssel megnyitja.

Az elnök értesíti a kórt a központi választmány azon leiratáról, 
melyben körünk felszólíttatik, hogy a görög nyelv tanításának kérdésé
ben nyilatkozzék. A kérdéshez hozzá szólották: Korény-Scheck Vincze, 
dr. Badics Ferencz, Horváth József és Jánosi Boldizsár tagtársak, kik 
közül Korény-Scheck Vincze a görög nyelv facultativ, a többiek pedig 
kötelező tanítása mellett nyilatkoztak. Szavazásra bocsáttatván e kérdés 
15 szavazat közül 13 a görög nyelvnek mint rendes tantárgynak taní
tására, 2 pedig mint facultativ tantárgynak tanítására határozott. Az 
elnök által továbbá felvetett kérdésre, vájjon a görög nyelvet a mai vagy 
ennél kisebb mértékben kivánja-e a kör taníttatni, nyolcz szavazat hét 
ellenében a görög nyelvnek mai mértékben való tanítása mellett nyi 
latkozott.

Az elnök beterjeszti a körnek az egyesület által már 1880-ik 
évben kidolgozott szolgálati szabályzatot s felkéri a k ö rt: bízzon meg e 
szabályzat minden egyes fejezetének áttanulmányozásával egy-egy tagtársat, 
ki egy mielőbb tartandó gyűlésen tanulmányozásának eredményéről a kör
nek referáljon s kidolgozott határozati javaslatot e tárgyban beterjeszszen. 
Megbizatott Moser József tagtárs a tanárok hivatalbeli kötelességei czimű 
fejezet áttanulmányozásával, Korény Scheck Vincze a jogügyekre, Grcsics 
János a nyugdíjra és Franki István elnök a tanárok fegyelmi ügyeire 
vonatkozó fejezetek áttanulmányozásával.

Felolvastatott végül a központi választmánynak az egységes közép
iskolára vonatkozó átirata. Korény-Scheck Vincze az újvidéki kör részéről 
fölöslegesnek tartja az egységes középiskola kérdésének megvitatását, 
mivel a görög nyelv megtartása — mi mellett körünk mai napon nyi
latkozott — az egységes középiskolát úgy is kizárja. Az elnök indítvá
nyára e kérdés áttanulmányozásával s e tárgyban teendő jelentéstétellel 
Horváth József tag bízatott meg.

Gwnde Henrik, a kör jegyzője.

A zentai kör deczember havi ülését 4 én tartotta meg 7 tag rész
vételével. Az elnök jelenti, hogy a központi választmánytól felhívást 
vett, melynek értelmében decz. 8-áig a körnek a görög nyelv tanítása



kérdésében nyilatkoznia kell. Minthogy az idő rövid, az ügy pedig sürgős, 
és minthogy továbbá ily fontos kérdésben egyszerűen igenlőleg vagy 
tagadólag mégsem válaszolhatunk. Szűcs Lajos elnök maga vállalkozott, 
hogy nézetét a görög nyelv kérdésében — bár röviden — kifejtse, 
minek alapján a tárgy megvitatható s benne határozat hozható.

Az előadó mindenekelőtt utal a görög nyelv tanítása mellett vagy ellen 
felhozatni szokott okokra s arra, mi miatt a társadalom hangulata a görög ellen 
van. Ennek illustrálására felsorolja azt a nagyszámú gyakorlati pályát, melyen 
a görögre nincs szükség. Ezután a tanításának szükségessége mellett felhoz
ható okok közül kettőt emel k i: 1. azt, hogy a magasabb fokú tudományos 
irodalom búvárainak (ókori historikusnak, nyelvtudósnak, bölcselőnek stb.) 
még akkor is szüksége volna a görögre, ha annak irodalmát lefordítanák az 
illető tudósok anyanyelvére ; e szükséget pedig a görögnek az egyetemre tétele 
nem elégítené k i ; 2. azt. hogy a görög nyelvet nem tanult s belőle bizonyít
ványt nem nyert magyar ifjakat nem veszik föl a külföldi egyetemeken. Ezek 
szerint az előadó véleménye az, hogy csak azokkal kellene a görögöt tanul
taink kiknek arra leendő életpályájukon szükségük lehet. A tanítás módját 
kiválólag gyakorlatiasnak kívánja, vagyis a nyelvtan helyett maga a nyelv 
tanítandó. Ё rendszer mellett az előadó a franczia nyelvet is behozhatónak 
véli a fögymna8iumi osztályokba, a görögöt nem tanulókra kötelező, az azt 
tanulókra nem kötelező erővel. Ezzel egy nagy lépést tennénk az egységes 
középiskola felé, vagy tán czélhoz is jutnánk vele. Végül indítványát a kö
vetkező pontokban foglalja össze : mondja ki a kör, hogy 1. a görög nyelvet 
nem tartja minden főgymnasiumi tanulóra nézve szükségesnek; 2. a kinek 
felsőbb tanulmányai folytathatása miatt szükséges, az tanulja továbbra is ; 
3. hozassék be a franczia nyelv is a főgymnasiumba, a görögöt nem tanulókra 
kötelező, az azt tanulókra nem kötelező erővel; végre 4. a kiválóbb görög 
classicusok jó magyar fordításban hetenként egy magyar nyelvi órán olvas
tassanak és magyaráztassanak a főgymnasiumi osztályok közt felosztva min
den tanulónak egyaránt.

Az elnöknek ez előterjesztése, illetőleg indítványa hosszabb vitát keltett, 
melyben dr. Ferenczy Alajos abbeli aggodalmának ad kifejezést, hogy ha a. 
gymnasium felső osztályaiban a görög nyelvet nem tanulókra nézve kötele
zővé tétetik a franczia nyelv, még mindig megmarad a túlterhelés, mely ellen 
épen manapság a gymnasiumokban általános a panasz. Ő még a facultativvá 
tett görög tanítást is a gymnasium VI—VIII. osztályára szorítaná, s franczia 
helyett már inkább a magyar közművelődés történetét taníttatná szélesebb 
alapon.— Mészáros Lajos a túlterhelésről hallott panaszokat nem tartja igazol
taknak, s az előadó indítványának minden pontjához annál inkább csatlakozik, 
mert azok a középiskolák egységesítéséhez egy nagy lépést képeznek. — Örvény 
Iván a görög nyelv tanítását a középiskolákban egyszerűen mellőzendőnek 
tartja. Kétségbevonja, hogy jelentékeny töredéke volna a társadalomnak azok 
száma, kiknek a görög nyelv ismerete szükséges. A tapasztalás arról győzte 
meg, hogy se históriai, se költészeti ismereteket, se bölcsészeti rendszereket 
többé a görög nyelv szükségszerű ismerete révén nem szokás elsajátítni. A 
terminusok megértése sem teszi szükségessé a görög nyelv ismeretét, mert 
azok vagy teljesen átmentek a köztudalomba, vagy előrebocsátott rövid ma
gyarázat után könnyen érthetők. A kiknek pedig az előadó által contemplált 
czélokból igazi szükségük volna a görög nyelvre, azok oly csekély százalékát 
teszik a gymnasiumi ifjúságnak, hogy a görög nyelvnek még facultativ taní
tását sem igazolhatják a középiskolákban. A ki végre külföldi egyetemre ké
szül, az mint rendkívüli hallgató szerezze meg hozzá a szükséges ismereteket. 
Szűcs Lajos előadó dr. Ferenczy ellenében megjegyzi, hogy ha a görögöt nem 
tanulókra nem teszszük kötelezővé a franczia nyelvet, azok hátrányban lesz
nek a reáliskolát végzettek mellett; Örvénynek pedig azt feleli, hogy az ő 
(előadó) előadásának azon része, mely szerint az ókori historicusnak, philolo

К 90



291

gnsnak és bölcsésznek mindenkor szüksége lesz a görög nyelv ismeretére, 
nem úgy értendő, hogy a gymn. tanuló a históriai, költészeti ismereteket s 
bölcsészeti rendszereket a görög nyelv révén sajátítsa el, hanem úgy, a mint 
mondva volt, hogy t. i. a történettudósnak (minők : Salamon Ferencz, Szabó 
Károly, Mommsen. Ranke stb.) politikai tudósnak (minő pl. nálunk egy Schvarcz 
Gyula), rendszert alkotó philosopliusnak (teszem Kantnak) eredetiben kell hasz
nálni s idézni a forrásokat. Az ily tudósok száma pedig tekintélyes egy tár
sadalomban arra nézve, hogy a görög a középiskolában foglaljon helyet. Végre 
a theologiai intézetek követelményeit sem szabad ügyeimen kívül hagynunk. 
Mindezeket tekintetbe vévj, indítványát föntartja s annak változatlan alakban 
való elfogadását ajánlja a gyűlésnek.

Erre a szavazás megejtetvén, a zentai kör 5 tagja 2 ellenében 
Szűcs Lajos indítványát a görög nyelv tanításának kérdésében változat
lanul elfogadta.

Virág István, a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör decz. 5-éu tartotta rendes havi ülését. 
Petricskó Jenő elnök mindenekelőtt örömmel jelenti, hogy körünk egy 
új taggal, Tiirr Lajos felsőbb leányiskolái tanárral gyarapodott.

Első felolvasó Jurkovich Emil volt, a ki a központi választmány
nak a körhöz intézett felszólítása folytán a görög nyelvről értekezett. 
Az előadó a vallás- és közokt. minister által kitűzött pontokra reflec- 
tálva, behatóan ismerteti az előnyöket, melyek a görög nyelv tanu
lása mellett szólnak, s ezeket összefoglalva, azt az indítványt teszi, hogy 
a görög nyelv mostani terjedelmében gymnasiumainkon továbbra is fen- 
tartassék. — A tárgy felett támadt vitában a kör több tagja vett részt; 
különösen meggyőzően argumentált az előadó indítványa mellett Dunay 
Ferencz, a ki többek közt kiemelte, hogy a görög nyelv eltörlésével vég- 
hetetlen nagy kár háramolnék a tudománynak minden ágára. — Marcsiss 
János kiindulva a külföldön észlelhető ama körülményből, hogy ott az 
olyan középiskolák száma, melyekben a görög nyelvet tanítják, sokkal 
kevesebb, mint nálunk, hol a tanulók sokasága megfelelő középiskolák 
hiányában, a gymnasiumra van utalva, minek folytán többen minden 
hivatás nélkül kénytelenek a görög nyelvet tanulni, azt ajánlja, hogy a 
görög nyelv mint rendes tárgy intézeteinkből töröltessék és csak facul
tative taníttassák. — Gerevich Emil dr. kiemeli, hogy minden nyelvet két 
szempontból lehet tanítani: 1. hasznossági és 2 tudományos szempontból. 
Ebben az esetben mindkettő a görög nyelv ellen szól; csatlakozik Mar
csiss János indítványához. — Vikol János dr. szintén a görög nyelv ellen 
emel szót s kívánatosnak tartja, hogy az igy nyert időt inkább az egész
ség- és nemzetgazdaságtanra, mint a népek jólétének legfontosabb ténye
zőire kellene fordítani.

Erre az elnök összefoglalván a kifejezésre jutott véleményeket, 
látja, hogy ezek két irányban oszolnak meg, a dolgot szavazásra bocsátja, 
melyen a görög nyelv mostani terjedelmében való tanítása mellett 8 sza
vazat, elejtése vagy facultativ tárgygyá való tétele mellett ti szavazat 
adatott be. A kör többsége tehát a görög nyelv tanításának mostani ter
jedelmében való megtartása mellett nyilatkozott.
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Minthogy az ülés második tárgyát: a tanári szolgálati pragmatikát 
fontosságánál fogva decz. 5-én le nem tárgyalhatta, azt decz. 6 , 8. és 
9-én folytatólag tárgyalta. Előadók Marcsiss János és Vikol János dr. 
voltak. Amaz a szolgálati pragmatika első részéről: a középiskolai taná
rok hivatalbeli kötelességeinek rendezéséről és a tanárok fizetéséről, emez 
második részéről: a középiskolai tanárok jogi és fegyelmi ügyeinek ren
dezéséről értekezett.

A kör az egyes pontokat külön-külön beható tárgyalás alá vette, 
s a tanáregyesület által 1880-ban kiadott javaslaton lényeges módosítá
sokat, pótlásokat és elhagyásokat talált szükségesnek. A pontok megvi
tatásánál a kör minden tagja élénk részt vett. A szóig, szabályzatra 
vonatkozó részletes javaslatunk pontjainak megállapítása egy öttagú bizott
ságra bizatott, melynek tagjai Marcsiss J. és Vikol J. előadókon kívül 
Gerevich E. dr. és az elnök, valamint a kör jegyzője.

Faith Mátyás, a kör jegyzője.

A sümeghí kör decz. 7-én tartott havi gyűlésének tárgya a görög 
nyelv tanítása volt. Orbán Lajos előadónak beható fejtegetése után. 
melyben az utóbbi években a classikus nyelvek tanítása, illetőleg elejtése 
ügyében megindult irodalmi mozgalmat ismerteti, a kör kiemeli a múlt 
hónapban tárgyalt kérdéssel (a közokt. tanács reformja) analog körül
ményt, t. i. hogy a jelen kérdés tárgyalása a közokt. tanácsnak csak 
utóbbi napokban hozott határozatával szemben elkésettnek tekinthető.

A kör különben a közokt. tanácsnak a görög nyelv kérdésében hozott 
döntvényét tökéletesen összhangzatosnak találja a saját reformjára vonatkozó 
határozatával, t. i. imitt is, amott is kirí a merev conservativismus, mely úgy 
saját fennállása mint nehány intézményeinek érvényben való maradása fölött 
féltékenyen őrködve, minden újabb s a mai kornak megfelelő eszmék befoga
dásától irtózik. Ezzel szemben a kör teljes tudatában van annak, hogy 
hasztalan munkát végez, midőn oly időben fog valamel}' kérdés tárgya
lásához, a mikor az ő szava csak a pusztában elhangzó szó marad; e kérdés 
sikeres megoldása csak a jövő nemzedékétől várható, a melyben a classikus 
nyelvek tanításának szüksége nem fog olyan inveterált előítélet gyanánt lakni 
mint a mostaniban. A közokt. tanácsnak a görög nyelvre vonatkozó határo
zatában ki van mondva, hogy e nyelv ezentúl is mostani terjedelmében 
tanítandó, csak a módszer javíttassék, hogy a kitűzött czélt. elérjük. Nem 
tekintve azt, hogy a közokt. tanács a kérdésnek ilyetén megoldásával szigorú 
kritikát gyakorolt az általa annak idejében megállapított módszerén, önkény
telenül arra a kérdésre készteti az embert, hogy mért nem ajánlott a közokt 
tanács már akkor is jobb módszert, a mikor az utasításokat készítette ? De 
még föltéve, hogy a tanács maga vagy más valaki fellépne az üdvözítő 
módszerrel, van-e reményünk arra nézve, hogy most már a görög nyelv taní
tásával czélt érünk ? S föltéve, hogy boldogulunk, a mit különben maga a 
közokt. tanács tagjai is kétségbe fognak vonni, fogja-e ez eredmény azt a 
szégyenletes hiányt pótolni, hogy a középiskolából kikerült ifjúság legnagyobb 
része egy modern nyelven sem tud beszélni ? S nem volna-e helyesebb és 
czélszerübb, hogy anyagi érdekeink tekintetbe vétele mellett oly népek 
nyelveit tanulnók, a melyekhez földrajzi fekvésünknél és politikai viszonyainknál 
fogva közelebb állunk mint az ókorhoz? A közokt. tanács inkább beláthatta 
volna, hogy nem a módszeren, hanem a rendszeren kell túladnunk! A görög 
nyelv tanításának a mai korszakban nincsen többé helye.



Mind ezek alapján a kör kimondja, hogy bár a görög nyelv facul- 
tativ tanítását megengedi, kötelező tanítása teljesen elejtendő, s határo
zatát a következő okokkal igazolja: 1. A jelenlegi társadalom viszonyai, 
a komoly életharcz, mely az ifjúságra vár, a sűrűbb nemzetközi érintkezés 
sok oly praktikus tárgy tanítását követelik, a melyek rovására a görög 
nyelvet tanítják, még pedig elenyésző csekély eredménynyel és a kitűzött 
czél elérése nélkül. 2. Azok az okok, melyeket a classikus nyelvek hívei 
azok tanítása mellett szoktak felhozni, teljesen meg vannak czáfolva 
mert mind az, a mit azoknak tulajdonítanak, t. i. az elme és a szív 
képzése, az aesthetikai érzék ébresztése, a sokkal gazdagabb modern 
világirodalom, az értelem gymnastikája pedig a mennyiségtan és rokon 
tárgyai által tökéletesen elérhető. A kör meg van győződve arról, hogy 
a görög nyelv elejtése, illetőleg czélszerübb tantárgy által való pótlása 
csak áldást fog hozni a későbbi nemzedékekre.

Horvát Rezső, a kör jegyzője.

GYAKORLATI KÉRDÉSEK.

A szélességi fokok ív-hosszúságának változásáról.
E napokban kezembe akadt egy, felsőbb leányiskolák számára írt, 

approbálandó csillagászati földrajz, melyben a valóságnak meg nem felelő 
állítás fordul elő. A szerző u. i. azt állítja, hogy a szélességi fokoknak 
megfelelő ívek rövidebbek a sarkoknál és hosszabbak az egyenlítő mellett. 
Ebből a tüneményből magyarázza a földnek sphaeroidikus alakját! 
Tudtommal ez nem áll, mert a valósággal megtett délkörmérések épen 
ennek ellenkezőjét bizonyítják, úgy hogy p. o. Peruban, melynek föld
rajzi szélessége 1° 31', egy fok-ív hossza 56,736’8 toise, míg Lappland- 
ban, melynek földrajzi szélessége 66° 20', a szélességi fok-ív hossza 
57,196-2 toiset tesz stb.

A szerzőnek ama frappáns állítását tehát bátran tolihibának lehetne 
gondolni, a mennyiben a 
„sark“ szót az „ egyenlítő 
vei tévedésből felcseréltnek 
hihetnők, csak hogy állítását 
geomotriai ábrával bizonyítja, 
s így nem lehet többé toll- 
hibáról szó. E bizonyító az 
itt közölt 1. ábra. Fölvett
u. i. egy kört és egy vele 
concentrikus ellipsist, ez 
utóbbival a sphaeroid ke
resztmetszetét jelezve. A kör kerületét egyenlő részekre osztja és 
összeköti az osztópontokat a kör és ellipsis közös középpontjával. E
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sugarak nála zenithvonalak! Minthogy ezek az ellipsist is metszik, 
igen természetes, hogy belőle egyenlőtlen ívdarabokat vágnak le. Ha 
ezzel a rajzzal lehetne a szélességi fokívek változását szemlélhetővé 
tenni, akkor az írónak volna igaza ; mert lj ív, az egyenlítő mellett tény
leg nagyobb l2-nél és annál is inkább l3-nál, mely a sark mellett fekszik. 
A szerző azonban nem vette figyelembe azt a körülményt, hogy minden 
zenithvonal merőleges arra a síklapra, mely a megfigyelő pontban a föl
det érintőleg fektetve gondolható, és hogy azok a zenithvonalak. földünk 
spaeroidikus alakjánál fogva nem fognak a kiegészítő gömb középpontján át
haladni, kivéve abban a speciális helyzetben, ha a megfigyelő vagy az 
egyenlítőn, vagy akár az északi, akár a déli sarkon állana. Gondoljuk a 
sphaeroidot egyik délkör irányában metszve, akkor az ily módon nyert 
ellipsis deréklői sem haladnak az ellipsis középpontján át — kivéve 
megint azokat, a melyek a főtengelyekkel összeesnek, hanem burkolnak 
egy új görbét, az ellipsis evolutáját, mely egyúttal a kúpszelet összes 
pontjaihoz tartozó görbületi körök középpontjainak geometriai helye.

Vessünk ezekre nézve egy pillantást a görbületek elméletére. Az 
elmélet értelmében a görbét először is végtelen kis elemekre gondoljuk 
felosztva. A görbének görbülete alatt pedig azt a szöget értjük, melyet 
két közvetetlen egymásután következő elemben vor.t érintő egymással 
képez. E szög, mely contingentia-szögnek neveztetik, egyenlő a megfelelő 
két deréklő által képezett szöggel.

Közvetetlen egymásután következő két deréklő metsző pontja szolgál
tatja a görbületi kör középpontját, a körnek pedig a görbével két eleme 
közös. Ez esetben azt mondjuk, hogy a kör a görbével másodrendű 
osculatióban van. Ha a contingentia-szöget p. o. e-vei jelöljük, akkor

cl s 1
s =  — vagvis 

P ' P d s
a hol d s alatt a görbének végtelen kis ívdarabját értjük, p alatt pedig 
a görbületi kör sugarát.

Vegyünk tekintetbe még egy, közvetetlen az előbbi mellett fekvő 
szöget, akkor

és képezzük a következő különbséget:
d s 
P

. d s
S ~  P' 

d s (p'— p)
PP'

akkor e kifejezés — folytonos görbénél mint p. o. a kúpszeletnél — 
vagy egyenletesen növekedő vagy egyenletesen fogyó mennyiség. Az utóbbit 
feltételezvén elérhetjük a határértéket is, melyben

s — s' =  о
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Ez esetben természetesen nem csak
e — s'-tel, hanem egyúttal 
p' ==' p-val,

a miből az következik, hogy nemcsak két, hanem három deréklő is megy 
keresztül egy ponton, vagyis a görbületi kör még bensőbben simul a 
görbéhez és vele három elemet bír közösen. A kör a görbével ez eset
ben harmadrendű osculatióban van és a görbületi kör sugara elérte 
hosszúságának maximumát vagy minimumát. Kúpszelet és kör között 
harmadrendű osculatió csak a főtengelyek csúcspontjaiban lehetséges.

Ezek fontos helyzetek, mert az evoluta visszafordulási pontjait szolgál 
tátják. Az ellipsis evolutájának négy ilyen visszafordulási pontja van, 
tehát négy ága is. Legrövidebb a görbületi kör sugara, vagy röviden 
mondva a görbületi sugár ott, a hol az ellipsis legerősebben hajlik, tehát 
csúcspontjaiban, és leghosszabb ott. a hol kis tengelyével összeesik. A 
mi esetünkben tehát az egyenlítőn a legrövidebb és a sarkoknál a leg
hosszabb.

Lássuk még csak azt, mikép módosulnak ezek a körülmények a 
térben. Ha az ellipsist kis tengelye körül forgatjuk, akkor az evoluta is
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egy, illetve két forgási felületet vagyis helyesebben minden deréklő egy 
kúpfelületet ír le. E kúpfelületek két új felületet alkotnak, a spliaeroid 
összes zenithvonalainak burokfelületét. Ezt tudván, igyekeztem oly 
ábrát szerkeszteni, melylyel a szélességi fok-ívek változását szemlélhetővé 
tehessem, még pedig úgy, hogy az a valóságnak legalább megközelítőg 
megfeleljen. Tettem azt főleg azért, hogy az itt (a megelőző lapon) be
mutatott 2. ábra az iskolában is használható legyen.

Felvettem ez ábrában gömböt és spbaeroidot keresztmetszetben úgy, 
hogy OC a föld forgási tengelyének felét jelezze, А О pedig az aequator 
sugarát. Előre bocsátom, hogy a méretek így, mint azokat az ábra mutatja, 
nem felelnek meg a valóságnak — még közelítőleg sem — mert tudjuk, 
hogy a horpadási kitevő csak ^ ; csakhogy teljesen pontos ábrát úgy 
sem lehet construálni, és jelen esetben nem is szabadna, mert különben 
az ellipsist alig lehetne a körtől megkülönböztetni és a rajz épen azt 
nem mutatná, a mit szembetűnővé óhajtunk tenni. Minthogy „egy“-fokú 
szöggel és az ennek megfelelő ívével, az ábra kicsinysége miatt, nem 
kísérletezhettem 10°-ú normális szöget választottam. A kört, mely a föld 
látszólagos alakjának keresztmetszetét ábrázolja, azért 36 egyenlő részre 
osztottam fel. Ezek után meghatároztam a görbületi sugarat egyelőre az 
ellipsis csúcspontjában M-ban és a kis tengely végpontjában C-ben. 
А-ban tudvalevőleg ez egyenlet által van kifejezve :

feltéve, hogy:

b2

vagyis: a : b =  Ъ : p1 

АО —  a ; és СО —  b ;
p1-et tehát pusztán derékszögű háromszög segélyével könnyen szerkeszt
hettem, t. i. AC-re C pontban merőlegest emeltem és azt a nagy tengelyig 
meghosszabbítottam, akkor ott, — hasonló háromszögek alapján —
Om-ben megkaptam a keresett pt -et. Om távolság átvihető A ponttól 0 ,-ig 
és akkor

An, =  Pi
Ha az o1 ponttól számítva, e sugár mindkét oldalára egy 5°-ú szöget 
viszek, akkor az egész, vagyis 10°-ú szög az ellipsisből lx ívet metsz ki.

Hasonló módon megszerkesztettem a görbületi sugarat C pontra 
nézve is. Azt ott p3-mal jelölve, tudjuk,

2

hogy p3 =- - ,

a miből b : a — a : p3 
és az előbbihez hasonló szerkesztés alapján :

0„ —  C0, —  p3
az 5°-ú szögek itt együttesen az ellipsisből l3 ívet metszenek ki. A 
görbületi sugarat még egy harmadik, p. о. E  pontra is meghatároztam



— természetes az előbbiektől eltérő módon — úgy hogy p2-nek l2 felel 
meg és miután :

Pl <  Pa <  P3-nál>
azért ly is <( l2 <( íg-nál, a mit legelemibb úton 

graphice akartam kimutatni és a mit az ábrából világosan lehet látni. 
A görbületi körök középpontjainak geometriai helyét, t. i. az evolu- 
tát itt mathematikai pontossággal nem akartam meghatározni, és azért 
a nevezett görbét csak megközelítőleg rajzoltam ki az által, hogy az 
ellipsis nehány pontjában meghúztam deréklőit és ezeknek burokvo
nalát (Enveloppját) alkottam. Ez, a jelen esetben, a mikor fali-táblának 
tervezett rajzot készítek, elég pontos, főleg akkor, ha az evoluta kezdő- 
és végpontja, vagyis pt és p2 pontosan van meghatározva. Noha a kerülék 
bármely pontjához tartozó görbületi vagy osculáris kör középpontja és 
sugara, a collineatió tekintetbevételével, pontosan megszerkeszthető, 
akár másodrendű, akár másodosztályú görbének tekintjük is ez ellipsist; 
sőt megszerkeszthető még abban az esetben is, ha nem is ismerjük az 
ellipsis tengelyeit, hanem a kúpszelet vagy öt pontja vagy érintője, vagy 
eombinálva pontok és érintők által van adva. Érdekesek e tekintetben 
Poncelet, Steiner, Pelz stb. idetartozó tételei és módszerei; dr. C. Crauz 
is Synthetisch-geometrische Theorie der Krümmung“ czímü müvében 
hasonló feladatokkal foglalkozik.

Hogy azonban kis rajzom még más tekintetben félreértésre ne 
adjon okot, kijelentem, hogy annak daczára, hogy olf o2, os, pontosan 
van meghatározva, az ábra még sem helyes, ha a görbületek elméletéhez 
szigorúan ragaszkodunk; mert p. o. a G ponthoz tartozó görbületi kör 
középpontját Og-at, egyúttal К  és L  pontokhoz tartozónak is vettem, 
holott, a jelen felvétel mellett, mind üT-nak, mind Z-nek más-más közép
pont felelne meg, hasonlóképen pt- és p2-nél is, a mennyiben mint 
tudjuk, a görbének elemeit roppant parányiaknak kell gondolni és én 
azokat jelen rajzomban 5°-ú szögeknek megfelelő ívek alakjában tüntettem 
fel. E hiba azonban a jelen esetben nem nagy bűn. mert mint már em
lítettem, rajzom szemléleti taneszköz — fali tábla — akar lenni, és mint 
olyan elég pontos a jelen alakban is.

Ha nagyban lerajzolt ábrámat az iskolában tényleg be akarjuk 
mutatni, akkor legczélszerübb egy 10°-ú szöget carton-papirosból kivágni, 
és azt úgy, mint rajzom is mutatja, csúcspontjával az evolutára illeszteni, 
hogy a szöget felező egyenese az ellipsis deréklője legyen. Ha most a 
szög csúcsával az evolutát. leírjuk és a szög felezővonala mindig 
deréklő marad, akkor egyrészt szemlélhetővé tehetjük azt, a minek 
megérthetésére súlyt fektetnék, hogy t. i. a délkörök fokívei a sarkoknál 
hosszabbak, az egyenlítőnél pedig valamivel rövidebbek ; másrészt pedig 
megmagyarázhatjuk azt az összefüggést is, mely az ellipsis és evolutájának 
négy ága között van.

Reményiem, hogy e kis rajz az iskolában használható lesz.
(Budapest.) Bornischek Henrik.
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V E G Y E S E K .

A vallás- és tanulmányi alap felügyelői. A király ő felsége a vall. és 
közokt. minister előterjesztésére Szlávy Józsefet mint a vallás és tanulmányi 
alapokra felügyelő s kezelésüket ellenőrző időleges bizottság eddigi elnökét, 
Simor János herczegprimást mint a bizottság eddigi társelnökét és b. Rúd■ 
nyánszky Józsefet mint .bizottsági előadót e tisztségükben a bizottságnak 
három évre meghosszabított tartamára megerősítette, továbbá gr. Andrássy 
Aladárt, Bossányi Lászlót, dr. Haynald Lajost, gr. Károlyi Tibort, Királyi 
Pált, dr. Lechner Ágostont, Lukács Antalt, dr. Schlauch Lörinczet, gr. Szá- 
páry Gézát, Szivák Imrét, Vértessy Sándort és gr. Zichy Nándort a bizottság 
tagjaivá kinevezte, végül pedig a kilépő bizottsági tagoknak elismerését nyil
váníttatta.

Kinevezések. Avail, és közokt. minister dr. Kovács Áron m. kir. honvéd- 
ezredorvost a brassói m. kir. áll. főreáliskolához egyelőre tiszteletbeli minő
ségben iskolaorvossá és egészségtan-tanárrá, Szirmai Antal műegyetemi tanár
segédet a budapesti IV. kér. kegyesrendi főgymnasiumhoz rendes rajztanárrá, 
Kristóf János beszterczebányai tanker, főigazgatósági Írnokot a kolozsvári 
tanker, főigazgatósághoz rendes tollnokká, dr. Grittner Gyula tanárjelöltet 
pedig a beszterczebányai tanker, főigazgatósághoz rendes Írnokká nevezte ki.

Tanárválasztás. A csurgói ev. ref. főgymnasiumhoz a classica philologia 
tanszékére Báthori Gyula szászvárosi helyettes tanárt választották.

Megerősítés. A vall. és közokt. minister Faith Mátyás beszterczebá
nyai kir. kath. főgymnasiurai rendes tanárt, Faragó Lajos pancsovai állami 
főgymnasiumi rendes rajztanárt, dr. Herrmann Antal budapesti I. kér. állami 
tanítóképzö-intézeti rendes tanárt és Zambra Péter fiumei magy. kir. állami 
főgymnasiumi rendes tanárt jelen állásukban végleg megerősítette.

Pályázat. A vall. és közokt. ministerium a miskolczi kir. kath. főgym- 
nasiumnál betöltendő rendes tanári állomásra, melylyel a latin nyelv és tör
ténelem vagy ez utóbbi helyett a modern nyelvek tanítása, a szabályszerű 
1200 frt fizetés, 200 frt lakáspénz és ötödéves pótlék jár, pályázatot hirdet. 
Első ízben szolgálatba lépő tanárjelölt csak helyettesül, 800 frt fizetéssel fog 
kineveztetni; mindazok pedig, kik a latin nyelven és történelmen kívül még 
a német vagy a magyar nyelvből is képesítve vannak, elsőséggel bírnak. 
A ministerinmhoz intézett folyamodványok a debreczeni tanker, főigazgatóság
hoz 1890. januárius hó 35-ig küldendők.

Nyilvánossági jog. A vall. és közokt. minister a soproni Csöndes-féle 
tan- és nevelőintézetnek a gymnasium hat osztályára szóló nyilvánossági jogot 
a folyó 1889/90. tanévre is megadta (f. é. 48997. sz.).

Kitiltott térképek és földgömb. A vall. és közokt. minister f. é. 42045. sz. 
a. valamennyi egyházmegyei főhatósághoz, tankerületi főigazgatóhoz és tan- 
felügyelőhöz intézett rendeletével a következő térképeket: 1. Neue Karte von
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Europa, dem Mittelländischen Meer, Nord-Afrika, Egypten, Syrien, Klein-Asien, 
Kaukasien und dem Schwarzen Meer, von C. F. Bauer (A. Hartlebens Verlag 
in Wien u. Pest.), 2. Oesterreich-ungarische Monarchie, bearbeitet von C. F. 
Baur (Wien, Verlag von Ed. Holzel.), 3. Europa fali abrosza, tervezte és raj
zolta Kozenn Balázs (Bécs és Olmütz Hölzel Ede sajátja.), 4. Europa, proiectata 
si desemnata de B. Kozenn (Provedictura lui Ed. Hölzel in Vien’a edata de 
J. M. Moldovanu in Blasiu si W. Krafft in Sabiiu.), 5. Oesterreichisch ungarische 
Monarchie, etworfen und gezeichnet von B. Kozenn (Wien und Olmütz, Verlag 
von Eduard Hölzel.), továbbá 6. a következő földgömböt: Pameretulu, edatu 
de J. Felki in Prag’a romanesce de Jonu Simu, minthogy a magyar állam köz
jogi helyzetével és viszonyaival ellenkező hamis adatokat tartalmaznak, a magyar 
földrajzi helynevek helyett német illetőleg román neveket használnak, a 
földgömb azonfelül Romániát a monarchia jelentékeny részére kiterjeszti 
és Magyarországot meg sem említi, a felsorolt taneszközöket az összes hazai 
iskolák használatából kitiltotta.

Kitüntetés. A király ő felsége Gönczy Pál államtitkári czímmel és jel
leggel felruházott nyugalmazott ministeri tanácsosnak, sok évi szolgálata köz
ben a tanügy terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül, a sz. István rend 
kis keresztjét adományozta és őt a főrendiház tagjává nevezte ki.

Ministeri köszönet. A vall. és közokt. minister kismagyari Kempélen 
Rudolf nyugalmazott m. k;r. pénzügyi tanácsosnak, ki az egri katli. főgym- 
nasiumnak már 1868-ban 6000, s a folyó tanévben 3840 példányból álló, 
szakszerűen rendezett lepkegyüjteményt ajándékozott, ez adományáért köszö
netét nyilvánitott.

Jubilaeumok. A budapesti VI. kér. áll. tanítónőképzőben az intézet tanári 
kara nov. 19-én szép ünnepet rendezett Zirzen Janka igazgató tiszteletére, 
kit ezelőtt 20 évvel épen ezen a napon nevezett ki báró Eötvös József a 
hazai első állami tanítónőképző igazgatójává Budára és a ki ezelőtt 60 évvel 
kezdte meg nevelőnői pályáját egy egri magán nevelőintézetben. Az ünnepen 
nagyszámú és diszes közönség volt jelen. Az ünnepeltet először dr. Verédy 
Károly fővárosi tanfelügyelő üdvözölte, átadván neki egyszersmind gr. Csáky 
Albin vall. és közokt. minister elismerő iratát. Erre következett az üdvözletek 
hosszú sora a tanári kar, a régi és mostani növendékek, a budai tanító- és 
tanitónőképző, a tanszermúzeum bizottsága, a tanítóképzőintézeti tanárok 
egyesülete, a fővárosi tanítótestület, a budapesti népnevelők egyesülete, a 
budai tanítóegyesület, a Mária-Dorothea-egyesület, a tanítók árvaháza, az 
Eötvös-alap gyűjtő bizottsága és a szülők nevében. Sarcsevics Betti, a magyar 
gazdasszonyok nevelőintézetének igazgatója, alapító levelet nyújtott át arról 
a 2000 frtot meghaladó alapítványról melyet Zirzen Janka tanítványai a 
Mária-Dorothea-egyesület javára gyűjtöttek. Az ünnepelt elérzékenyülve pár szó
val mondott köszönetét a kitüntetésért és az iránta annyi oldalról nyilvánúló 
szeleteiért. — Szűlce Endre tagtársuuk, kitől több ízben és a jelen füzetben 
is közöltünk érdemes dolgozatot, nov. 30-án ülte meg szerény baráti körben 
tanársága 26 éves jubilaeumát. Ez alkalomból örömest közöljük egy volt tanít
ványának következő sorait: „A jubiláns 1841-ben Nagy-Kér helységben
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(Nyitraraegyében) született s tanulmányainak végeztével tanári pályára lépett. 
A hatvanas években Trencsénben a magyarosításnak kiváló apostola volt s 
később Budapesten a felnőttek ingyenes oktatása körül buzgólkodott. A volt 
Határőrvidék feloszlatása óta mint a fehértemplomi magy. kir. állami főgym- 
nasium nyilv. rendes tanára működik, mely állásában a magas kormány inten- 
tióját nemcsak a középiskolai oktatás terén buzgón törekszik valósítani, ha
nem egyúttal mint állami népiskolai gondnok és Temesmegye állandó nép
oktatási bizottságának tagja, a magas kormány többszöri elismerésében 
részesült, s néhai Trefort Ágost a temesmegyei iskolaügy terén kifejtett oda
adó tevékenységéért három ízben tüntette ki elismerő leirattal. Jelen állásában 
mind tanítványainak, kik gyermeki szeretettel ragaszkodnak, kiváló képzett
ségű és szép modorú kedves tanárukhoz, miud általában a délmagyarországi 
közönségnek osztatlan tiszteletét sikerült kiérdemelnie. Adja az ég, hogy még 
soká folytathassa hasznos munkásságát az iskolaügy, a haza és társadalom 
javára !“

Búcsú a tanári pályától. A budapesti izr. tanítóképző intézet díszter
mében decz. 8 án megható ünnepség volt. Léderer Abrahám tagtársunk nyuga- 
galomba lépve e napon búcsúzott az intézettől, melyben 32 esztendőn át 
részint mint igazgató, részint mint tanár működött. Az ünnep az ifjúság kar
énekével kezdődött, mely után dr. Yerédy Károly főv. tanfelügyelő a távozó 
előtt, ki a hazának annyi lelkes, magyar érzelmű tanítót nevelt, tanári pályáján 
szerzett kiváló érdemeiért meleg szavakkal tolmácsolta a közokt. minister 
elismerő köszönetét és az igazg. tanács nevében arany tollat nyújtott át a 
jeles paedagogiai írónak. Ezután dr. Bánóczi József igazgató a tanári kar 
nevében búcsúzott a távozótól, egy III. éves növendék pedig az ifjúság részé
ről emlékül díszes albumot nyújtott át neki. Léderer mélyen meghatva köszönte 
meg a figyelmet, melyben távozása perczében részesült, könyezve búcsúzott 
az ifjúságtól és tanártársaitól, kiket sorra megölelt és megcsókolt. Az ünnep 
befejezéséül az ifjúság elénekelte a Hymnust. A jó Isten tartsa meg a nyuga
lomba vonulót továbbra is jó erőben és friss egészségben !

Halálozások. Budapesten elhúnyt deczember 13-án dr. Abel Jenő, egyetemi 
r. tanár és a magy. tud. Akadémia lev. tagja, hosszas szenvedés után, életé
nek 32 ik évében. A boldogult a classica-philologia művelői sorában nem csak 
nálunk tartozott a legkiválóbbak közé, hanem hírt, nevet szerzett a külföldön 
is. Született Budapesten 1858. július 24-én. A fővárosban végezte a gymnasiumot 
az ág. evangélikusoknál és az egyetemet. Itt doctori oklevelet nyervén, be
utazta Franczia- és Angolországot, Belgiumot, Hollandiát és Németországot, 
hol mindenütt különösen a könyvtárakat látogatta. Visszatérvén, 1879 ben a 
budapesti V. kér. kir. kath. fögymnasiumban lett a classica-philologiának 
rendes, 1880-ban a budapesti egyetemen ugyan e tárgynak rendkívüli, 1887-ben 
pedig rendes tanára. Gyors emelkedését igazolta nagy tudományos képzett
sége és munkássága. Ez utóbbi erősen megviselte gyönge testét. Már régen 
mutatkoztak rajta a tüdővész jelei, de azért szakadatlanul dolgozott s legutóbb 
betegen ment el az Akadémia küldöttségével Konstantinápolyba, hogy 
különösen a görög kéziratokat tanulmányozza a szultán kincstárában. Nehány
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napra ágyba is döntötte a láz, de a mint megkönnyebbült, újra hozzáfogott a 
kutatáshoz. Konstantinápolyból már-már végkép elgyengülve került haza és 
azóta ágyban fekvő beteg volt, de még így is egyre dolgozott majdnem 
utolsó leheletéig, özvegyet és négy apró gyermeket hagyott hátra. — Buda
pesten elhúnyt deczember 17-én Topler S á n d o r , a budapesti У. kér. kir. kath. 
főgymnasium rendes tanára, egyesületünk régi tagja, 65 éves korában. — 
Budapesten elhúnyt deczember 18-án D eu tsch  H e n r ik , a budapesti izr. tanító
képző intézet nyugalmazott igazgatója, hosszas szenvedés után 70 éves korá
ban. — Székesfehérvárt elhúnyt deczember 19-én M észáros N á n d o r, kir. 
tanácsos, a székesfehérvári tankerület főigazgatója, élete 52-ik évében. A 
boldogult, ki egyesületünk első alapítói közül volt, 1837-ben született 
Ó-Szivaczon (Bácsm.). A 6Ü-as évek elején Budán, a kir. kath. egyetemi 
gymna8Íumnak lett tanára, 1873-ban az 1873—4. tanévvel megnyitott újvidéki 
állami főgymnasiumnak igazgatója és még ugyanazon évben az újonnan föl
állított magyar határőrvidéki, most szegedi tankerületnek főigazgatója, azután 
Szeged városának országgyűlési képviselője, végül a pécsi tankerületnek főigaz
gatója. Mindkét tankerületének megváltozott a székhelye; a magyar határ
őrvidékié 1874-ben Újvidékről Szegedre, a pécsié pedig most Dovember 1-én 
Székes-Fehérvárra tétetett át. Az utóbbi áthelyezésnek a boldogult csak igen 
rövid ideig örvendhetett. — Budapesten elhúnyt deczember 24-én V is i Im re , 
országgyűlési képviselő, a „Nemzet“ szerkesztője, egyesületünk tagja, hosszas 
szenvedés után 37 éves korában. A boldogult 1852. decz.-26án Nagy-Atádon 
(Somogym.) született. Gymnasiumi évei után egyszerre készült a tanári és jogi 
pályára. Egy ideig tanított is a budapesti V. kér. kir. kath. főgymnasiumban, 
de utóbb egészen hirlapírásnak és politikának szentelte erejét, egyesületünk
höz azonban továbbra is hű maradt. — Nyugodjanak békében !

„A neveléstudomány Kézikönyve“ czímmel adja sajtó alá F elm éri L a jo s , 
kolozsvári egyetemi tanár, mintegy húsz évi tanulmányainak egy részét. 
„Közoktatásunknak“, mondja aláírásra fölhívásában, „sok nevezetes kérdése van, 
melyekkel a legújabban fölébredt nemzeti öntudat még nem vetett számot, s 
melyeknek helyes megoldása mélyen belevág nemzeti fejlődésünk menetébe. 
Ily kérdések, hogy csak néhányat említsek: a nemzeti nevelés feladata és 
eszközei; liberalismus és Utilitarismus a nevelésben; a természettudományi 
és irodalmi tanulmányok mívelő hatásának méltatása és helye a nevelésben ; 
az újkori és ó-class. nyelvek és irodalmak viszonya egymáshoz : az anyanyelv 
mellett egy vagy több idegen nyelv tanulásának káros vagy megengedhető 
volta a gyermekkorban; az ifjúság nem zeti vagy külföldi olvasmányai; a 
já té k  szerepe az ifjú nemzedék értelmi, erkölcsi és testi nevelésében; a játék 
athletika és torna viszonya egymáshoz; a testi és szellemi munka egyen
súlya; az sesthetikai, erkölcsi és vallásos nevelés feladatai és eszközei, stb. 
Mind eme fontos kérdések közül eddigelé alig került egy-kettő szőnyegre s igy 
nem csoda, ha feiőliik a tanári karokban nagy a nézeteltérés és ingadozás, az 
iskolavezető társadalmi körökben pedig nagy mértékű a tájékozatlanság. 
Művemben ezeket a kérdéseket kívánom első sorban oly világításba helyezni, 
hogy a róluk való nézetek tisztulását, és a lehetőleg alapos tájékozódást elő
segítsem, mert meg vagyok győződve, hogy helyes megoldásuktól függ a jövő

21Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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nemzedékek testi és erkölcsi értéke.“ Nagy érdeklődéssel várjuk és olvasóink
nak is melegen ajánljuk figyelmükbe e művet, mely mintegy 36—38 nagy 8r. 
ivén. márczius havában jelenik meg. Előfizetési ára 4 írt, bolti ára jóval nagyobb 
lesz. Az aláírási ívek a szerző nevére czímezve t'ebr. 20-ig Kolozsvárra kül
dendők.

A közép- és alsófokú kereskedelmi és ipariskolák, felső népiskolák, áll. és 
közs. elemi népiskolák igazgatóihoz, ill. vezető-tanítóihoz Orbók Mór, áll. tanító
képző intézeti tanár Pozsonyban, azt a kérést intézi, hogy neveiket s az 
intézet czímét és jellegét januárius 30-ig vele közölni szíveskedjenek, mivel 
az általa szerkesztett és Drodtleff Rudolf kiadásában megjelenő „Paedagogiai 
zsebnaptár1 jövő évi (ötödik) évfolyamába az említett iskoláknak és igazga
tóiknak névjegyzékét is föl szándékozik venni, hogy így naptára tanügyi 
katalógusát mennél tökéletesebbé tegye. A díszes kiállítású naptár ára a kata
lógus kibővítése után is 60 kr. marad.

Félszázados magyar lap. Egy év múlva a „Religio“ czímü kath. egyházi 
és irodalmi lap, melyet 1841. jan. 1-én a nagyemlékű Szaniszló Ferencz indí
tott meg Budapesten, fennállásának ötvenedik évfordulóját éri el. Ennyire 
magyar lap még nem vitte sem Budapesten, sem a vidéken. E lap nagy idők 
nagy emberek, nagy átalakulások emlékezetét őrzi; élő tanúja a 40-es évek 
szép korszakának, azután a szabadságharcznak, az absolutismusnak és Magyar- 
ország legújabb korszakának 1867 óta a mai napig. Ez a körülmény arra indí
totta a mostani szerkesztőt, dr. Breznay Béla egyetemi tanárt, hogy az 1890-ki 
évfolyamban megírja a lap félszázados történetét. E közérdekű dolgozat bizo
nyára mindenkit fog érdekelni, a ki Magyarország vallási, társadalmi, politikai 
és irodalmi életének félszázados múltja iránt nem közömbös. A hetenkint két
szer megjelenő lap egész évre 10 fr t; szerkesztősége Budapesten, Pál-utcza 
2-dik szám.

A „Brassó“ szerkesztését újévtől kezdve Walther Béla brassói áll. főreál
iskolai tanár veszi át. A legszebb sikert kívánjuk kedves tagtársunknak !

A „Magyar Nyelvőr“ deczemberben befejezte XVIII. kötetét. E jeles 
folyóirat tizennyolcz év alatt számos hivatott munkást támasztott nemzeti 
nyelvünk ügyének és diadalra juttatta a nyelvtudománynak reális irányát; 
kiirtotta az irodalmi nyelvnek számtalan helytelenségét és fonákságát, a kive
tőt mindig jó magyarsággal pótolva; megmentette népnyelvünknek tömérdek 
sok szavát, szólását, sajátságát, ezzel egyrészt gyarapítva irodalmi nyelvünk 
szó- és kifejezésbeli gazdagságát, helyes magyarságát, másrészt megbecsülhe
tetlen anyagot szolgáltatva a nyelvtudománynak nyelvünk minden oldalú és 
alapos elméleti ismeretére. Nem csupán nyelvészeknek és a magyar nyelv szak
tanárainak van szánva, hanem fölötte becses tanulságot meríthet belőle min
den művelt magyar ember szakbeli különbség nélkül. Azért a középiskolai 
tanári könyvtárak számára kiadott ministeri könyvjegyzék a Magyar Nyelvőrt 
az első sorban beszerzendők közé iktatta (5. 1.), különösen kiemelve, hogy 
„megszerzése könyvtáraknak és egyeseknek egyenként ajánltatik“. Ára egész 
évre 5 fr t; szerkesztősége és kiadóhivatala Budapesten, VI. kér. Bulyovszky- 
utcza 6. sz.
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Diszmüvek. A magyar irodalom müveiből Ráth Mórnál évek hosszú sora 
óta kiváló munkák jelennek meg füzetekben vagy egyszerre önálló kötetekben. 
A nagybuzgóságu kiadó ezekből a müvekből az ünnepi könyvpiaczra mindig 
rendez díszkiadást is. Ezúttal valóságos kis könyvtár az, a mivel eddigi dísz
müveinek számát gyarapította. Minthogy füzetünk csak az ünnepek után jele
nik meg, nem bocsátkozhatunk bővebb ismertetésükbe, hanem puszta megem
lítésükkel kell beérnünk. A most kiadott díszmüvek közt vannak: Arany 
János hátrahagyott iratai és levelezése (4 kötet; ára fényes díszkötésben 22 frt); 
Gróf Benyovszky Móricz életrajza és emlékiratai (2 kötet, számos melléklettel; 
fényes kötésben 9 frt 60 kr.) ; Deák Ferencz emlékezete II. (fényes díszkötés
ben 5 frt 20 kr.); Dóczi Lajos költeményei (arczképpel; Ízléses díszkötésben 
3 frt 20 kr.); Dóczi Lajos beszélyei és vázlatai (2 kötet; fényes díszkötés
ben 6 frt); B. Eötvös József költeményei (gyémántkiadás ; igen [elegáns dísz
kötésben 1 frt 80 kr); B. Eötvös József, A nővérek (4. kiadás ; fényes dísz
kötésben 4 frt); Benvenuto Cellini önéletírása 1. (számos önálló és a szöveg 
közé nyomott képpel; charakterisztikus diszkötésben 4 frt) \Dr. Holub Emil, 
A Fokvárostól a Masakulumbék országába I. (félbőrkötésben 6 frt 40 kr) 
Shakspere művei. Tragédiák II. (díszes vászonkütésben 10 frt 80 kr). Mind a 
java jó mü megfelelő külső díszben.

Képeskönyvek és ifjúsági iratok. Folyóiratunkra nézve post festa érkez
tek a Lampel Eóbert-féle könyvkereskedés e nemű kiadványai, azért csak 
röviden emlitjük meg. Apró gyermekeknek van szánva : Állatszelidítők, Vadász
képek, Utazás a világ körül és Mindenféle állatképek jóravaló apró népnek 
(ez utóbbi Leutemann Henrik stb. képeivel és Radó Antal verseivel); nagyob
bak és serdülők számára valók : 300 Ezopus-mese (átdolgozta dr. Boros Gábor
2. kiadás) és A munka öröme és dicsősége (Mantegazza után írta dr. Kerék
gyártó Elek). Az Eggenberger-féle könyvkereskedéstől is érkezett még utólag 
egy ifjúsági könyv : Lázadó hajósnép viszontagságai a Csöndes tengeren (írta 
és rajzolta Györök Leó Gy.). Az utolsó két, műre még visszatérünk.

Hibaigazitás. Múlt füzetünk 238. lapján a 7. sorban alulról Kálmán Miksa 
neve elé dr. teendő, dr. Kálmán Adolf helyébe pedig dr. Kálnai Adolf javí
tandó.

Kérelem. Az 1888—9. iskolai évről szóló értesítőkből igen kevés érkezett 
be. Minthogy az elmúlt évről az értesítők alapján összefoglaló képet óhajtunk 
adni és a programmértekezéseket nem csak jegyzékbe szedni, hanem méltatni 
is szeretnök, kérve kérjük a t. igazgatóságokat, melyek folyóiratunkról eddig 
megfeledkeztek, hogy értesítőiket mentül hamarább szerkesztőségünkhöz 
(Budapest, YI. kér. Nagy János-utcza 24. sz.) beküldeni szíveskedjenek.



304

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

F O L Y Ó I R A T O K .
H a z a i a k .

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. 1889. 17. sz. Sarcy F. után francziá- 
ból Balásy Dénes: Emlékezés az École Normáléra. (Befej. 18. sz.) — Br. 
Fináczy Érnő: Párizsi levelek. V. (VI. 18. VII. 20. sz.) — Ki bírálja a tan
könyveket? [Erről közoktatásügyi rovatunkban decz. fűz. 225. 1.] — 18. sz. 
Guta József: A németországi felsőbb leányiskolák — A miniszter tervei. 1. 
(II. 20. sz.) [Nagy részt az egyetem reformjáról és a görög nyelv kérdésé
ről szól.] — 19. sz. A közoktatási tanács reformja. [A P. jegyű iró arra az 
eredményre jut, hogy „a mai tanácsot nem lehet igazán reformálni“, hogy 
„minden igazi reform előfeltétele a mai tanácsnak teljes megszűnése“]. — 
Ifj. Jankó János : A földrajz az egyetemen. — Br. Boros Gábor-. Az erdély- 
részi szászok oktatásügye. IV. — Siculus : Az erdélyi kath. státus gym- 
nasiumai. — Kalmár Elek: A egyetemi reformhoz.

Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. VI. évf. 9. sz. Br. Kiss Áron: 
Tanterv-revisió és tanterv-tanulmányok. — Br. Veress Vilmos: A polgárisko
lák tantervéhez. — Grósz Lajos.- A leánynevelésről. — Suppan Vilmos: A 
berni sekundar-iskolai tanítók új vizsgálati szabályzata és tanterve.

Földrajzi Közlemények. XVII. köt. 9. sz. Téglás Gábor: A Peutinger 
tábla egyik dácziai állomásának, Blandianának meghatározása, — Ifj. Jankó 
János : A Száhel partjain. — Laukó Albert: A földrajzi elnevezések jelentése. 
— Berecz Antal. Iskolai kirándulások a földrajzi oktatás szempontjából. 
[Egész terjedelmében közöltük decz. füzetünk 222. 1.] — A németországi 
geographusok VIII. nagygyűléséből. — Béchy Mór : A nemzetközi földrajzi 
congressus Párisban 1889-ben.

Iskolai Szemle. IX. évf. 19. sz. Kiss József -. A gymnasiumi vallástanítás 
érdekében. (Befej- 20. sz.). — Bárány Gyula : Robinson és a robinsonádák. 
(Befej. 20. sz). — A csurgói ev. ref. főgymnasium állami segélyezése. — 
20. sz. K—r : A görög nyelv a gymtiasiumban. [Eltörlése mellett szól].

Magyar Paedagogiai Szemle. X. köt. II. sz. Benécs Gusztáv: Az isko
lai jutalmazások és büntetések. — Hoffmann Mór: Aphorismák a tanítás és 
nevelés köréből. — 12. sz. Br. Kiss Áron : A felsőbb leánynevelés és az 
„Országos nőképző-egyesület“. — Bobóczky Lajos: Nevelés az iskolázás 
utolsó éveiben.

Magyar Philosophia! Szemle. VIII. évf. 5. sz. Sociologia. — Bomanovszky 
Endre: Machiavelli Miklós politikája.

Nemzeti Nőnevelés. X. évf. 8. sz. Lederer Ábrahám: A kisdedek lelki 
képességeinek megismerése módja. — Weiszberger Antónia: Az elemi föld
rajztanítás élénkítéséről. — Binder Laura: A világbetü. — 9—10. sz. Safáry 
Irm a: Nőnevelésünk az utóbbi húsz év alatt és Zirzen Janka. — Ekker 
Auguszta : A párizsi leányiskolák a világkiállításon. — Bánfi János: Egy 
XVI. századbeli tudós a női nevelésről.

Népiskola. Volksschule. VI. évf. 45. sz. Munka Sándor: A tanítói pályá
ról. — Nágel Ida -. A gyermekkertek haszna, czélja és szükségessége. (Befej. 
46. sz.) — 46. sz. Freund: Der Unterricht als lebendiger Organismus.
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Népnevelők Lapja. XXIV. évf. 44. sz. Bán fi, János : A tanítói fizetés-rende
zés kérdéséhez. — Bartók László: A büntetések mikénti alkalmazása az 
elemi iskolákban. (Befej. 45. sz.) — 47. sz. Ujfalussy Sándor: A közoktatási 
tanács. — Szabó Lajos : Hogyan javítsuk a nyelvtani (fogalmazási) gyakor
latokat? (Befej. 48. sz.) — 48. sz. Dr. Pápai Károly: Kisdednevelés a magas 
északon. (Befej. 49. sz.). — Zajzon Dénes: A tanító büntetőjoga. (Befej.
50. sz.).

Néptanítók Lapja. XXII. évf. 90. sz. Sipos Samu : A gyermekjátékok 
paedagogiai értékéről. (Befej. 91. sz.) — 92. sz. Scossa Dezső: Rousseau tanai 
modern nevelésünkben. — 93. sz. György Aladár: Zirzen Janka. — 100. sz. 
Scossa Dezső: Az iskolai egészégügy köréből.

Nevelés. II. évf. 9. sz. Zajzon Dénes : A testi büntetés „joga“ az isko
lában. — Hitter Ferencz : A népiskolai nyelvtani oktatás kérdése. I.

Polgári Iskola. XIV. évf. 9. sz. Erdödy Imre: Miként lehet a tanítást 
sikeresebbé tenni? (Befej.) — Özv. Szűcs Ferenczné: A nőipar-iskolákról. — 
Guta József: A női jellem képzése. (Befej. 10. sz.).

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXII. évf. 43. sz. Szutórisz Frigyes: 
Iskolapártfogó és iskolafenntartó az evang. egyházban. — 44. sz. Kiss József: 
A gymnasiumi vallástanitás érdekében. (Befej. 45. sz.) — 46. sz Görömbei 
Péter: Nőnevelés és a tiszáninneni egyházkerületi nőnevelő intézet fejlesztése.
— Baksay Sándor: A gyönki algymnasium. (Jelentés.) — Jeszenszky Pál: 
A görög nyelv tanításáról. [Szörnyűséges szörnyen neki ront a görögnek; ha 
az a szegény nyelv még ettől sem hal meg halálnak halálával, akkor örökké 
él.] — 47. sz. Gamauf György: A gymnasium és reáliskola közti harcz 
Németországban. (Befej. 49. sz.). — 49. sz. Nősz Gusztáv: A görög nyelv 
kérdéséhez. [Melegen és okosan szólal föl a görög nyelv mellett]. — 50. sz. 
Böhm Károly : Protestáns gymnasiumaink és a görög nyelv. (Befej. 51. sz.). 
[Meggyőző lelkes fölszólalás a görög nyelv megtartása mellett].

Protestáns Közlöny. XIX. évf. 50. sz. Zoványi Jenő: A protestáns 
tanárképzés és a „Kér. Magvető“.

Sárospataki Lapok. VIII. évf. 43. sz. Búza János : Összehasonlító ada
tok az ev. ref. fő- és középiskolák múlt évi életéből. (Folyt. 44. befej. 45. sz.)
— 47. sz. Márkilós Kamii'. A magántanítás a középiskolákban. (Folyt, és 
befej. 48. 49. sz.). László János : A sárospataki tanárok életrajza. (Folyt. 
48. 49. sz.). — 50. sz. Csizy Miklós: A természetrajz rövid módszere. (Befej.
51. sz.).

Természettudományi Közlöny. XXI. köt. Nov. sz. Dr. Entz Géza: A zoo
lógia haladása Magyarországon az utolsó húsz év alatt. — Dr. Csapodi István : 
Az őrültek hajdan és a jelenkorban. — Báth Arnold : A galvanoplasztika 
feltalálása.

Tornaügy. VII. évf. 3. sz. Zsingor Mihály : Néhány gyakorlat vegyes 
függésben a korláton. — A tornázásná) előforduló balesetekről. (Befej.) — 4. sz. 
Dőbóczky Lajos: Tornatanítás az iskolai nevelés szolgálatában.

K ü l f ö l d i e k .

The Educational Times. XLII. köt. 343. sz. G. Armitage Smith: The 
teaching of economic science in schools. — S. S. Laurie: Language and lin
guistic method in the school. Lecture V. Language as literature.
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L’Universite VI. évi'. 20. sz. Th. G a r t: Le Baccalauréat és lettres dans 
les divers Etats européens. (Folyt. 21—23. sz.) — Programmes des gymnases 
allemands. — 21. sz. M . M a r io n  : Mouvement des idées pédagogiques dans 
l’enseignement secondaire. (Folyt. 22. 23. sz ).

Blätter für das Bayer. Gymnasialschulwesen. XXV. köt. 9. sz. J . K . F le isch 
m a n n  : Zur Reform der Berufsbildung der Gymnasiallehrer. [Fleischmann volt 
az, ki a bajor tanáregyesületnek XV. közgyűlésén a gymnasiumi tanárok 
jövő kiképzésére vonatkozó alapelveket felállította. Erre nézve mondja itt, 
hogy jól tudja, hogy sem Bajorországban, sem a többi német államok leg 
többjében nincsenek meg kellőleg a föltételek, melyek amaz alapelvek szerinti 
változtatást a kívánalmak egész terjedelme szerint lehetővé tennék. A fő 
dolog azonban a czélt szem előtt tartani és kölcsönös eszmecserével az utat 
egyengetni. Minél inkább törekszünk a tantárgyak képző erejét a gymnasiumi 
tanítás praxisában mindenoldalúlag érvényesíteni s minél inkább elismerjük 
a formális képzés elvének egyoldalúságát, annál szembeszököbbek a philolo- 
gusok eddigi képzésének hiányai. Minthogy a tőle felállított tételekről többen 
írtak (pl. O .írick  a Lehrproben XIX. füzetében, Dtuerling a most ismertetett 
folyóiratban), ezeknek a nézeteiről is szól, mint a melyek az ő javaslatait 
támogatják. E tételek a következők voltak : 1. Az egyetemeken rendes felol
vasásokat kell berendezni a paedagogia történelméről és theoriájáról, s a 
gymnasiumi tanítás didaktikájáról, s ebben kiváló helyet kell adni a H erbart- 
féle iskola becses vívmányainak s különösen az olvasmány és történettanítás 
módszerére vonatkozó alapelveket kell tekintetbe venni. 2. Az egyetemi 
paedagogiai seminariumokban paedagogiai kérdések megbeszélésével és a 
paedagogiából s didaktikából való tudományos dolgozatokkal kell előmozdí
tani az elméleti kiképzést. 3. A gymnasialis paedagogiáról való fölolvasások 
tartásával és a paedagogiai semináriumok vezetésével oly tanférfiakat kell 
megbízni, kik tudományos képzettségük mellett kiváló gyakorlati képességet 
és tapasztaltságot mutathatnak föl. 4. A tanárvizsgálaton az eddiginél beha
tóbban kell az elméleti paedagogiai képzettséget kipuhatolni; e czélból aján
latos ismét négy évig tartó egyetemi tanulmányt kívánni. 5. A vizsgálat után 
következik egy év a praktikus képzésre ; e czélból egyes kiszemelt gymna- 
siumoknál kisebb paedagogiai semináriumokat kell felállítani, melyek a nyert 
elméleti ismeretek praktikus alkalmazását közvetítsék ; e semináriumok veze
tését s a jelölteknek a tanításba való bevezetését a gymnasiumok igazgatóira 
kell bízni, kik aztán egyéb tanitás alól felmentendők. 6. A gymnasialis pae
dagogia egyetemi képviselőinek és a paedagogiai semináriumok gymnasiumi 
vezetőinek rendes, közös conferentiákat kell tartaniok az általános vezető 
alapelvekről a paedagogiai tudomány előhaladása szerint s egyúttal az egyéni 
szabadság érdekében az egyoldalú theoria s a holt formalismus veszélyét 
ellensúlyozni kell.] — 10. sz. W ilh . K a lb  : Zum lateinischen Unterricht in der
2. Lateinklasse.

Blätter für das Bayerische Realschulwesen IX. köt. 5. sz. B r .  O. H e c h t: 
Der naturwissenschaftliche Unterricht an den bayerischen Realgymnasien.

Central Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVII. évf. 12. sz. 
B r .  S c h a p e r: Ein Vorschlag zur Güte. [Azt ajánlja, hogy mindenütt, a hol 
csakis gymnasium van és más középiskola (höhere Schule) nem állhat fenn, 
három osztályban u. m. untertertiában, obertertiábau és untersecundában (a mi 
számozásunk szerint a IV., V. és VI. osztályban) azok, a kik az untersecundá- 
ból az egyévi önkénytességi joggal távozni akarnak, a görög alól föl legyenek 
mentve és e helyett angolul tanuljanak, meg egy-egy órával többet kapjanak 
a németből, francziából és mathematikábó). Hogy ez a kétféle tanuló közösen 
nem tanítható, arra az indítványozó nem gondol]. — H . B re ttsc h u e id e r: Zur Praxis 
des Unterrichts im Französischen.
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Korrespondenz-Blatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs 
XXXVI. évf. 9—10. sz. Die Einheitsschule. (Folyt.).

Paedagogisches Archiv. XXXI. évf. 8. sz. D r. L .  V iereck : Zur Lage der 
höheren Bürgerschule. [Hosszas fejtegetés, mely abban találja a különböző 
iskolák ügyének javítá-át, hogy a tőlük adott képesítést terjeszszék ki. Eddig 
épen azok, a kik „ballast“ és nem odavaló elemek miatt panaszkodtak, épen 
azok mindent megtettek, hogy a gymnasiumi műveltséget egyedül méltónak 
tüntessék fel. Egy kilenczéves gyermekről nem lehet biztosan tudni, hova 
való, gymnasiumba, reáliskolába vagy polgári iskolába. Ha úgy volna a dolog 
berendezve, hogy a szülőknek csak gyermekeik 16. életévében kellene azok 
pályájáról határozniok s a szerint megfelelő iskolába adniok, akkor a gymna- 
siumok maguktól megszabadúlnának mindennemű tehertől, míg most magukból 
kiindulva tönkre mennek ; a magasabb polgári iskolák pedig virágoznának, 
míg most többnyire már felállításukkor magukban hordják halálukat. Ezért 
az alsóbb osztályokban egységes, s azontúl szétágazó intézeteket kiván.] — 
Die Reform des höheren Schulwesens. [Fő pontjai: 1. A gyermekre nézve 
megfelelő iskolanem megválasztása igen korai időre esik. 2. A képzés befe
jezésének ideje igen messze jövőbe van téve. 3. A gymnasium látogatása 
sokakat ferde életpályára terel és tudományos proletárságot szül. 4. A tanulók 
túl vannak terhelve. 5. A községek pénzügyi bajokkal küzdenek, mert, hogy 
a sokféle kívánságot kielégítsék, kis városokban is több fajta iskolát állítanak 
föl, a mi aztán a lakosságot igen megterheli. A kérdést úgy oldaná meg, 
hogy a polgári iskola volna mindennemű középiskolának első 6 évfolyama, 
melyhez aztán három szakszerű (gymnasiumi, reáliskolai) évfolyam csatla
koznék.] — 9. sz. D r. W ilhelm  L ö w e n th a l:  Auf dem Wege zur Schulreform. 
[Örömmel üdvözli Dr. Vaihinger „Naturforschung und Schule“ ez. brochurejét, 
mely alapjában épen nem ellentétes az ő álláspontjával, melyet a természet
vizsgálók 60. gyűlésén kifejtett, noha részben arra válaszol. Vaihinger t. i. a 
következő reformokat kívánja a gymnasiumra nézve érvényesíteni: 1. A latin 
„Aufsatz“ eltörlése. 2. Az analytikus geometria bevitele. 3. Berendezett rajz
oktatás a legfelső osztályig. 4. Bevezetés az angolba. 5. A természetrajzi 
tanítás javítása. 6. A testi nevelés teljes reformja: torna, úszás, csónakázás, 
iskolai utazások. A tornából és egészségtanból minden leendő tanár tegyen 
vizsgálatot. 7. A gymn. tanárok alapos paedagogiai kiképzése. Minthogy ily 
reformok kívánása mellett, melyeket a czikkíró is szivvel-lélekkel helyesel, a 
brochure Írója mégis a mostani humánus gymnasiumot tartja a legjobb képző 
intézetnek, a hogy szerinte a legrosszabb gymnasium is jobb a legjobb reál
iskolánál, abban a czikkíró nagy ellenmondást lát. A classikus szellemet a 
czikkíró is szükségesnek tartja a tanításban, de nem tartja erre a nyelvet 
okvetetleniil szükségesnek, mert 1. a nép műveltségének menete nem azonos 
a nyelvével: 2. különböző népek műveltségével ismerkedünk meg nyelvük 
ismerete nélkül; 3. ha csak a nyelv utján lehetne a római és görög nép mű
veltségét megérteni, akkor a mai eredmény mellett ez úgy sem volna lehet
séges. Továbbá a kívánt reformok megvalósítására és a gymnasium régi 
nyelveinek tanulására együtt nincs elég idő.] — F r . P a u lse n : Soll der latei
nische Aufsatz bleiben ? [A válasz tagadó.] — D r. K r u m m e : Eine Mitteilung 
über die höheren Schulen Norwegens. Die Leistungen in der Muttersprache; 
ein Beitrag zur Lehre von der formalen Bildung. — S tep h a n  W a e tz d ld t: Das 
Grundübel der englischen Erziehung. [Ez a nagy baj az angol iskolai vizsgá
latok roppant tömege, mely ellen a „Nineteenth Century“ novemberi számá
ban 376 előkelő állású férfi emelte fel tiltó szavát, köztük M. Müller, Fr. 
Harrison és Freeman oxfordi tanárok is. A Nineteenth Century deczemberi 
száma válaszol erre s azt állítja, hogy az angol nevelés ereje a testi gyakor
latok ápolásában áll, mely az akaratot megedzi s hogy a vizsgálat pontos 
körülírása biztosítja a kitűzött czél elérését, mindamellett elismeri a reform 
szükségét.] — Die Realschulfrage. (Aus dem Jahresbericht der Dortmunder 
Handelskammer.) [A reálgymnasiumoknak a humánus gymnasiummal való



'■W|4ÍT1'-'- ' 4 m w l.V t W > ^ ä S ( « J W ^ p - * ^

308

eyyenjogosítását követeli.] — Bericht über den dritten allgemeinen deutschen 
Neuphilologentag zu Dresden. (Szept. 28. — okt. 1.) — Unterrichtsplan für 
die Progymnasien und Gymnasien des Kantons Bern vom 10. Januar 1889.

Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen. XLI1I. évf. Nov. sz. Br. A. Matthias : 
Deutsches Lesebuch in Prima oder nicht V [Az Irodalomtörténeti olvasóköny
vet nem tartja föltétlenül szükségesnek ; ha valamely tanártestület nem tud 
annélkiil boldogulni, jó szolgálatot tehet. A rhetorikai-stilisztikai vagy job
ban mondva philosophiai olvasókönyv múlhatatlan szükséges. Ennélkül a két 
legfelső osztály követelményeinek nem lehet megfelelni.]

Zeitschrift für das Realschulwesen. XIV. évf. 10. sz. W. Hallada : Ein 
kleiner Beitrag zur deutschen Metrik. — A. Bechtel: Über die Anforderungen 
an die schriftlichen Leistungen im Französischen und Englischen hinsichtlich 
der orthographischen Correctheit. [Az új nyelvek tanításának refoimja többre 
tartja a kimondott szót az Írottnál, az élő hangból indúl ki s az Írott szó 
képét csak azután állítja a tanuló szeme elé. A beszéd lévén fontosabb, az 
Írásnak, írásbeli gyakorlatoknak háttérbe kell szorúlniok. A franczia irás 
magukra a francziákra is majdnem leküzdhetetlen terhet ró s ezért magok a 
francziák is azon vannak, hogy az irás munkáját egyszerűsítsék. S minthogy 
a mai franczia Írásmódnak a tanulóra nézve sem történeti, sem tudományos 
értéke nincs, kár felette sok időt pazarolni az orthographia betölcsérezésére. 
Fő dolog a kimondott szó és Írott vagy nyomtatott szöveg helyes megértése.] 
— Hans H artl: Die Stellung der einzelnen Hauptsätze im Systeme der ebe
nen Trigonometrie — II. sz. Fr. Kemény: Bericht über die Unterrichts- 
Abtheilungen der Pariser Weltausstellung. (Befej. 12. sz.). [Az előbb ami Köz
lönyünkben megjelent tudósítás németül]. — Br. Franz Frosch: Moderne 
Poetik. — Br. Gustav Holzmüller: Das Rollen und Gleiten auf schiefer Ebene.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht III. évf. 6. sz. Heinrich Kunkler : 
Gustav Freitag und die Fremdwörter. II. [Bő idézetekkel mutatja ki Freytag 
egy kötetéből, mennyire igyekszik Freytag — az egyedül helyes úton : irodal- 
milag — megoldani az idegen szavak kérdését, a mennyiben a korábbi mű
veiben előforduló idegen szavak helyett most összes müvei kiadásában tős
gyökeres jó német kifejezéseket használt.] — Stephan Waetzoldt: Goethes 
Ballade vom vertriebenen und zurückkehrenden Grafen und ihre Quelle. — 
Karl Landmann : Bilder aus dem Nibelungenkreise. (Befej. 2. Rüdeger von 
Bechlaren. 3. Dietrich und Hildebrand.) — Rudolf Hüdebrand-. Der vorsich
tige Conjunktiv. — Frust Brandes: Rückerts Strassburger Tanne.

BEÉRKEZETT MÜVEK.

Utolsó kimutatásunk óta (nov. fűz. 168. 1.) a következő könyvek és 
füzetek érkeztek a szerkesztőséghez:

P a e d a g o g i a ,  i s k o l a  ügy.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek a közoktatás állapotá

ról szóló és az országgyűlés elé terjesztett tizennyolczadik jelentése. A népok
tatási rész 1887/8-ról, a többi szakaszok 1888/9-röl szólnak. Budapesten, nyomatott 
a magyar királyi egyetemi könyvnyomda. 1889. 4r. 440 1.

A szülő kibékülése az iskolával. A tanuló és a család javára irta Hekinger 
István. Pécsett. Nyomatott Engel Lajos könyvnyomdájában. 1888. K8r. 24 1. 
Ára 25 kr.
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Felső oktatásunk reformja. Válasz az „Egyetértésinek, a „Pester-Llcyd“- 
nak, a „Budapesti Szemlédnek és a „Nemzetinek. Irta Fenyvesit/ Ferencz. 
Budapest, Révai testvérek. 1889. 8r. 24 1. Ára 20 kr.

Tanítók zsebnaptára az 1890. évre. Szerkeszti György Aladár. Tizen
ötödik évfolyam. Budapest, Légrády testvérek. 1890. Angol vászonba kötve 
1 frt 20 kr. Tartalma: Naptári rész; a felséges uralkodó ház; a tőkésített 
iskolai vagyon Magyarországban; fontosabb ministen rendeletek; a közokt. 
minister 17. jelentése; a népoktatásügy az országgyűlésen; az új minister; 
nevelőnők képesítése; bifurcatió a falusi iskolák tanítás-idejében; a tanuló 
ifjúság társas játékai; a tandíj és az iskolai adó külföldön ; az orsz. közokt. 
tanács; a magyarországi tanítók szent-istvánnapi nagygyűlése; az 1888/9. tanév 
történetéből; külföldről ;ezímtár (közokt. ministerium, tanfelügyelők, egyházi ható
gok, főigazgatók, tanítóképző intézetek, humanisztikus intézetek, szakiskolák, 
közokt. tanács, a vallás- és tanulmányi alapot ellenőrző bizottság, műemlékek 
orsz. bizottsága, a képviselőház közoktatásügyi bizottsága, az egyetemes tanító- 
gyűlés végrehajtó bizottsága, ministeriumok, budapesti tanférfiak, nevezetesebb 
fővárosi intézetek, fővárosi isk. hatóságok, fővárosi közs. néptanítók, fővárosi 
polgári és szakiskolák, nevezetesebb tanügyi lapok); hasznos tudnivalók (az 
iskolák és tanítók kiváló jogai, iparoktatásra vonatkozó pontok, tanítók katona
kötelezettsége, szabályok a nyugdíj vagy segély kérésénél, fölvétel a képző
intézetekbe, iskolák fölszerelése, bizonyítvány másodlatok kiadása, ösztöndíjak 
és segélyek tanítók számára); bélyegilletékek ; külföldi mértékek, pénzérték
tábla ; törvénykezési szünnapok ; pénznemek ; sorsolási naptár; jegyzék-napló 
az egész évre. Teljesen közöltük tartalmát bizonyságul mily bő és czélszerű 
az. Bizony-bizony példát vehetne róla a „Tanári zsebkönyv“, mely meglehetős 
soványul gondoskodik a középiskolai tanárok szükségeiről.

M a g y a r  n y e l v  és i r o d a l o m .
B. Eötvös József költeményei. Budapest. Kiadja Ráth Mór. Gyémánt- 

kiadás. Ára diszkötésben 1 frt 80 kr,
A prózai műfajok elmélete. Irta Acsay Ferencz. Budapest. Kókai Lajos. 

1889. 8r. XIV és 790 1. Ára 5 frt.
Tanulók olvasótára. XV. Szemelvények magyar epos-írókból. I. Tinódi 

Sebestyén. Budapest, 1889. Lampel Róbert kiadása. 16r. 80 1. Ára 20 kr.
Magyar olvasókönyv poétikai és rhetorikai bevezetéssel Kereskedelmi 

középiskolák és akadémiák használatára szerkesztette Balassa József. I. kötet. 
Az I. osztály számára. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. 233 1. 1 frt 
50 kr.

Magyar olvasókönyv a polgári fiúiskolák első osztálya számára. Bóra 
Ferencz közreműködésével szerkesztették dr. Göőz József és Tóth József. 
Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. 204 1. Ára fűzve 60 kr.

Magyar olvasókönyv a polgári leányiskolák első osztálya számára. 
Szerkesztették dr. Gööz József, Bóra Ferencz, Tóth József Budapest, 1890. 
Lampel Róbert kiadása. 8r. 176 1 Ára fűzve 60 kr.

L a t i n  és g ö r ö g  ny e l v .
M. Tullius Cicero válogatott levelei. Magyarázta Köpesdy Sándor. Har

madik javított kiadás. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. 186 1. 
Ára 84 kr.

C. Sallusti Crispi Bellum Catilinae et Bellum Jugurthinum. Edidit 
Guilelmus Becz. Budapestini 1889. Sumptus fecit R. Lampel. 8r. 120 lap. 
Ára 40 kr.

T. Livii Ab urbe condita libri. Edidit Stephanus Dávid. Vol. I. libros 
XXI—XXV continens. Budapestini 1889. Sumptus fecit R. Lampel. 8r. 272 1. 
Ára 80 kr.

Jegyzetek a Fiaton müveiből való szemelvényhez gymnasiumok számára. 
Összeállította dr. Szamosi János. Budapest, 1889. Az Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés kiadása. K8r. 134 1. Ára 80 kr.

T a n á re g y e s ü le t i  K ö z lö n y . X X III . 22
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Mo d e r n  n y e l v e k .
A XIX. század franczia költészetének alapvetői. (Lamartine, Victor 

Hugo.) Irta Újvári Béla. Sopron. Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában. 
1889. 8r. 38 1. Ára?

T ö r t é n e t ,  f ö l d r a j z .
Történelmi kor- és jellemrajzok. Irta Lánczy Gyula. Budapest. Kiadja 

Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereskedése. 1890. 8r. XI. és 480 1. 
Ára 3 frt.

Magyar Történeti Életrajzok. A magy. tud. akadémia történelmi bizottsá
gának segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti Szilágyi 
Sándor. V. évf. 4., 5. fűz. Budapest, Méliner Vilmos kiadása. A 4. füzetben 
Angyal Dávid befejezi Thököly Imre életrajzát, az 5. füzet Maylád Istvánét 
közli Majláth Bélától. Az egész évfolyam (5 fiiz.) ára a Magy. Tört. Társ. 
tagjainak 5 frt, nem tagoknak 8 frt.

Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. 90. 92—93. 95—96. 
98. (Stiria 6—11.), 91. 94. 97. (Magyarország II. köt. 8—10) füzet. Budapest, 
1889. Kiadja a magyar királyi államnyomda. Révai testvérek bizománya. Egy 
füzet 30 kr.

Budapest főváros legújabb térképe. 1890. 1 : 10,000 mértékben, a ház
számok megjelölésével. Rajzolta Homolka József. Budapest. Kiadja az Eggen- 
berger-féle könyvkereskedés. Ára 80 kr.

T e r m é s z e t r a j z .
Állat- és növénytan. A reáliskolák alsó osztályai számára a legújabb 

tanterv és utasítás nyomán irta Báthory Nándor. Első kötet az I. osztály 
számára. 1 táblázattal és 266 ábrával. Második, lényegileg változatlan kiadás. 
Budapest. Lampe! R. könyvkiadása. Bécs és Prága. Kiadja Tempsky F. 1889. 
8r. VI és 240 1. Ára fűzve 1 frt 20 kr.

Állattan a polgári fiúiskolák, polgári leányiskolák és az elsőrendű fel
sőbb leányiskolák számára. Ezen iskolákra előirt tantervek nyomán irta Bá
thory Nándor. 1 rovartáblával és 250 ábrával. Budapest. Lampel R. kiadása. 
Bécs és Prága. Kiadja Tempsky F. 1890. 8r. 198 I. Ara fűzve 1 frt.

Természetrajz a népiskolák számára. Az előirt tanterv nyomán írta 
Báthory Nándor. 78 képpel. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. K8r. 100 
1. Ára 40 kr.

P h y s i k a ,  c he mi a .
Fizika polgári és középiskolák, valamint tanítóképző intézetek számára. 

Irta dr. Kovács János. Budapest, 1889. Méhner Vilmos kiadása. 8r. V és 242 
lap. Ára 1 frt 40 kr.

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 .
Mértani nézlettan. A polgári iskolák használatára. Dr. Mocnik Ferencz 

után a polgári iskolai tantervhez alkalmazta Lengyel Sándor. Tizennyolczadik 
kiadás. A polgári fiú-iskolák I. és II. osztálya számára. Budapest, 1890. Lam
pel Róbert kiadása. 8r. 190 I. Ára 1 frt. (Ha a szöveg magyarsága is olyan, a 
milyen a czímé, akkor ttizrevaló az egész könyv.)

Építési tanácsadó. Irta Gonda Béla. Kiadja ifj. Nagel Ottó. Budapesten. 
4—6. füzet. Az egész mű mintegy 25—30 füzet lesz. Egy füzet 30 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 .
Képes ABC magyar fiuk, magyar lányok számára. Magyar gyermek

könyv. Első olvasás-gyakorlat, mondókák. versikék, mesék, dalok 4—Óévesgyer- 
mekek számára. Budapest. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. 
Ára 2 frt.
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Mulatságra üt az óra. H. M. Bennett rajzaival. Csengeri János versei
vel. Budapest, az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Ára 2 frt.

Kicsi babák piczi képes verses könyve. Budapest. Kiadja az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés. Ára 80 kr.

Lázadó hajósnép viszontagságai a Csöndes tengeren. Való történet. Az 
ifjúság számára írta és rajzolta Győrök Leó Gy. Budapest. Kiadja az Eggen
berger-féle könyvkereskedés. 1890. 8r. 173 1. Ára kötve 1 frt 50 kr.

Utazás a világ körül. Lampel Róbert kiadása Budapesten. Ára 1 frt 20 kr.
Vadász-képek. Lampel Róbert kiadása Budapesten. Ára 1 frt 20 kr.
Állatszélidítök. Lampel Róbert kiadása Budapesten. Ára 1 frt 20 kr.
Mindenféle állatképek jóravalóapró népnek. Leutemann Henrik stb.képeit 

versekkel ellátta Antal bácsi (Radó Antal). Budapest. Lampel Róbert könyv
kiadása. Ára ?

300 Esopus-mese. Az ifjúság számára átdolgozta dr. Boros Gábor. 114 kép
pel. Második javított kiadás. Budapest. Lampel Róbert kiadása. 8r. 186 1. Ára 
díszesen kötve 2 frt.

A munka öröme és dicsősége. Ifjaink számára a nagy Mantegazza (Paolo) 
után irta dr. Kerékgyártó Elek. Budapest, Lampel Róbert kiadása. 8r. 164 1. 
Ára díszesen kötve 2 frt 40 kr.

H I R D E T É S E K .

C A L D E R O N ! és  TÁRSA
mű- és tanszer-raktárában

B u d apesten , K is-h id -u tcza  8, sz . alatt
kaphatók :

mennyiségtani, természettani, láttani, légtünettani, delejes, villanyos
és vegytani

gépek és készülékek,
nép-, polgári és középiskolák számára taneszközök.

írásbeli megbízások legpontosabban eszközöltetnek. 
Á rje g y z é k e k  k ív á n a t r a  b é rm e n te s e n  k ü ld e tn e k .
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Egyetlen
magyar könyvárus,

k i az

1 8 Ы  o r s z . k iá l l í t á s o n
a  le g n a g y o b b  k i tü n te té s s e l

NAGY
DÍSZOKLEVÉLLEL

l e t t  m e g tis z te lv e .

Rath Mór
könyvkiadó-hivatala

és

könyvkereskedése

________ í
Egyetlen

magyar könyvárus,
ki az

1 ! M  v i lá g - k iá l l í t á s o n
a  le g n a g y o b b  k itü n te té s s e l

LEGFELSŐBB
ELISMERÉSSEL

l e t t  m e g tis z te lv e .

BUDAPEST, Gizella-tór, a  H aas palotában .
A  fentebbi nagyhírű könyvkereskedés és könyvkiadóhivatal, 

Ö F e lség e  a k irá lyn é  kamarája, K áro ly  T ivad ar  bajor herczeg, 
J ó zse f főherezeg és családja, K oburg herezeg és her- 
czegnö, a  m agy. k. E gyetem , m. t. A k ad ém ia , N em zeti 
M ú zeu m , O rszággyű lés, kir. T ábla, F ö ld h ite lin téze t, L loyd- 
társu lat, E g y etem i O lvasókör, É rsek i, P ü sp ö k i kar és számos 
központi nagy országos és néhány száz felsőbb és alsóbb Iskola i, 
K özm ű velőd ési k ön yvtárak , a politikai és tu d om án yos é le t  
legtöbb kitűnőségeinek stb. könyvárusa — ezentúl is fokozott 
buzgóságga! fogja főczéljának tekinteni az á lta lá n o sa n  n y ilv á 
n u ló  n ép szerű séget fen tartan i.

Mindennemű irodalmi megbízásokat a legn agyob b  figye
lem m el eszközöl. M inden  bárhol és bárk i á lta l h ird etett  
b árm ily  n y e lv ű  m üvek , leh ető leg  p ostafordu ltával exped iá l-  
tatnak. — Ifjúsági, isk o la i könyvtárak , Ö nképző-körök, stb. 
leh ető  figyelem ben  részesü lnek . 250,0U0 forintot meghaladja 
az eddig is általunk eu ltu rá lis  czélokra fordított kiadásaink 
értéke — és sok százra mennek az elism erő okm ányok, melyek 
a m in isztérium ok , isk o la i igazgatóságok, eg y le tek  (Kis- 
faludy-társaság) stb. részéről hozzánk érkeztek.

Saját nagyszabású kiadásaink különös figyelembe ajánl- 
tatnak; ezeknek, a magyar irodalom legjelesebb termékeinek, 
igen számos díszmíínek, úgy a más kiadók jegyzékei bérmentve 
megküldetnek. Számos füzetes jutányos kiadásaink megkönnyí
tik a legjelesebb új müvek beszerzését. Ezek közül megemlítjük : 

A CSALÁDI (HÁZI) és OLVASÓ-EGYLETI KÖNYVTÁRT, 
mely díszes kiállításban, rendkívül olcsó áron: csupán azon mü
veket fogadja keretébe, melyek érdekes és nemesítő olvasmányt 
nyújtanak és elévületlen értékkel bírnak, tehát a házi könyv
tár megalapítására különösen alkalmasak. Eddig közel 100 
kötet, vagy 350 füzet jelent meg. Az egyes teljes művek külön 
és díszesen kötve is megszerezhetők. Minden füzet 40—50 kr. 
Minden kötet 80 kr. — 2 frt. stb.

Mindazoknak pedig, kik valóban jó m ű vek et, m érsékelt 
áron óhajtanak beszerezni, különösen ajánljuk a következő leg 
újabb gyém ánt-k iadású  k ön yvjegyzék ü n k et, mely a leg- 
m egbizhatóbb  irodalm i tanácsadó, mivel kivétel nélkül csak  
k lassik u s v a g y  e lism ert je les  m ű vek et tartalm az, m inden  
n y eg leség  kizárásával :
R Á T H  M Ó R  ném ely k iad ása i, melyek m aradandó becsű  
isk o la i és ifjú ság i kön yvtár  gyarapítására, a m agyar ifjú 
ság nem es irá n y ú  m űvelőd ésére  jutányos, részben leszá llíto tt  

áruknál fogva is különösen alkalmasak.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XXIII. évfolyam. 6. SZálL FeblW llÓ. 1889—90.

ÉRTEKEZÉSEK.

A phonetika az iskolában.*)
Sokan bizonyosan megütköznek e dolgozat czímén. Hát nem 

elég sok a tárgy, a mivel a középiskolai tanulónak meg kell bir
kóznia, még szaporítsuk is ? E jogos ellenvetéssel jó előre végezni 
akarok. Éppen nem szándékom szaporítani a középiskola tárgyait, 
sőt ellenkezőleg, könnyítentink kell a tanulók kiszabott munkáján, 
a mennyire csak lehet. S ép a könnyítésnek egyik fontos eszköze 
volna az is, ba a tanár felhasználná a phonetika eredményeit az 
anyanyelv és az élő idegen nyelvek tanítása közben. A phonetika 
nem középiskolai tárgy, hanem egyetemre való tanulmány, melylyel 
alaposan meg kell ismerkednie a modern nyelvek minden tanárának, 
hogy az ő szakértelme könnyítse meg a tanulók munkáját.

Az élő idegen nyelvek megtanulásának egyik legfőbb nehéz
sége a kiejtés elsajátítása. Hisz ba a középiskolában németül, 
francziául, néha angolul is tanítunk, nem az az egyedüli czél, hogy 
a tanuló olvashassa eredetiben a külföldi irodalom remekeit, hanem 
az is, hogy megértse azokat, kiknek az illető idegen nyelv anya
nyelvűk, s velük magát meg is értethesse. S erre a czélra a 
nyelvtan alapos ismeretén és kellő szóbőségen kívül okvetetlenül 
szükséges a helyes kiejtés elsajátítása és mennél nagyobb gyakorlat 
az illető nyelv élő szóbeli használatában. Ezúttal csak a kiejtés 
tanításáról akarok szólani, a mire mindeddig iskoláinkban s az 
iskolai könyvekben majdnem semmi gondot sem fordítottak.

Iskoláinkban, az anyanyelven kívül, két modern nyelv, a 
német és franczia fordul elő mint köteles tárgy; mint nem köte
lezőket tanítják némely iskolában az angol és olasz nyelvet; egyes 
vidékek iskoláiban pedig a szerb és oláh nyelvet.

Hogyan szokás iskoláinkban az idegen nyelveket tanítani, 
mindnyájan jól tudjuk. Alapul szolgál egyik vagy másik engedé

*) A budapesti I. szakosztály máj. 8-iki ülésében tárgyalt fölolvasás. 
E tárgyalásról szóló tudósításunkat 1. júniusi fűz. 682—683. 1. A szerit.

T a n á r e g y e s ü le t i  K ö z lö n y . X X III . 23
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lyezett nyelvtan, a mely vegyest tartalmaz nyelvtani szabályokat, 
szavakat és fordítási gyakorlatul összefüggés nélküli mondatokat. 
Csak egy-két újabb könyvben találunk az összefüggés nélküli mon
datok mellett összefüggő olvasmányokat is. A tanítás pedig abban 
áll, bogy a tanuló bevágja a nyelvtani szabályokat a kivételekkel 
együtt, lefordítja sorba mind a fordítási gyakorlatokat s olvas úgy, 
a hogy ép a szája rá jár. De beszélni azon az idegen nyelven soha 
sincs alkalma.

Magában a nyelvtanban az első fejezet a hangtan, vagyis, 
mint némely nyelvtan még ma is Írja: a betűk (!) tana. S ez a 
fejezet részletesen tárgyalja a helyesírást; a kiejtésről rendesen 
csak néhány megjegyzést csúsztat közbe, s ez is milyen! Nem 
akarom részletes bírálat tárgyává tenni német és franczia nyelv
tanaink hangtani részét; egykét példa szolgáljon csak állításom 
igazolásául. A magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetése 
még mindig így történik: „A magánhangzók mássalhangzók segít
sége nélkül könnyen és tisztán ejthetők, ellenben a mássalhangzók 
csak magánhangzó segítségével mondhatók ki.“ Pedig nagyon jól 
tudjuk, hogy nemcsak s, sz, l stb. ejthetők magánhangzó nélkül, 
hanem akármelyik mássalhangzó is. Majdnem minden német nyelv
tanunk első sorban a tiszta (a, e, i, о, и) és a lágyított (d, ö, ü) 
magánhangzókat különbözteti meg, sőt a két e között kiejtésbeli 
különbséget is akarnak találni: „Az ä nyíltabban ejtendő, mint e : 
lege, läge“. Érdekesek a kiejtés szabályai, melyet egy legelterjedtebb 
s már 13. kiadásban megjelent német nyelvtanban találhatunk i 
„A ä hasonló az e vagy ee-hez. E betű hol nyújtva, röviden ejtetik 
ki, de é-vé nem lesz. — Az ai úgy hangzik mint áj : Saite. — 
Az au —  áu : Baum. ■— Az äu =  éu : Bäume. — Az e majd e-nek, 
majd é-nek mondatik ki, pl. Welt, Leben. — Az ei áj-hoz közelít, 
de nem egyforma vele. — Az eu keveset különbözik az äu hang
jától“ stb. stb. A legtöbb nyelvtan egynek veszi az ach és ie/t-beli 
ch-t, pedig két teljesen különböző hang ez ; ellenben külön hang 
szerintük а V és f. Vagyis betűket és nem hangokat tanítanak. 
Ha a hangok képzése módjáról is szól egy-egy nyelvtan, a leg
furcsább dolgok kerülnek napfényre. Csak egy példát idézek: 
„A magánhangzók képzésük s hangzásukra nézve így következ
nek : a, o, u, e, i ; a alaphangtól előre (kifelé) képződik о és и ; 
a tói hátrafelé (befelé) e és г“. Pedig ép ellenkezőleg áll a dolog. 
Franczia nyelvtanaink sem jobbak e tekintetben a németeknél; 
sohasem különböztetik meg a kétféle ö s a kétféle a hangot; az 
orrhangú magánhangzókat rendesen rosszul jellemzik: „am, an, 
em, en úgy hangzanak mint an, de (?) az n az orron át ejtendő 
ki“. Érdekes egyik nyelvtanunknak ez a szabálya: „a h 200 szóban 
lehelő hang (A aspiré), minden más szóban a h néma“. Tehát e 
néhány példából is láthatjuk, hogy nyelvtanaink csakis az idegen 
nyelv betűit tárgyaljak, szólnak a helyesírás legaprólékosabb rész
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létéiről is, de a kiejtést vagy éppen nem vagy csak pár szóval, 
rendesen rosszul tárgyalják. S így nem csodálhatjuk, ha a közép
iskolát végzett tanuló, ha csak otthon nincs alkalma bővebben 
megismerkedni az idegen nyelvvel, borzasztóan ejti ki a németet 
és a francziát; beszélni meg egyáltalán nem tud.

Nem akarom tovább is bírálni a tanítás eddigi módját, hanem 
engedjék meg, hogy röviden jellemezzem, hogyan képzelem a mi 
viszonyaink között leghelyesebbnek az élő idegen nyelvek kiejtésé
nek tanítása módját. Az első élő nyelv, a melylyel a tanuló az 
iskolában foglalkozik, az anyanyelve; csakhogy evvel egész más 
czélból s egész más módon foglalkozik, mint az idegen nyelvekkel. 
Nem a nyelv  használatára kell őt tanítani, hanem csak tudatossá 
kell előtte tenni anyanyelve tényeit, hogy értse e tényeket s tudja 
a nyelvet művésziesen használni. Ezen kívül még egy czélja van 
az anyanyelvi tanításnak, még pedig az, hogy az igy szerzett nyelv
tani ismeret szilárd alapul szolgáljon, a melyre az idegen nyelvek 
tanítása alkalmával biztosan építhessünk. Ha tehát a hangtan taní
tásáról akarok szólani, az anyanyelv tanításából kell kiindulnom, 
mert csak itt vetheti meg a tanár a hangtani ismeretek biztos 
alapját, a melyen könnyű a haladás. Ha a tanuló nem ismeri a 
saját anyanyelve hangjait, hogyan kívánhatjuk tőle, hogy helyesen 
képezze az idegen hangokat, melyeket beszélőszerve meg nem 
szokott s a melyeknek elsajátítása nagy nehézséget okoz ? A tanítás
hoz szükséges, — előre bocsáthatom — rendkívül csekély phonetikai 
ismeretet a tanulónak az anyanyelv tanítása közben kell megszereznie, 
hogy a mikor az idegen nyelvekre kerül a sor, ne állja útját semmi 
más nehézség, mint éppen csakis az idegen hangok megtanulása.

A magyar nyelv tanítása az első osztályban kezdődik, csak
hogy itt a tanítás még nem a rendszeres nyelvtan fonalán halad, 
hanem pusztán inductiv. Tudatossá kell csak tenni a tanuló előtt, 
a nyelvhasználat egyes tényeit. A hangtannak sincs a tanítás e 
fokán egyéb szerepe, mint hogy a szokásos helyesírást értesse és 
tanultassa meg a tanulókkal, főleg a ragozás és képzés mellett s 
az egyes előforduló hangok pontos megjelölésével. A rendszeres 
hangtan épúgy, mint a rendszeres nyelvtan csak a harmadik osztály
ban veheti kezdetét. A reáliskolában a német nyelv tanítása is az 
első osztályban kezdődik, tehát mielőtt az anyanyelvi tanításban 
a rendszeres hangtan előfordult volna. A tanítás ezen fokán azon
ban a német nyelv kiejtését sem lehet rendszeresen tanítani; a 
német nyelv különös hangjainak elsajátítását a tanuló utánzó képes
ségére kell bízni, a mi ebben a korban könnyen is megy. A tanár 
részéről folytonos figyelemre és ellenőrzésre van szükség, hogy a 
rossz kiejtést meg ne szokják a tanulók; mert a már gyermek
korban megszokott helytelen kiejtést kiirtani rendkívüli nehézséget 
okoz, néha teljesen lehetetlen. A hangtan rendszeres tanítása tehát 
a III. osztályban kezdődik, még pedig a magyarral. A gymnasium-

23*
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ban egyszerűbb a baladás, mert a német nyelv tanítása is csak a
III. osztályban kezdődik; a reáliskolában mint uj idegen nyelv 
szintén a III. osztályban kezdődik a franczia. A mi tantervűnk 
szerint tehát nagyon szépen indulhat meg a hangtan rendszeres 
tanítása mindkét középiskolában a harmadik év elején.

A nyelv, mely az iskolai tanítás, másrészről pedig a tudományos 
kutatás tárgyát képezi, csakis az élő, a beszélt nyelv lehet, mely 
legkisebb részeiben hangokból és nem betűkből áll. A rendszeres 
nyelvtant tárgyalhatjuk akár szótani, akár mondattani kategóriák 
szerint, de bevezetésül mindenesetre a beszéd legelemibb részeit, az 
illető nyelvben előforduló egyes bangókat kell megismernünk. A két 
alsó osztályban már kell annyira jutni a tanulónak, hogy anya
nyelve hangjait egymástól pontosan megkülönböztesse még pedig a 
beszélt nyelv szerint; már be kellett látnia azt, hogy irás és beszéd 
különböző két dolog, a miről meggyőződni a helyesírás tanítása 
közben bő alkalma volt. A helyes kiejtés és a helyesírás ismerete 
után hozzá foghatunk a hangok rendszeres összeállításához. A beszélt 
nyelv minden egyes hangja az emberi beszélő szervezet működésé
nek eredménye; tehát mindenekelőtt meg kell ismerkednünk nagy
jában az ember beszélő szervezetével is. Sokan bizonyosan fölös
legesnek tartják ezt, sőt talán ismét a túlterhelést fogják emlegetni, 
mihelyt ily dolgokkal állok elő. Az igaz, hogy uj dolog, a mit 
kívánok, de arról biztosíthatok mindenkit, hogy a tanulóknak ez 
különös nehézséget nem fog okozni, későbbi munkáját pedig nagyon 
megkönnyíti. A hangok osztályozását eddig is tanítjuk az iskolában, 
csakhogy rosszul; ha e helyett helyes osztályozást és jellemzést fogunk 
tanítani, vájjon megnehezítjük-e a tanuló dolgát?

Az egész phonetikai ismeret, melyet az iskolába valónak tar
tok, a következő: Visszatekintve az első két év magyar nyelvi 
tanulmányaira, látjuk, hogy e két év folyamán azokat a törvénye
ket igyekeztünk összeállítani, melyek szerint anyanyelvűnket helye
sen használjuk. Láttuk, hogy beszédünk egyes mondatokból áll, a 
mondatok egy vagy több szóból álló mondatrészekből alakulnak, a 
szavakat szótagokra, a szótagokat pedig egyes kiejtett hangokra 
bonthatjuk. Ebben az évben rendszeresen foglaljuk majd össze a 
magyar nyelv törvényeit s kezdjük a nyelv legelemibb részeivel, a 
hangokkal. A beszéd, akár egyes hang, akár egy egész szónoklat, 
beszélő szerveink működése által jön létre. Az ember beszélő szer
vezete olyan, mint egy síp; ha belefujunk, a síp nyelvecskéje rez
gésbe jön és hangot ad ; ez a hang különböző a szerint, hogy 
milyen alakú és nagyságú csővet teszünk a síphoz. Ilyen a mi 
beszélő szervezetünk is. (Legjobb ezt képen vagy gipszmintán 
mutatni be). A gégében van a két hangszalag, mely rezeghet; a 
tüdőből indul ki a levegő, ez hozza rezgésbe a hangszalagokat, s 
a száj és orrüreg különböző alakja változtatja a hangot. Nem min 
dig rezeg beszéd közben a hangszalag; vannak olyan hangok, a
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melyek csakis a szájban keletkeznek (sz, /'), vannak olyanok is, a 
melyeknél a hangszalagok is rezegnek, s a száj valamely része is 
működik (я, v). Képen vagy gipszmintán be lehet mutatni már 
ekkor a száj és orrtireg fő részeit is (lágy íny, kemény íny, nyelv, 
fogsor, ajak).

Ennyi phonetikai előismeretet tartok szükségesnek arra nézve, 
hogy a magyar hangok osztályozását helyes alapon megkezdhes
sük. S ez, azt hiszem, még 13— 14 éves gyermekeknek sem okoz 
valami nagy nehézséget. Ezután így folytatjuk a tanítást: A ma
gyar nyelv hangjait mindnyájan ismerjük, hiszen mindig magyarul 
beszélünk; csakhogy szükséges az is, hogy osztályozzuk, hogy lás
suk, miben hasonlítanak egymáshoz, vagy miben különböznek egy
mástól. A hangokat két csoportra osztottuk : vannak magánhangzók 
és vannak mássalhangzók. Láttuk, hogy a magánhangzók egy- 
maguk is alkothatnak szótagot, mig a mássalhangzók magukban 
nem, csakis valamely magánhangzóval együtt válhatnak szótaggá.

Hogyan képezzük a magánhangzókat? A tüdőből jövő levegő 
rezgésbe hozza a hangszalagokat s a keletkezett hangot a szájüreg 
más és más alakja változtatja. Nézzük csak, mit teszünk szájunkkal 
az egyes magánhangzók kiejtése alkalmával. Az á, а, о, и hango
kat ejtve nyelvünket hátrahúzzuk s majd magasabban, majd ala
csonyabban tartjuk; az utolsó háromnál ajkunkat is majd kevéssé, 
majd jobban összezárjuk. Az e, é, í, ö, w-nél ellenben nyelvünk 
elől áll különböző magasságban; az utolsó kettőnél pedig ajkunk 
szintén összezáródik. Tehát a mély hangokat a nyelv hátsó részé
vel a szájüregben hátul képezzük; a magas hangokat pedig a nyelv 
elülső részével a szájttregben elül. Azonkívül vannak olyan magán
hangzók is, melyeknél a nyelven kívül az ajak is működik. Tekin
tetbe véve a nyelv különböző helyzetét is a szájüregben, így kell 
osztályoznunk a magyar magánhangzókat:

hátul képzett 
("mély) hangok

elül képzett 
(magas) hangok

ajak  nélkül ajakkal ajak nélkül ajakkal

felső nyelvállás u ú i í ü ü

középső nyelvállás • 0 Ó ё  é Ö Ő

alsó nyelvállás á a e

A mássalhangzókat többféle szempontból kell osztályoznunk. 
Képzésük módjának egyik sajátságáról már szólottunk, t. i. hogy 
a hang vagy a hangszalagoknál, a gégében képződik, tehát úgy 
mint a magánhangzóknál, vagy pedig a szájüregben, vagy mind a 
két helyen. Ezen a különbségen alapul a mássalhangzók 3 fő cső
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portja. Egyedül a gégében keletkeznek a folyékony hangok; egye
dül a szájban a kemény (zönge nélküli) mássalhangzók, mindkét 
helyen a lágy (zöngés) mássalhangzók. *) Különös hang a h. mely 
szintén a gégében keletkezik, csakhogy a hangszalagok tágabb 
nyílásával. Könnyebb áttekinthetőség kedvéért sorozzuk a kemé
nyek közé, mert zönge igazán nincs benne. Folyékony mássalhang
zók : m, n, ny; l, l y ; r. Kemény mássalhangzók: к, ty, cs, ez, t, 
p ; Qi), s, se, f. Lágy mássalhangzók : g, gy, ds, dz, d, b ; j, zs, 
z, V. A folyékony mássalhangzók közül kiválnak az orrhangok, a 
melyeknek képzése alkalmával a szájüreget szorosan elzárjuk, de 
megnyílik a lágy íny segítségével az orrüreg, s a gégében kelet
kezett hang ezen megy keresztül. Ezek: m, n, ny. Ide kell sorol
nunk még egy orrhangot, a melyet az Írásban sohasem jelölünk 
külön s a kiejtésben sem szoktunk reá figyelni; az az orrhang, 
melyet k, g előtt ejtünk: hang, engem; egy kis figyelem mindenkit 
meggyőz arról, hogy ezekben a szavakban nem ejtünk и-t, hanem 
egész más hangot; jelöljük rj. A többi, nem orrhangú mássalhangzó
nál a lágy íny úgy elzárja az orrüreget, hogy a hang csakis a 
szájon mehet keresztül. A kemény és lágy mássalhangzók egy 
másik különbsége az, hogy némelyeket, mint k, t, a szájüreg teljes 
elzárásával képezünk, tehát a képzés pillanatában néma a hang; 
másokat ellenben (se, f) úgy képezünk, hogy megmaradt nyíláson 
keresztül folytonosan jő a levegő s folytonosan hallható a hang. 
Néma hangok: k, g; ty. g y ; cs, ds ; ez, dz; t, d; p, h. Folytonos 
hangok: h, j ;  s, z s ; sz, z; f, v. A mássalhangzók között különb
séget kell tennünk még a szerint is, hogy a szájüreg melyik része 
képezi a kijövő levegőnek fő akadályát. A szájnak mozgatható 
hangképző részei a nyelv és az ajkak. A nyelv különböző helyen 
akaszthatja meg a kijövő levegőt. Ha a szájüregben hátul a nyelv 
hátsó részével képződik ez az akadály, keletkeznek az úgynevezett 
torokhangok, bár a torok e hangok képzésénél sem játszik több 
szerepet, mint bármely másénál. A szájüreg közepén, a nyelv kö
zépső részével képződnek a kétféle ínyhangok; a nyelv elülső 
részével a foghuson és a fogsoron képződnek a kétféle foghangok. 
Végre a két ajak és az ajak és felső fogsor működése hozza létre 
az ajakban у okát. Az eddigi osztályozások egybevetésével kapjuk a 
magyar mássalhangzók teljes táblázatát (1. a következő lapon):

Ily módon kell a tanulónak a magyar hangok helyes, értel
mes osztályozásával megismerkedni. S ha a tanár magyarázatát 
gipszmintán vagy rajzon szemlélhetővé is teszi, s a tanuló hozzá 
szokik mindezt beszélő szervezetén is megfigyelni, nem hiszem, 
hogy az egész valami különös nehézséget okoz. S a magyar nyelv 
hangjainak világos megértése s képzésük módjának ismerete okve-

*) A Magyar Nyelvőrben (XIII. 385) részletesen szólottám a próbákról, 
a melyek ez állítás helyességéről mindenkit meggyőzhetnek. Jó, ha ezek közül 
a tanár egy-kettőt be is mutat az osztályban.
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tétlenül szükséges, mihelyt idegen nyelvek tanításához fogunk. Ez
után szólni kell még a tanárnak az egyes hangok időtartamáról, a 
szótagok alakulásáról, a hangsúlyról, a mi mind fontos része a 
hangtannak. Ezeket a dolgokat talán máskor fejtegethetem bővebben.

kemény hang. lágy hangok folyékony hangok

néma folyt. néma folyt. orrhg. 1. hg. r. hg.

torokhangok к [h] S Ol)

Ii c *•>> Se
ty SJ j ny (iy)

С с !
-  £  II. CS s ds zs

. о 1 ez sz dz z
.О  Я

И. t d 11 1 r

' I.J *  О
f V

•г-s Д
к J  1 II- p b m

A középiskola III. osztályában a német és franczia kiejtés 
tanítását csak akkor kezdhetjük meg, ha a magyar nyelv hangjai
nak ezen rendszerezését elvégeztük. Ha mind a három nyelv egy 
tanár kezében van, a mint kívánatos is, könnyen segít a dolgon. 
Az első héten egyesíti a három tárgy óráit s kényelmesen elvégez
heti ezt a hangtani alapvetést. Ha az idegen nyelveket más tanár 
tanítja, foglalkozzék az első órákban mással, a mig a magyar nyelv 
tanára elvégzi ezt a dolgát. Különben is szükséges, hogy az idegen 
nyelvek tanítása mindig egy lépéssel a magyar mögött maradjon.

Minden idegen nyelv hangtani tanítása két részből á ll: a 
helyes kiejtés és a helyes irás tanításából, s e kettőt nem szabad 
összezavarnunk, hanem szorosan el kell egymástól különítenünk. 
Ha beszélni akarunk valamely nyelven, ismernünk kell kiejtését, 
ha olvasni vagy írni akarunk rajt, ismernünk kell a helyesírást. 
Ha minden nép úgy írná le nyelvét, a hogy beszéli, könnyen egye
síthetnek a kettőt; csakhogy ez egy nyelvnél sem fordul elő, még 
a magyarnál sem, pedig mi szoktunk vele dicsekedni, hogy úgy 
Írunk, a hogy beszélünk. A magyar helyesírás még eléggé követ
kezetes annyiban, hogy majdnem minden egyes hang számára meg
van a maga külön állandó jele (kivéve az é'-t és rj-t); továbbá, 
hogy a magánhangzók és mássalhangzók hosszúságát meglehetős 
pontossággal jelöli. A német, franczia és angol nyelvekben már 
nem ily könnyű a dolog, ezekben a kiejtés nagyon eltér az Írás
tól, úgy hogy ‘ mindegyiket egész külön kell megtanulni.
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Tanulmányunk tárgya az élő, a beszélt nyelv, ezt kell első 
sorban tanulnunk, tehát első czélunk a helyes kiejtés elsajátítása; 
a helyes Írással csakis azért kell foglalkoznunk, mivel az irodalmi 
művek csakis ezáltal válnak számunkra hozzáférhetőkké. A kül
földön most tesznek próbát az élő nyelvek tanításának oly mód
jával, hogy a tanuló kezdetben csakis a beszélt nyelvvel ismerked
jék meg szóban és Írásban egyaránt, s e czélból a tanítás phonetikus 
jegyekkel átírt szövegeken kezdődik. A szokott helyesírással csak 
akkor ismerkedik meg a tanuló, ha a kiejtést már egész pontosan 
és biztosan elsajátította. *) Mi megvárhatjuk, a mig e módszer hasz
náról ép ezen próbák alapján teljesen meggyőződhetünk; addig is 
egyesítenünk kell a kiejtés és a helyesírás tanítását, de úgy, hogy 
a kiejtés tudása mindig megelőzze a szó Írott alakjának ismeretét.

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 összefüzésével 
a tanuló szeme elé állíthassuk az idegen szavak helyesen kiejtett 
alakját. Ha a tanuló ezen jegyek segítségével biztosan és helyesen 
ejti az idegen szót, megmutatjuk neki a könyvekben és Írásban 
használt alakot is, melyet szintén meg kell tanulnia.

A phonetikus Írásnak ily mértékben való segítségül vételét 
elkerülhetetlennek tartom az idegen nyelvek hangtani tanításában. 
Ha a tanuló a szónak csak egyféle még pedig az Írásban szokásos 
alakját látja, az előtte álló betűket könnyen a maga anyanyelvének 
illető hangjaival fejezi ki s megszokja a helytelen kiejtést. A pho
netikus átírás segítsége azonban csak addig szükséges, a mig a 
tanuló meg nem szokta a helyes kiejtést, úgy hogy az Írott betűk 
káros befolyásától már nem kell tartanunk. A német nyelvben ez 
nem fog sokáig tartani; a hangtan gondos tanítása után már csak 
egy-egy különös szónál kell majd az állandó jegyekre utalni. A 
franczia helyesírás már sokkal jobban eltér a kiejtéstől, mindazon
által hiszem, hogy két-három hónapi gondos tanítás után a phone
tikus jegyek használata itt is elhagyható. Legtovább szükséges az 
angol nyelv tanításánál, mert itt minden uj szónál pontosan meg 
kell jelölni a kiejtést.

Nagyon találó Passy megjegyzése, a ki a phonetikus Írást 
épületállványhoz hasonlítja, melyet az építőmester felépíttet, hogy 
ismét lerombolja, de nélküle a ház elkészítése háromszor annyi 
munkába került volna.

Mielőtt a német nyelv hangjaira áttérnék, még egy kérdést 
kell tisztáznom: miféle német nyelvet tanítsunk az iskolában? Ma
gában Németországban sem jutottak még a nyelvészek teljes egyet
értésre azt a kérdést illetőleg, hogy melyik a legjobb német kiejtés 
(das beste Deutsch); hisz mindegyik vidék a maga sajátságos dialek

*) V. ö. Tanáregyesületi Közlöny XXII. évf. 585. s köv. 1. közölt ismer
tetéseket.
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tikus kiejtése szerint olvassa a felnémet könyvet. Legújabban igye
keznek egyesek (Vietor, Trautmann) a mintaszerű német kiejtést 
megállapítani, alapul véve a legelőkelőbb német színházak (Berlin, 
Bécs) kiejtését. Ezt a nyelvet, mely egyik vidék kiejtésében sem 
él, Vietor így jellemzi „Germán Prononciation“ ez. művében, a 
hol több szöveget is közöl ezen mintaszerű kiejtés szerint átírva: 
„ felnémet szóalakok alnémet hangokkal kiejtve11. Ha tehát ma már 
Németországban nagyrészt ezt a kiejtést tartják mintaszerűnek, 
követhetjük-e mi is őket s taníthatjuk-e ezt az iskolában ? Ha 
nálunk a német nyelv nem volna oly közönséges, hogy a fiú ott
hon is, az utczán is gyakran hallja, mindenesetre ezt a mintaszerű 
német kiejtést kellene tanítanunk. Csakhogy a mi német beszédünk 
nagyban eltér a németországitól, úgy hogy ha ezt tanítanék, a fiú, 
kilépve az iskolából egész mást hallana, mint a mit ott tanult, s a 
kétféle kiejtés káros hatással volna egymásra. Nekünk Magyar- 
országban külön német kiejtésünk van, mely főleg az osztrák-bajor 
dialektuson alapszik, de nagy hatással van reá a magyar nyelv 
hangrendszere; tanulóinknak ezt a kiejtést kell elsajátítaniok, tehát 
ezt kell tanítanunk az iskolában.*)

A német nyelv kiejtésének tanítását az egyes hangokon kell 
kezdenünk, melyeket a tanuló maga is összeállíthat olvasás közben. 
Mindenek előtt meg kell említenünk a tanulók előtt az Írás és a kiejtés 
különbségét a németben s előre is jelezni kell az állandó s a szo
kott helyesírástól eltérő jegyek használatát. Az első, a mit a tanuló 
maga is könnyen észrevesz, az, hogy a német irás nem jelöli pon
tosan a magánhangzók hosszúságát és rövidségét (az átírásban 
jelölnünk kell). A másik hiányos jelölés a nyílt és zárt e hangok 
összezavarása, hisz e épúgy jelöli mindkettőt, mint ü. A kiejtés 
jelölésénél mi használni fogjuk a zárt hang számára az e-t, a nyílt 
hang számára az ä-t. Magukat a magánhangzókat a tanulónak ép 
olyan táblázatba kell összeállítania, a milyenbe a magyar magán
hangzókat tettük. Az egyező hangokat könnyen elhelyezik a táblá
zatban ; az újakat szintén el kell helyezni az őket megillető helyre. 
Ilyen uj hang a rövid a {das) és a hangsúlytalan szótagokban ejtett 
nagyon rövid é {Gabe, Gestalt). Maga a táblázat ilyen (v. ö. az 
előbbit):

u u i I ü ü

0 ö ё e 5 ö ö

a a ä ä

*) Ezt a magyarországi német kiejtést a Phonetische Studien (Marburg, 
Eiwert) II. köt. 2. füzetében ismertettem meg a német nyelvészekkel; nagyon 
örülnék, ha tanártársaim is hozzá szólnának, vájjon helyesen fogtam-e fel s 
helyesen jellemeztem-e a mi német beszédünket.
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Később olvasás közben konstatálhatjuk azt is, bogy a nyílt 
ä, ä csakis r előtt fordul elő (werden, wäre).

Ezután áttérünk a diphthongusokra. Diphthongusnak nevezzük az 
olyan hangkapcsolatot, midőn kél egymás mellett álló magánhang
zót egy szótagban ejtünk. A németben bárom diphtbongust ejtenek: 
a i: Bein, Waise, а.и: Frau, Baum. a.i: Bäume, Freude. A két 
utóbbi dipbtbongusban az első rész olyan, mint a magyar a (fa), 
nem a német a (das)-, ezért jelöljük más betűvel.

Ugyanily módon gyűjti össze s rendezi a tanuló az előbbi 
táblázatba a német nyelv mássalhangzóit is. Köztük csak két uj 
bangót találunk: ach, ich (megkülönböztetésül jelöljük az elsőt 
%-val). E két hang kiejtésének megtanulására nagy gondot kell 
fordítani, s el kell őket helyezni a táblázatban az őket megillető 
helyre. A )( torokbang és pedig folytonos zönge nélküli (kemény) 
hang, mely ott képződik, a hol a g, k; ellenben a li ínyhang, mely 
a j-nek felel meg. csakhogy zönge nélkül képződik. Meg kell még 
jegyezni, hogy a németben az tj önállóan is előfordul (lange). Hasz
nálandó külön jegyek: s, s, z, v. A német mássalhangzók táblázata:

к X. h s ‘П

, eh .)

§

s Z

t á n i r

f V
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A hangók időtartamáról szólva meg kell említeni, hogy a 
németben nincsenek hosszú vagy kettős mássalhangzók, mint a 
magyarban. Tárgyalni kell a hangsúlyt is; különösen a hangsúly 
elhelyezkedését a tőszótagon, kiemelve az idegen szavak eltérő 
hangsúlyozását.

Miután ily módon megismerkedett a tanuló a német nyelv 
kiejtésével, meg kell tanulnia a helyesírást is. Azonban nem a 
betűkből kell kiindulnunk, mint eddigi nyelvtanaink mind teszik, 
hanem a hangokból. A megoldandó kérdés ez: Milyen módon 
fejezi ki a német nyelv az egyes hangokat az írásban? A magán
hangzók közül a legtöbbnek állandó jegye van (a, i, ü stb.), csak 
az e, ä hangokat nem fejezik ki következetesen egy jegygyei. Itt 
kell röviden megemlíteni azt is, hogy a német Írásban az ä nem 
külön hangot jelöl, hanem csakis nyelvtörténeti értéke van (Um
laut). A magánhangzók időtartamát nem jelöli pontosan a német
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helyesírás, bár többféle módja is van a jelölésnek. Ezen jelöléseket 
az olvasmányból kell összeállítani. Néha változatlan marad a hangzó, 
máskor meg jelölik a hosszúságot (d =  aa, é =  ee, ö —  oo, i —  ie). 
Gyakran a hangzó előtt vagy utána álló h a hosszúság jele. A 
rövid hangzót a rá következő mássalhangzó kettőztetésével jelöli a 
német helyesírás. A mássalhangzóknál is a hangokból kell kiindul
nunk, nem a betűkből. Az állandó jegyeket elég megemlítenünk, 
a többiről külön szólunk. A li-1 gyakran ott is írják, a hol nem 
ejtendő (szótag és szó végén); a 7  és eh hangnak egy jele van 
(eh), azonban mégsem lehet e két hangot összetéveszteni, mert a 
^-t mély, a ch t csak magas hangzók mellett ejtjük. А к hangnak
3 jele van: le, rk, eh (s előtt Achse); az f  hangot is háromfélekép
jelölik: f  V, ph ; az utóbbi jelölés csak idegen szavakban fordul 
elő. Részletesen kell szólani a z és s hangok Írásáról; szó elején 
mind a két hangot s (f, <S)-nek Írjuk; szó belsejében a z jele s (f),
az c hangé ss (ff, ff); szó végén csak az c hangot ejtik, az Írásban
vagy egy, vagy két betűvel jelölik: s (§), ss (fg). Ilyen módon kell 
tárgyalni a német helyesírást, utalva arra, hogy igazán csakis a 
gyakorlatból lehet megtanulni.

A franczia nyelv hangtanát ép úgy kell tárgyalni, mint a 
németét. Itt is két kérdés vár megoldásra: milyen hangokat hasz
nál beszéd közben a franczia ? és : hogy fejezi ki ezeket a hango
kat az írásban ?

A magánhangzók összeállításánál különösen a kétféle a-ra 
(a, A) és a kétféle ö-re (ö, ce) kell ügyelni. Az egyik a (pás, 
páte) olyan, mint a német a, d, vagy a magyar á; a másikai 
(A, A: rat, rare) nem egészen hátul képezzük, a nyelv előbbre 
áll a szájiireg középső részében. A kétféle ö között könnyebb meg
érteni a különbséget. A mi o-nk a nyelvnek ugyanazon helyzetével 
képződik, mint az ё; ilyen a franczia ö ebben peu. Ellenben a 
másik fajta ce a nyelv alsó állásával képződik, mint a nyílt e, 
csakhogy az ajak összébb záródik; tehát az a? épúgy áll a nyílt 
e (ú)-hez, mint az ö az ё-hez; pl. seul, coeur. Meg kell említeni a 
szóvégi hangsúlytalan e-t (s), mely a szájüreg közepén képződik 
(ce, que). A többi magánhangzó egyezik a magyarral, illetőleg a 
némettel. A magánhangzók táblázata a következő:

u ll i I ii ii

0  ö г e ö ö

a a a  ~j . A A К ä се oe

A franczia nyelvnek különös sajátsága az orrhangú magán
hangzó, melyet nyelvtanaink rendesen rosszul magyaráznak. Ezek 
a magánhangzók ép oly egyszerű hangok, mint bármely másik, 
csak a képzés módja különbözik. A magánhangzókat úgy képez



zük, bogy a gégében keletkezett zönge a szájüregen keresztül jő 
k i; az orrüreget szorosan elzárja a lágy íny. A franczia orrhang
zók képzése közben a lágy íny leereszkedik s ez által megnyílik 
a hang számára az orrüreg is. Tehát nem képezünk utána sem 
n - t , sem m -t, csakis az orrüreg együttműködése szüli a magán
hangzók különös színezetét. Csakis a nyelv alsó állásával ejtett 
hangokat képezi ily módon a franczia:

a^>: t o n ;  a ^ : ro n d e . : b a in ;  p in t e .

a  : r a n g ; ä  ~ : r a n g e . a  ~ .- u n ; ее ^  •• h u m b le .

A mássalhangzókat szintén állandó jegyekkel kell feltüntet
nünk ; különösebb képzésű egy sincs közöttük, csak a franczia 
kiejtés különös r-jére kell figyelmet fordítani. A mássalhangzók 
táblázata a következő:

3 2 4

к b s r

j

ä z

t 8 d  z 11 i (r)

f V

P b m

Külön ki kell emelnünk a franczia kiejtés sajátságos félhang
zóit. Mindig szótag elején magánhangzó előtt fordulnak elő s ezért 
némelyek e kapcsolatot diphthongusnak tartják. Ez ellen főleg az 
szól, hogy e hangok valóban mássalhangzós természetűek s alkal
mazkodnak is az előttük álló mássalhangzóhoz. Kemény mással
hangzó után keményen, vagyis zönge nélkül ejtik, lágyak után 
pedig lágyan, vagyis zöngésen. E három félhangzó a következő:
1. az i  állásával képzett j  (b ien , p i e d ); 2. az ü  állasával képzett 
у  {b u is , p u i t s ) ; 3. az и  állásával képzett ш {n o ix , q u o i).

Miután igy megismerkedik a tanuló az egyes hangok képzé
sével, meg kell vele ismertetni a franczia hangsúlyozást is, csak 
azután térhetünk át a helyesírásra. Itt is ugyanazon mód kell 
eljárni, mint a német nyelvnél láttuk; az egyes hangokból kell 
kiindulnunk, megemlítve a betűket, a melyekkel őket jelöljük; 
szólanunk kell továbbá a franczia irás sok ki nem ejtett betűjéről 
is. Magát a franczia helyesírást nem akarom itt részletezni, a taní
tás módja ez esetben is ép olyan, mint a német nyelvnél.

Hasonló módon kell tanítani bármely más élő idegen nyelvet, 
pl. az angolt, melynek kiejtéséről már nem akarok részletesen 
szólani, bár épen ez a nyelv nagyon sok tanulságosat nyújthat. 
Több oly hangja van, melyet a képzés módjának pontos elemzése
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nélkül aligha tud a tanuló helyesen ejteni, írásmódja pedig legjob
ban utal a phonetikus jelölés szükségességére. Természetes, hogy 
ez a tanítás csak akkor lehet igazán sikeres, ha ezen elvek szerint 
készült könyvet is adhatunk a fiú kezébe, hogy bármikor meg
találhassa benne az iskolában hallottakat.

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 gram
matikát, hanem élő nyelvet tanítunk. hiszem, hogy 6—8 évi tanu
lás után képes lesz a középszerű tehetségű tanuló is beszélni az 
illető nyelven az iskolában előfordult tárgyakról és az élet minden
napi viszonyairól. A mi pedig dolgozatom czimét illeti, mindenki 
láthatja most már, hogy a phonetika mint tudomány nem a közép
iskolai tanulónak való; hanem annál elkerülhetetlenebb, hogy a 
modern nyelvek tanára teljesen otthonos legyen benne s használja 
fel a mennyire csak lehet a tanítás segédeszközéül, könnyítőjéül 
az iskolában.

(Székes-Fehérvár). Balassa József.

Adalékok a görög nyelv és az egységes középiskola
kérdéséhez.

Nálunk a görög nyelv és az egységes középiskola szoros 
kapcsolatba jutott, habár az előbbinek nincs nagyobb köze az utób
bihoz mint akármely más tantárgynak. Az egységes középiskolának 
sokféle híve van, s ezek a classikus nyelvek szempontjából négy 
csoportba sorozhatok. Vannak, a kik az egységes középiskolában 
nem tűrnék se a latint se a görögöt. Ezekkel szemben mások 
határozottan követelik mind a latint mind a görögöt. Vannak, a 
kik megtartanák a latint, de mellőznék a görögöt. Ezekkel szem
ben ismét mások éppen megfordítva a latint ejtenék el és a görö
göt óhajtják. Nagy eltérés van aztán a megtartandó tantárgyak 
egymás közti viszonyára, arányára nézve. Hogy csak egyet említsünk, 
a kik teljesen elvetik a classikus nyelveket, három pártra szakad
nak, melyek közül az egyik a súlypontot a modern nyelvekre és 
modern irodalmakra, első sorban természetesen a hazaira, a másik 
a természettudományokra, a harmadik pedig különbség nélkül a 
„hasznosára helyezi. Nagy a nézetkülönbség a többi csoportban is. 
Nem ereszkedhetünk a töméntelen eltérés ismertetésébe vagy csak 
puszta elsorolásába is. Csak annyit constatálunk, hogy az egységes 
középiskola még fogalom szerint sem alakult ki és így jelenben 
még mindig a puszta jelszó stádiumában van. A közoktatásügyi 
miniszternek ama kijelentése, hogy a görög nyelv eltörlendő, irány
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jelölőnek látszik ugyan, de csakis látszik. A görög nyelv elejtése 
vagy megtartása alárendelt kérdés, melynek eldöntése még leg- 
kevésbbé sem jelenti az egységes középiskola kérdésének is eldön
tését, Nem amattól függ ez, hanem megfordítva ettől amaz. Előbb 
meg kell állapítani, mi és milyen legyen az egységes középiskola, csak 
azután látni, mi való, mi nem való neki. Mielőtt nincs meghatározva 
a czél, nem lehet megválasztani az eszközöket, tehát elvetni sem. 
Az utóbbit az óvatosság is tanácsolja, mert hátha a czél utóbb 
mégis követeli az előbb elvetett eszközt? Meglehet, hogy a görög 
nyelvre nézve ez aggodalom fölösleges, de hol a biztosíték. Minden
esetre nagyon föltűnő, hogy az egységes középiskola hazájában, 
Németországban, az „Einheitsschulverein“ nem csak el nem ejti, ha
nem még több görögöt vesz föl egységes középiskolájába, mint a 
mennyit az e tekintetben éppen nem fukar német humángymna- 
siumok tanítanak. A görögtelen német reálgymnasiumok, melyek 
azt remélték, hogy ők lesznek a német egységes középiskola, így 
két ellenfél, a humángymnasium és a „Deutsche Einheitsschule“ 
közé szorultak. De a görög nyelvnek időelőtti proscriptiója más 
tekintetben is káros lehet, mert ösztönt és példát szolgáltat más 
tantárgyaknak is időelőtti megvetésére. Már emelkednek is hangok, 
melyek hol ezt hol azt a tárgyat fitymálják; a philologusok ter
mészetes visszahatásképen a nem humánus tárgyakat bolygatják, az 
utilitarianusok meg elitéinek minden szerintük nem hasznosat. Ez 
igen érthető, midőn az egységes középiskola mivolta, egész organi- 
satiója merő ismeretlen valami és igy nincs szempont, melyből az 
egyes tárgyak megítélendők. Ilyenkor a különböző szakok emberei 
legalább is nem támogatják egymást. Már ez magában is elég nagy 
kár az oktatásra nézve. Hátha még üldözik is egymás tárgyát!

A görög nyelv bolygatása éppen a fődologtól vonta el a figyel
met. Mindenki a maga álláspontja szerint fájdalommal vagy öröm
mel vette tudomásul a közokt. minister kijelentését, hogy az egy
séges középiskolának föl kell áldozni a görög nyelvet, de senkinek 
sem jutott eszébe, hogy ez egységes középiskolának, mely mint 
puszta jelszó is már áldozatot követel, kérje akár csak általános 
képét is. Pedig a dolog mind a gvmnasiumok mind a reáliskolák 
szempontjából egyaránt fölötte nyugtalanító. A görög nyelv elejtése 
nem enged következtetést a további lépésekre. A minister nem 
árulta el sem azt, hogy ez lesz, sem azt, hogy nem ez lesz az 
egyedüli áldozat. A gymnasiumokat aggaszthatja, hogy a görög nyelv 
elejtése jelentheti a másik classikus nyelvnek, a latinnak is elejté
sét vagy legalább is megszorítását. Másrészt a reáliskolák sem tud
hatják, az egyesítésnek nem az lesz-e az ára, hogy a reáliák fog
nak csorbítást szenvedni és a helyett rendes tárgyuk lesz a latin 
nyelv. Amaz a gymnasiumok, ez a reáliskolák halála lenne. Látni 
való, hogy a görög nyelv kérdésénél jóval fontosabb a latiné is, 
mert nem a görög, hanem a latin nyelv választja el valójában két
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féle középiskolánkat. Azt a kérdést, hogy jövendőbeli egységes 
középiskolánk mit csinál a latinnal, lehetetlen megkerülni. Vagy 
fölveszi vagy elejti, más lehetség nincs. Ha fölveszi, akkor a görög 
nyelv legfeljebb terhelheti, de nem alterálhatja; ha elejti, akkor a 
görög nyelv nyilván magától is elesik, mert nem hihető, hogy csupa 
gyakorlatiságból elejtve a latint, megtartsuk vagy visszaállítsuk a 
görögöt, mely még kevésbbé gyakorlati. Az egységes középiskola 
kérdésében tehát csakugyan nem a görög nyelv a punctum saliens. 
Ismételjük, annak nincs nagyobb köze az egységes középiskola kér
déséhez, mint akármely más tárgynak. Hogy mégis magunk is úgy 
említjük a kettőt, mintha szorosabb kapcsolatban volnának, annak 
oka az, hogy a közokt. minister a görög nyelvet ismételve az egy
séges középiskola első és főfő akadályának jelentette ki. így előre 
látható, hogy e két kérdés nálunk többé el nem lesz választható, 
bármennyire kívánná is különben az ügy elfogulatlan vizsgálata. 
Utolsó közgyűlésünk a jelen évre fölvette a körök munkapi'ogramm- 
jába egyebek közt „az egységes középiskola kérdéseire vonatkozó 
anyaggyűjtés megindítását“ is (Közi. szept. fűz. 15. 1.). A tárgy 
fontossága parancsolja, hogy ez anyaggyűjtést mindenkép előmoz
dítsuk. Erre az is bír, hogy a közokt. kormánynak az egységes 
középiskolára nézve minden jel szerint még nincs positiv terve és 
így a különböző indítványok még megfontolásra számíthatnak. Azért 
a jelen füzettől kezdve közöljük e helyen az időszaki sajtóban, 
brosúrákban és könyvekben a görög nyelvről és az egységes közép
iskoláról fölhangzó fontosabb nyilatkozatokat sine ira et studio pro 
et contra. Itt nem foglalunk állást, hogy a nyilatkozatokat meg
jegyzéseinkkel ne zavarjuk. A hozzászólást közoktatásügyi rovatunk 
számára tartjuk fönn magunknak. Ezúttal két ily figyelemre méltó 
nyilatkozatot közlünk.

I.

A görög nyelv.
(A „Fővárosi Lapok“ decz. 6-iki számából.)

Tizenkét éve múlt, t. szerkesztő úr, hogy először volt alkalmam 
egy ministeri enquéteben elmondani, mikép gondolom a magyar közmű
velődés szempontjából szervezendőknek középiskoláinkat. Akkor még a 
középoktatás ama sajnos szakadása, mely a reáliskolák középiskolákká 
fejlesztésével beállott, még nem volt befejezett tény. Egész következetes
séggel kiindulhatott volna tehát a szervezkedés abból az alapból, a hol 
1848-ban megakadt, s melyet ugyan az idegen korszak erőszakossága s a rá 
következő provisorium kísérletezése eléggé megingatott, de a mely mégis 
élt művelt osztályaink köztudomásában és kegyeletes emlékeket ébresz
tett. A magyar in telligent 48-ig általában latin iskolát végzett; ezt a 
latin iskolát kellett volna átalakítani, bevinni első sorban a művelődés
nek nemzeti elemeit nagyobb terjedelemben, másod sorban a természeti
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ismereteket és talán egy-két modern nyelvet (én egygyel is megeléged
ném), úgy hogy az továbbra is megmaradhatott volna az egész magyar 
középosztály nevelő intézetének. Csakis abból a szempontból, hogy rész
ben saját nemzeti fejlődésünk, részint a változott történeti helyzetünk 
sokkal szorosabb kapcsolatba hozott a nyugot-európai műveltséggel, sem
hogy szellemi életünk már a megértés, még inkább a verseny végett tel
jesen lemondhatott volna a művelődés oly eszközéről, minőnek nyugaton 
a classikus oktatást tekintették és tekintik; csupán azért lett volna kö
telességünk néhány oly intézetet szervezni (nagy szerényen nem kíván
tam többet tíznél-tizenötnél). a hol a régi pusztán latinos tanítás helyébe 
igazi classikus oktatás lépett volna. Tényleg az volt a meggyőződésem, 
hogy philologiai műveltségünk állása sok ilyen intézetet el sem bir. E 
szerint ugyan kétféle gymnasiumunk lett volna: egy latinos, nagy több
ségben, mint az elért hagyományos műveltségnek őre, — s egy görögös 
(lyceumnak nevezhetnők), kevés számmal, mint az európai közművelődés 
bizonyos árnyalatának képviselője; de a kettőnek annyi közös érintkező 
pontja maradt volna, hogy a művelődés kettészakadásától tartani nem 
lehetett.

Ez volt akkor a nézetem, de az maradt mai napig s nem is tar
togattam titokban. De az intézkedés máskép történt. Legelőbb is olyan 
reáliskolát szerveztünk, mely a gymnasiummal versenyezni akar, de akként, 
hogy a belőle kikerülő magyar ifjú előtt még saját nemzetének múltja 
is zárt könyv; nemcsak hogy bele sem tekinthet a corpus jurisba, meg 
sem érti netalán nemesi levelét, hanem még a múlt századok magyar 
irodalmát is latinos mondatfűzésével és gondolatjárásával csak idegen
kedve forgathatja. Ez az egyik véglet. A görögöt pedig bevittük, úgy 
ahogy, készületlenül, kellő segédeszközök nélkül minden gymnasiumba: 
ez meg a másik véglet. És most panaszkodunk, hogy a reáliskola fel
sőbb osztályai panganak, a magyar gentry nem lép be az idegenszerü 
iskolába, a gymnasiumban pedig csak elvétve tanítják helyesen a görög 
nyelvet, a hol arra alkalmas férfiú van, egyebütt kelletlen teher. Egy
séges középiskola lett a jelszó. Helyén van; de anélkül, hogy csak váz
latosan meghatározták volna amaz egységes iskola rendjét, sokkal elébb 
és sokkal hangosabban nyilvánult az az óhajtás : nem kell görög ! Nem 
hiszi-e t. szerkesztő úr, hogy e kiáltásban inkább nyilatkozik bizonyos 
irtózás a komoly munkától, mint a művelődés egységének szükségérzete ? 
De csak felvilágosítást kívántam adni, nem vitatkozni. Magamnak is az 
iskolaügy egész szervezetére nézve vezető eszmém : a művelődés egysé
gének megőrzése; de azt tartom, hogy ezt nagyobb mértékben sérti a 
reáliskola fennállása, semmint a görög nyelv abban a szerény keretben, 
a mint gymnasiumainkban tért nyerhetett. Különben a görög nyelv kér
dését illetőleg kifejtettem nézetemet szakszerűen a közoktatási tanács 
meghizásából készült munkálatomban ; a kit érdekel, arra utalva, *) itt 
csak egy megjegyzést koczkáztatok.

*) Megjelent a „Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny“ deczemberi 
számában.
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Tényleg az európai népek úgy vannak a görög s általában a clas- 
sikus tanítással, mint az általános hadkötelességgel s a folytonos hadi
készültséggel járó költségekkel. El kell viselni a művelődés e terhét, 
mint történeti fejlődésük következményeit. Mi magyarok, igaz, különös 
helyzetben vagyunk. Nemzeti művelődésünk kevés hasznát vette a clas- 
sikus tanulmányoknak; de azért le nem mondhatunk róluk, míg szom
szédaink, a nyugateurópai népek a nagy áldásnál fogva, melylyel eddigi 
műVelésöк véleményük szerint járt, föl nem hagynak velők. Ép úgy 
hozott a németeknek hadi készültségük dicsőséget és hatalmi állást, 
és nekünk is folyton készülődni kell, nagy hadi budgetet fen-
tartani, de örülünk, ha e költség csak fennmaradásunkat biztosítja, 
dicsőségről, hatalmi állásról ki szól minálunlc ? Egy concret példa leg
jobban felvilágosítja a helyzetet. A mai reáliskolánkból kikerült ifjú, lia 
leteszi a latinból is valamely gymnasiumban az érettségi vizsgálatot, be- 
iratkozhatik törvény alapján az egyetem orvosi vagy jogi karába. Már 
most megtörtént, hogy ilyen tanuló egyetemünkön már két éven át mint 
hallgató volt beírva, vizsgálatot is te t t ; de midőn aztán tovább képzésre 
Bécsbe ment harmadik évre, ott egyszerűen visszautasították, nem vették 
be rendes hallgatónak, mert nem tanult görögül. Hiszen nem nagy baj, 
ha nem minden magyar tanuló járhat külföldi egyetemeket, de hogy ma
gyar ifjú egy se járhasson, azt mégis csak fontolóra kell vennünk. Eddig- 
elé csak Szerbiában nem tanulnak középiskolában görögül (Romániában 
tanulnak). A kik a görög nyelv eltörlésében haladást látnak, azok szerint 
nyilván az európai cultura szerb földön culminál.

Dr. Kármán Mór.

II.

A görög nyelv és az egységes középiskola.
(A „Nagyvárad“ decz. 25-iki számából.)

A ki érdeklődik a tanügyi mozgalmak iránt, az tudja, hogy a köz- 
oktatásügyi minister már a múlt évben tett fontos nyilatkozatokat a kö
zépiskolákra vonatkozó reformterveiről. Egyszer azt mondta — már nem 
tudom, hogy hol és mikor — hogy a német nyelvi oktatásnak kevés az 
eredménye, „pedig — úgymond — jobb volna, ha a görög n ye lv  
h elye tt a  ném et n ye lve t ta n u ln á k  if jú in k “ . Az országgyűlés folyó évi 
május 20-iki ülésében pedig részletes tanügyi programmot fejtvén ki. 
egyebek között oda nyilatkozott, hogy „egészben és általánosságban az 
egységes kö zép isk o lá n a k  jö vő b en  va ló  m egterem tése k e ll, hogy k itű zö tt  
c zé lu n k  leg ye n .“ (E nyilatkozatot helyeslés követte jobbfelől.)

Az egységes középiskola eszméje szoros összefüggésben van a görög 
nyelvi oktatás elejtésének szándékával, — azt tudja mindenki, a ki az 
egységes középiskola tervezőinek gondolatmenetét ismeri. Nem hagy fenn 
az iránt kétséget a közoktatásügyi minister úr sem. Midőn ugyanis folyó 
év tavaszán az országgyűlés tanügyi bizottsága tárgyalta a ministernek 
tavalyi évi jelentését, Fenyvessy Ferencz képviselőnek a görög nyelv elleni
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indítványa következtében (de a nélkül is megtörtént volna) a közoktatás- 
ügyi minister úr sietett az országos közoktatásügyi tanácshoz kérdést 
intézni, hogy m egtartan dó-e  a  görög n y e lv i  ok ta tás. A közoktatásügyi ta
nács először bizottságilag, aztán a kis, végül a nagy tanácsban tárgyalván 
a kérdést, 17 szavazattal 9 ellenében a görög n ye lv  je le n le g i ta n ítá sá n a k  
m eg ta rtá sa  m elle tt n y ila tk o zo tt.

Lássuk a dolgokat közelebbről. Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, 
hogy nem tarthatom egészséges állapotnak, ha a középiskolai törvénynek, 
mely sok ellentétes érdek miatt csak 3—4 törvényjavaslat elvetésével 
nagy nehezen tudott létre jönni, szentesítése után már hatodfél év múlva 
indíttatik a hatásaiban még meg sem ítélhető törvény ellen mozgalom, 
még pedig nem oly mozgalom, mely néhány alárendelt jelentőségű § mó
dosítására, hanem a törvényben letett egész tanrendszer megváltoztatására 
irányul. Mert pusztán a görög nyelv elejtése érdekében csak a 3. §-t 
kellene módosítani, de már az egységes középiskola kedvéért az 1., 3.,.
4. és 26. §-t, melyekben az egész tanrendszer lelke van (az t. i. hogy 
Magyarországban az egyetemnek és műegyetemnek megfelelő kétféle kö
zépiskola van), kellene megváltoztatni, de ezekkel sok más §-on is kellene 
több kevesebb változtatást tenni, a tanár-vizsgálati szabályzatot, a kétféle 
középiskola tanterveit, a tantervi utasításokat (nagy könyvek) és egy 
csapat más rendeletet revisió alá kellene venni, szóval a magyar közép
iskolák ügyében sisyphusi munkát kellene végezni. S a minister ország- 
gyűlési nyilatkozatát helyeslés követte, pedig az országgyűlés tán 2/s 
részben ugyanazon képviselőkből áll, a kik 1883-ban megszavazták a 
középiskolai törvényt. Hová jutunk, ha minden közokt. minister új tan
rendszert akar ? s mit tartsunk a képviselőház tanügyi politikájáról, ha 
ma elitéli, a mit úgyszólván tegnap alkotott? Tegnap volt e tájékozat
lan, vagy ma az ? Lesz-e Magyarországban valaha két középiskolai tan
folyamnak megfelelő idő, azaz 16 év, mely alatt a tanrendszer komoly 
végrehajtására irányul a tanügyi administratio fő figyelme s nem az egész 
tanárvilágot kétségbeejtő reformokra ? Megjő-e —  mint szintén a közokt.. 
minister úr mondta föntebb említett programmbeszédjében — az idő, 
„midőn a külső alkotások aeráját kell, hogy a belső alkotások aerája 
kövesse s midőn az inkább extensiv működés helyébe kell. hogy az in
tensiv működés lépjen“ ?

De nemcsak a középiskolai törvény és sok szabályrendelet elkerül
hetetlen módosítása miatt nehéz a görög nyelv eltörlése és az egységes 
középiskola megteremtése, hanem vannak e dolognak más akadályai is. 
A protestánsok általában és legkülönösebben az erdélyi szászok sejtelmem 
szerint a leghatározottabban fognak ellenezni minden gymnas, tanrend
szert, melyben nem lesz benn a görög nyelv mint rendes tantárgy, mivel 
a tbeologiára nem lesz kellő képzettségük az érettségi vizsgálatot letett 
tanulóknak. S e kérdésnél remélhetőleg kezet fog velük a kath. püspöki 
kar és a tanító rendek fejei, mivel a görög nyelv eltörlése esetében szin
tén kénytelenek lennének a theologiai tanulmányokba bele ékelni a görög 
nyelvtan tanítását, még pedig aránylag nagy óraszámmal, ha azt akarják,



hogy theologusaik megértsék — a mi a tlieologiai tudományosság érde
kében mégis csak kívánatos — az új szövetségi szt. írást, mely eredetileg 
görög nyelven van írva. Mindkét részről fel fogják vetni a kérdést, hogy 
miért áldoznák fel a theologusoknak szükséges görög nyelvi ismereteket ? 
a franczia nyelvért, vagy az egységes középiskolába okvetetlenül behozandó 
ábrázoló geometriáért és szabadkézi rajzért, melyekre a theologusnak 
kevésbbé vagy egyáltalán nincs szüksége ?

Hogy más tudományágak mit vesztenének a görög nyelv eltörlésé
vel, hogy mit vesztene a philosophia, a történettudomány, a philologia, 
a műtörténet, — erről nem akarok most értekezni. Inkább gyakorlati 
érveket kívánok ezúttal felhozni, s ezek között ki kell emelnem azt, 
hogy nyugaton, a hol szintén vannak a görög nyelvet ellenző reformerek, 
de az államok és kormányaik még távol vannak attól, hogy e reforme
rek eszméit törvénynyé emeljék, hogy mondom nyugaton a mi érett 
ifjainkat nem fogják fölvenni a tudományegyetemekbe. Nemrég történt, 
hogy egy itju, a ki 6 gymn. osztályt végzett nálunk, a 7. és 8. osztályt 
pedig egy német reálgymnasiumban végezte görög nyelv nélküli érettségi 
vizsgálattal, Budapesten lehetett ugyan és volt is 2 évig joghallgató, de 
midőn a 3. évi jogi tanfolyamra Bécsbe ment, ott csakis reálgymnasiumi 
éretts. bizonyítványa miatt nem vétetett föl. *) Szinte hallom arra a meg
jegyzést, hogy „annál jobb! így legalább itthon végzi a felső iskolát 
minden magyarországi ifjú s nem vesz magába idegen szellemet!“ . . . 
Ily megjegyzésre nem érdemes felelni, valamint kár volna a chinaiakkal 
vitázni az ő tanügyi nézeteik helyessége vagy helytelensége felöl. Addig 
is. míg a magyarországi tanügyi chinézerek nézetei nem kezdenek veszé
lyesekké válni, elég számukra annyit válaszolni, hogy felfogásuk ellen
kezik egész Európa felfogásával és gyakorlatával, hogy továbbá haladottabb 
országok felső iskoláinak látogatása tudományosságunknak hasznára válik 
s hogy végre hazafiatlanná a külföld csak azt teheti, a ki itthon sem 
volna hazafias.

De chinai fal támadna a mi középiskoláink és a lajtántúliak között 
is, a mi nem csekély baj, ha csak a katonatisztek gyermekeire gondo
lunk is. Az átlépést csak Törökország felé nem gátolná a görög nyelv 
eltörlése. Másutt — egész Európában mindenütt, Amerikában még né
mely leányiskolában is — taníttatik a görög nyelv, még pedig rendsze
rint úgy, hogy minél műveltebb valamely nemzet, annál nagyobb súlyt 
fektet rá. Egész Európára kiterjedő érdekes kimutatást lehetne itt adni, 
de legyen elég annyit mondani, hogy midőn nálunk heti 19 görög tanóra 
ostromoltatik, Németországban 36—42 van.

331

*) E hiteles esethez, melyre fentebb dr. Kármán is hivatkozott és 
melyet először mink említettünk föl (decz. fűz. 204. 1.), most egy másikat 
csatolhatunk. Egy orvosnövendék, ki reáliskolát végzett és érettségi vizsgá
latát a latinnal kiegészítve a budapesti tudományegyetem rendes hallgatója 
volt, a második év elején szintén a bécsi egyetemen kívánta folytatni tanul
mányait. Ott fölvételét sokáig halogatták és utoljára is azzal a megokolással, 
hogy a folyamodó a görög nyelvből nem tett érettségi vizsgálatot, kereken meg
tagadták. A kárvallott egy félévi veszteséggel visszatérhetett Budapestre. A szerk.
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Egyébiránt a görög nyelv ellen nálunk most megindult mozga
lomnak csak mellékes érve az, hogy a görög nyelvnek állítólag „nincs 
gyakorlati haszna“ s hogy „nehéz voltával túlterheli az ifjúságot“ ; fő 
érve az, hogy az egységes középiskola megteremtéséhez conditio sine 
qua non a görög nyelv elejtése.

Mi az az egységes középiskola ? R ea lg ym n a siu m , melynek érettségi 
bizonyítványával mind a tudomány-, mind a műegyetembe lehessen lépni.

Reálgymnasiumok vannak Németországban, de ott vannak gymna- 
siumok és reáliskolák is, a mi nagy különbséget idéz elő az ottani reál
gymnasiumok és a nálunk tervezett reálgymnasium között. Ott a reálgymna- 
sium csak egyik faja a középiskoláknak, nálunk csak reálgymnasium ter
mészetű középiskola lenne; ott a reálgymnasiumban nincs görög nyelv, 
a latin nyelv is kisebb óraszámmal taníttatik mint a gymnasiumokban, 
de ehhez képest érettségi bizonyítványa nem is jogosít az egyetemre, ki
véve annak mennyiség- és természettudományi, valamint újabb nyelvé
szeti tanfolyamait, nálunk sem lenne benne görög nyelv, a latin oktatás 
is korlátoztatnék, de érettségi b izo n y ítv á n y a  m égis jo g o s íta n a  m in d  a tu d o 
m á n y-, m in d  a  m űegyetem re.

Ebből önként következik, hogy a mi egységes középiskolánkban oly 
tantervre lenne szükség, mely mind a két fajú felső iskolára megadná 
a kellő előkészültséget, tehát a 19 órai görög nyelv helyére be kellene 
venni a franczia nyelvet, a chemiát, az ábrázoló geometriát és a szabad 
kézi rajzot. Azonban e tárgyak a mi reáliskoláinkban 24 +  7 +  22 +  12, 

. összesen 65 heti tanórában taníttatván, nem redukálhatok a görög nyelv 
óraszámára. Igaz, hogy a rajzoló geometria 10 órában taníttatik most a 
gymnasiumban, tehát a heti 65 tanóra elhelyezésénél a görög nyelvtől 
elvenni szándékolt 19 órához még 10 óra számítandó; de másrészt az 
így előálló 29 tanórával szemben voltakép nem is 65, hanem legalább 
75 tanóra áll, ha beszámítjuk azt, hogy némely — föntebb nem említett 
— tantárgy a reáliskolában nagyobb óraszámmal taníttatik, mint a gym
nasiumban. Ha a 75 óra redukáltatnék is — persze az oktatás értéké
nek rovására — 55 tanórára, még mindig kellene 26 tanóra számára 
helyet keresni. Ha e helyet, mi valószínű, a latin nyelvnél vélnék feltalál
hatónak és 8 osztályúnak contemplálnák az egységes középiskolát, akkor 
meg volna találva a középiskola, melyben a ta n u ló k  n em  érn ék  el sem  
a  m a i g y m n a s is ta , sem  a  re a lis ta  s z ín v o n a lá t, pedig ez is folyvást kicsi- 
nyeltetik.

Nem maradna egyéb hátra, mint vagy előkészítő  o sz tá ly o k a t állí
tani fel a felső iskolákban, vagy 9  o sz tá ly ú v á  ten n i a z  egységes k ö zép 
is k o lá t, oly orvoslása a bajnak, mely hazánkban nagy ellenszenvvel ta
lálkoznék.

Egy harmadik eset is lehetséges, t. i. az, hogy emeltetnék az óra
szám és fokoztatnának a követelések. Hogy ily megoldásnak örvendene-e 
az iskoláztató közönség, mely túlterhelésről panaszkodik most is, azt bajos 
föltételezni.



взз

Az elmondottakból láthatja a t. olvasó, hogy mind a görög nyelv 
eltörlésének, mind az egységes középiskolának kérdése felett jó lesz még 
sokszor aludni. Azután pedig legjobb lesz napi rendre térni fölötte, hogy 
a középiskolai törvény komoly végrehajtásánál „az extensiv működés 
helyébe az intensiv működés lépjen“, mely csak úgy lehetséges, ha a 
törvényesen megállapított tanrendszer épülete nem lesz koronkinti föld
rengéseknek kitéve legalább két nemzedéken szerzett tapasztalások előtt.

X. Y.

K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .

BELFÖLD.

A középiskolák ügye a képviselőházban.

I. A ministeri jelentés a közoktatási bizottságban.
A képviselőház közoktatási bizottsága jan. 11-én esti 6 órakar ülést 

tartott, melyen a kormány részéről jelen voltak : gr. Csáky Albin minister, 
Berzeviczy Albert államtitkár és Klamarik János ministeri tanácsos. Napirendre a 
közép- és felső oktatás volt kitűzve. Kovács Albert a ministeri jelentésnek 
középiskolai részéről referált. Első helyen felemlíti a nem állami középiskolák 
országos nyugdíjintézetének megalkotására vonatkozó intézkedéseket, 1883-ban 
a középiskolai törvényjavaslatnak a bizottságban történt letárgyalása után, 
maga az előadó indítványozta egy ily intézet felállítását, kifejtvén akkor 
ennek szükségét és a tanügy emelésére nagy hatását. Trefort csakhamar 
hozzá is fogott a létesítéshez, de szokása szerint, az első nehézségtől vissza
rettent és a dolgot abban hagyta. Helyesli az uj minister által ezen ügyben 
tett lépéseket, s a jövedelmi forrásokat is czéiszerüeknek és elégségeseknek 
véli. A nehézség, a melyen Trefort megakadt, és a mely most is nehézség 
fog lenni, a meglévő apró tőkék bevonása. Ezen fennálló kis intézetek 
mindenütt közösek az akadémiai és praeparandiai tanárokkal, a kik a tervezett 
országos penziós intézetbe nem vonatnak be, s mindegyiknek fennálló köte
lezettsége is van az özvegyek és árvák iránt, melyet teljesíteni tartozik. 
E két körülmény okozza a nehézséget, a mely miatt azon tőkék be nem von
hatók az új intézetbe, s nem az egyházi hatóságok vonakodása. Ezek a 
minister szándékát jóakarattal fogadták. Megszűnnének a nehézségek, ha az 
új intézet az akadémiai tanárokra is kiterjesztetnék. Ezen kivül kiemeli, hogy 
az egyházi iskolákban sok esetben nem is lehet biztosan megállapítani, hogy 
ki középiskolai és ki akadémiai tanár és állami szempontból kívánatosnak 
tartja, ha a nem állami tanárok a kormánytól bizonyos üdvös függésbe jönnek. 
A görög nyelv tanítása ügyében megjegyzi, hogy ily fontos kérdés, ha oly 
élesen felvettetik, mint a minister fölvetette, gyors megoldást követel vala
mely irányban, mert különben megzavarja az iskolákban a tanítási rendet. 
A statisztikai táblázatok közül felhívja a figyelmet arra, hogy a reáliskolába 
lépők közül csak minden nyolczadik végzi be a nyolcz osztályt, míg a gym- 
nasiumi tanulók egyharmada. Ez arra mutat, hogy sokan nem is azzal a szán
dékkal mennek a reáliskolába, hogy ott végezzenek, hanem, hogy egy pár 
év alatt iparosi vagy kereskedői pályájukra nagyobb intelligentiát szerezzenek. 
Maga a közönség sem tekinti a reáliskolát a főiskola előkészítőjének, hanem 
csak a hiányzó ipar- és kereskedelmi iskolák hézagpótlójának, в ha ilyen 
szakiskolák kellő számban állíttatnak, akkor a reáliskolák maguktól elnép-
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telenednek. Szóló előtt már eldöntött kérdés, hogy a reáliskoláknak jogosult
ságuk nincs. A középiskolában a tandíjat oly magasra kívánná emelni, hogy 
azok ebből magukat fentarthassák. Ezzel még azt is el lehetne érni, hogy a 
szegény legények kiszorulnának a középiskolákból, a mi kívánatos.

Gr. Csaky Albin minister előadja, hogy a felekezeti és községi közép
iskolai tanárok nyugdíj-intézetének létrehozatalát megindította; felhívása az 
iskola fentartókhoz kedvező eredményre vezetett, csak 8 iskolafentartó tar
tózkodik a belépéstől (erdélyi kath. status, gör. kel. és erdélyi szász evang. 
iskolák, főváros és egy-két városi intézet); a többi örömmel fogadta ; annak 
a nyolcznak valószínűleg, tekintettel saját alapjára, nincs rá szüksége. Szóló 
terve szerint az előadó által említett nehézségek el lesznek oszlathatók ; a kis 
nyugdíjalapok ugyanis bevonatnak, csak a nyugdijtaxa befizetésére fognak 
alapul szolgálni; az akadémiai (akár theologiai, akár más akadémiai) és 
képezdei tanárok is befogadhatók lesznek a nyugdíjintézetbe ugyanazon fel
tételek alatt, mint a középiskolaiak; az iskolafentartók által e részben ki
fejezett kívánságok tekintetbe fognak vétetni; most a valószínűségi számítás 
van folyamatban. — A görög nyelv tekintetében megjegyzi ismét, hogy az 
egységes középiskola felé törekszik; erre első lépés a görög nyelv sorsának 
eldöntése. E kérdés a külföldön is napirenden van s ott is egyszerűsíteni 
kívánják a középiskolai szervezetet. Soká a görög nyelv kérdését függőben 
hagyni ő sem kívánja; a szakköröket jobbára meghallgatta már, egy szükebb- 
körü tanácskozmányt kíván összehívni legközelebb tanárokból és más a közép
iskolai kérdés iránt kellő érzékkel biró férfiakból. Nálunk e kérdés kettős 
fontossággal bír a soknyelvüség miatt és azért, mert a középiskolák territoriális 
elhelyezése rossz, a min majd csak az egységes középiskolák létrehozása 
által lehet segíteni, átvivén a fölösleges intézeteket más helyre. A reáliskolák 
gyér látogatottsága éppen az egységes középiskola szükségességére vall. Arra 
igyekszik, hogy a görög nyelv dolgában a törvényhozás még ez ülésszak 
alatt dönthessen. (Helyeslés.)

Szathmáry György nem hagyhatja észrevétel nélkül Kovács Albert 
fejtegetéseit. Hogy a reáliskolákban kevesebben végeznek, mint a gymnasium- 
ban, ennek oka részint az, hogy a reáliskolát a törvény bizonyos zsákutczába 
szorította, részint az, hogy a reáliskolát túlnyomóan a szegényebb elemek 
keresik fel, melyek nem bírják ki végig az iskoláztatás költségeit. A jobb- 
módú és magasabb társadalmi osztályok gyermekei csak szórványosan lépnek 
reális pályákra, a mi közművelődésünk egyoldalúságát szüli. Hogy a műegye
temié a gymnasium jobb anyagot szolgáltat, mint a reáliskola, régi vád, mely 
régen el is vesztette élét a reáliskola ellen, mióta tudva van, hogy a gymna- 
siumokból csak azok mennek fel a polytechnikumra, kik a reáliákra különös 
tehetséget és hivatást éreznek magukban, míg a reáliskoláknak minden vég
zett tanulója a műegyetemre volt utalva a latin nyelv behozataláig. De a leg- 
visszatetszőbb, a mit Kovács a tandíj felemelésről mondott. Ilyen plutocratico- 
culturalis nézetek a bizottságban még nem hangzottak és szóló nem csodálná, 
ha egy feudalaristocrata beszélne így. Azokból a „szegény legényekéből, kik 
szűkölködve, nélkülözve tanultak, sok jóravaló, sőt kiváló ember került ki az 
életbe. Ha egy részük tán elziillik is, de a másik rész a nemzet és társadalom 
legmunkásabb, legtörekvőbb elemeit adja. Még a mai tandíj is érzékenyen 
találja az ország vagyontalanabb részét, Erdélyben a magyar középosztály 
alsóbb és kevésbbé módos rétegeit, míg ezekkel szemben a naszódi és balázs- 
falvi román középiskolák, melyekben nincs tandíj, érezhető előnyöket nyúj
tanak a román elemnek.

Schvarcz Gyula örömmel üdvözli a miuister nyilatkozatát, hogy enquétet 
fog összehívni a görög nyelv kérdésében, mert eddig is az kellett volna, hogy 
az országos középiskolai tanáregyesület központjában maguk a görög nyelv 
tanárai vitatták volna meg az ügyet, ne pedig a mathematika, physika vagy 
más szakok tanárai. Kovács indítványát a tandíj felemelését illetőleg szóló
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veszedelmes princzipiumnak mondja, a jelen országszerte mutatkozó reactio- 
narius áramlat közepette.

Kiss Albert a tandíjat szintén nem tartja felemelhetőnek.
Berzeviczy államtitkár megjegyzi, hogy a középiskolai tandíjak tekin

tetében az előadó és Szathmáry s a többiek nézete között a középen az 
igazság. Az kivihetetlen s nem is kívánatos, hogy a középiskolák tandíjaik
ból fizessék ki magukat, de másrészt a mai tandíjakat sokalni nem lehet 
s azt, hogy valamikor felemeltessenek, kizártnak tekinteni szintén nem lehet; 
nem lehet az a czél, hogy tekintet nélkül a tehetségre és hivatottságra, 
minden szegénynek egyaránt még inkább megkönnyíttessék a középiskolán való 
átvergődés. Ezenkívül utalhat arra, hogy mindenütt másutt nagyobb a közép
iskolai tandíj, mint nálunk és hogy mennyivel nagyobbak ma az igények is 
a középiskolák iránt elhelyezés, felszerelés, tanári fizetés tekintetében, mint 
régente ; a tandíj emelkedése nem változtatta meg azt az irányt, a melyben a 
tandij a középiskolák költségeihez régebben is fennállott. Az, hogy a közép
iskolákból sokkal kevesebb tanuló kerül ki, mint a mennyi belépett, csak 
helyes correctiyuma a túlságos számnak, melylyel a tudományos iskolákat 
mások rovására az ifjúság felkeresi, azon kivűl arra is vezetendő vissza, hogy 
sokan mára középiskolai tanfolyam közepe táján lépnek át más szakiskolába. Arra 
nézve, hogy Schvarcz kifogásolta azok hozzászólását a görög nyelv kérdéséhez, 
akik nem görög philologusok, megjegyzi szóló, hogy e kifogás akkor állana, ha 
itt csak a görög nyelv tanításának methodusáról volna szó ; de miután itt a görög 
nyelvnek a tantervben meghagyásáról, vagy kiküszöböléséről van szó, természetes, 
hogy a görög nyelv helyzete és hatása az összes középiskolai, úgyszintén a 
felsőbb iskolai tanulmányok szempontjából bírálandó meg s ehhez hivatva 
vannak oly szakemberek is hozzászólani, a kiknek nem speciális szakuk a 
görög nyelv.

Herman Ottó megjegyzi Kovács ellenében, hogy a ki a kormánytól 
akaija függésbe hozni a középiskolát, az megtagadja a protentantismus hatá
sát, melylyel mindig s kivált kezdetben birt. Ellene van a görög nyelvnek, 
kívánja az egységes középiskolát s határozottan ellenzi a tandij felemelést.

Fenyvessy Ferencz szerint a gymnasiumok egyfelől nem adnak eleget 
a magyar ifjúságnak és másfelől mégis tulkövetelnek. Az ifjúság viszont nem 
tanul ott úgy, a hogy kell s mégis túl van terhelve. Rossz a tanrendszer, a 
tananyag beosztása. Kikel a tankönyvek örökösen „tetemesen javított“ kiadá
sai ellen; kikel az ellen, hogy az ifjúnak ugyanazon definitiókat minden tan
könyvben máskép tanítják ; innét a zavar és túlterhelés. Üdvözli a minisztert 
a götög nyelv ellen megindított actiójában. A miniszter elfogadta szóló hatá
rozati javaslatát s reméli, nem fogja engedni magát helyes irányáról leterel- 
tetni. A tandij felemelést reactionarius tendentiának mondja s ellene van. Végül 
kérdést tesz a Ferencz József-finevelő intézetre nézve.

Gr. Csáky minister ez utóbbi kérdésre előadja, hogy a Ferencz József 
finevelő intézet 20 helyére a jelen tanév elején 71-en pályáztak, a mi azt 
mutatja, hogy ez intézet szükséget és hézagot pótol. Az intézeti ifjúság a 
legnagyobb gond és felügyelet alatt áll, s a minister meg van győződve róla, 
hogy az intézet teljesen meg fog felelni mindazon igényeknek, melyek csak 
ilyen intézet iránt támaszthatók.

Klamarik ministeri tanácsos megnyugtató részletes felvilágosításokat ad 
a tankönyvek áráról és évi változásáról, továbbá a felekezeti nyugdíjintézetbe 
való belépés feltételeiről, valamint az érettségi vizsgálat követelményeiről is.

Kovács Albert védi álláspontját, s azokat, kik nem helyeslik a tandíj- 
felemelést, 17-ik századbeli állásponton állóknak mondja.
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lirczák Gyula nagy súlyt fektet az ifjúság valláserkiilcsi nevelésére. 
Nem elég — úgymond — az értelmet sokféle ismeretekkel gazdagítani, mert 
ez még a szívet, a jellemet, a kedélyt nem képes fejleszteni. Ez csak úgy 
történhetik, ha az oktatás valláserkölcsi alapon eszközöltetik. Gladstone rector- 
korában mondta ezen fontos szavakat: „Ha valakinek eszébe jutna napjaink
ban a keresztény alapelvekkel szakítani a tanítás terén, ez az eddig elért 
culturának végfelbomlását jelentené“. Arra kéri a kormányt, hogy a vallás
erkölcsös szellem fejlesztését a középiskoláknál hathatósan előmozdítani 
igyekezzék.

II. A közoktatási bizottság jelentése.

E jelentésből, mely az előbb ismerteti tárgyalások eredményeit 
szövegezi, közöljük a középiskolai ügyekre vonatkozó részeket,

Az országos közoktatási tanács a jövő évben már reformált szervezettel 
és hatáskörrel fogja folytatni működését. A tanácsnak nem lesz ugyan rendel
kezési joga, mely a ministeri felelősséget csoibítaná, de véleményezési joga a 
tervezet szerint kiteljed egyfelől paedagogiai, didacticai és módszertani 
ügyekre, másfelől a tankönyvek bírálatára, mely úgy fog gyakoroltatni, hogy 
a szavazás utján választott két-két bíráló tag közül az egyik ugyanazon 
szakmában működő gyakorlati tanféröú legyen. A két tudományszaku és 
három iskolanemü osztályból álló tanácsot azonban bizonyos mérvű felügyelet 
is fogja megilletni, melyet egyes kiküldött tagjai által gyakorol az illető tan
intézetek fölött. A bizottság reméli, hogy a közoktatási tanács ezen itt rövid 
vonásokban jelzett új szervezetben, az eddiginél nagyobb sikerrel fogja meg
oldhatni fontos feladatait.

A középiskolai oktatás tekintetében ezúttal a következőkre szorítkozik 
a bizottság. A görög nyelv tanításának fölvetett és előtérbe lépett kérdése 
sokáig függőben és eldöntetlenül immár nem hagyható, valamely irányban 
lehetőleg gyorsan eldöntendő, mert a mai állapot megzavarja az iskolákban a 
tanítási rendet. E tekintetben megnyugtatta a bizottságot a t. minister úr, a 
mennyiben kijelentette, hogy maga is osztja e nézetet s éppen azért e kérdés
ben jobbára meghallgatta már a szakköröket; még egy szükebb körű tanács- 
kozmányt kivan ez ügyben összehívni s arra törekszik, hogy a törvényhozás 
lehetőleg még ez ülésszak folyamán döntsön a görög nyelv tanításának sorsa 
és mérve fölött.

Egy másik ügy, mely a bizottságot foglalkoztatta s melynek érdekében 
már a középiskolai törvény megalkotása idején fejeztettek ki alapos kívánal
mak : a nem állami középiskolák tanárainak nyugdíjügye. A bizottság örömmel 
hozza a t. ház tudomására, hogy a közoktatási kormány melegen felkarolván ezen 
ügyet is, a czélba vett nyugdíjintézet létrehozása érdekében a szakminister 
úr az iskolafentartókhoz felhívást intézett, melynek eredménye kedvező. Kevés 
kivétellel az iskolafentartók készek belépni. A kormány terve szerint a kis 
nyugdíjalapok nem vonatnak be, csak a nyugdíj-taxa befizetésére fognak 
alapul szolgálni; továbbá akár theologiai, akár más akadémiai és képezdei 
tanárok is befogadhatók lesznek a nyugdíjintézetbe, még pedig ugyanazon 
feltételek mellett, mint a középiskolaiak.

A bizottság kebelében tavaly nyilvánult óhajtásnak megfelelőleg a 
ministeri jelentésben kimutatás közöltetik az 1888/9. tanévben egyesek, testü
letek és városok részéről középiskolai czélokra történt adakozások- és ado
mányokról, melyek együttes összege 80,000 frt körül jár. A bizottság nem 
emlékezhetik meg ez adományokról a nélkül, hogy őszinte és hazafias el
ismerésének kifejezést ne adjon azon nemes intentióju társadalmi tényezők 
iránt, kik és melyek emez áldozatkészségük által, mely bizonynyal másokat 
is hasonló tettekre fog buzdítni, oly igen jó szolgálatot tettek a nemzet
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egyik legfontosabb életérdekének : a közmivelődésnek. Bizton reméli a bizott
ság, hogy a legközelebbi jelentésében a népoktatás nagy érdekeit is elömoz- 
dítni hivatott hasonló adományokat fog a törvényhozás tudomására hozhatni.

П1. A vita a képviselőházban.

1. Л görög nyelv kérdése.

Csáky Albin gróf közoktatásügyi minister januárius 21-én mondott 
programmbeszédében a középiskolai kérdések tárgyalásánál mindenekelőtt 
a görög nyelvről szólott, ismételvén előbb ismertetett nyilatkozatait a 
közokt. bizottságban. Ezeket mondta:

Mikor a múlt évi állami költségvetés tárgyalása alkalmával legelőször 
volt szerencsém e t. házban nézeteimet kifejteni, talán méltóztatnak emlékezni, 
hogy a középiskoláról szólva, az egységes középiskola létesítését, vagy leg
alább is az egységes középiskola felé való törekvést tűztem ki magam elé. 
(Halljuk ! Halljuk !) Azóta is folytonosan foglalkozva ezzel a nagy fontosságú 
kérdéssel, konstatálhatom, hogy hasonló felfogás Európának majdnem minden 
czivilizált államában mindinkább lábra kap és hogy mindinkább nő azoknak 
száma, kik a középiskolai szervezet egyszerűsítését intendálják. (Helyeslés). 
De egyúttal konstatálnom kell, hogy a mennyire feltűnő az egyértelműség a 
czél dolgában, épp oly eltérők a vélemények aziránt, hogy ez a czél miképen 
érhető el, miképen közelíthető meg. Szerintem, t. ház, az egységes közép
iskola létesítése első sorban a görög nyelv kérdésének eldöntésétől függ, és 
azért nem haboztam tavalyi tárgyalásaink alkalmával Fenyvessy Ferencz t. 
képviselő urnák azon határozati javaslata elfogadásához járulni, mely a görög 
nyelv kérdését vetette fel. Siettem e tárgyalás befejezte után azonnal a köz- 
oktatásügyi tanácsot mint illetékes közeget e kérdésben meghallgatni és nem 
fogok késni közeli időben, mihelyt a kérdés minden oldalról felvilágosítva, 
felderítve leend, saját nézeteimmel a t. ház elé lépni. (Helyeslés.) Az ügy 
érdemét ezúttal természetesen mellőzöm. De nem mellőzhetem annak felemlító- 
sét és kiemelését, hogy ha már a görög nyelv kérdése a külföldön is tárgyal- 
tatik ; ha a kérdésnek eldöntése már ott is akuttá kezd válni: akkor kettős 
fontosságú a kérdés minálunk, (Élénk helyeslés) mert nem ismerek államot 
Európában, egyáltalán a kerek földön, a hol a soknyelvűség a középiskolákra, 
valamint az oktatásra általában oly súlyosan nehezednék, mint mi nálunk. 
(Igaz ! Úgy van !) De ezen kívül van még egy másik körülmény is, és ez 
középiskoláink territoriális elhelyezettségének ki nem elégítő volta. (Helyeslés.) 
Ez is olyan baj, t. ház, a melyen elismerem, ha nem is egészben, de részben 
mindenesetre segíteni lehet az egységes középiskola létesülése által; mert ha 
egy helyütt, teszem föl egymás mellett van reáliskola és gymnasium, az egy
séges középiskola felállításával az egyik tanintézetet ott meg lehet szüntetni 
és fel lehet állítani helyette középiskolát az országnak oly részében vagy 
vidékén, a hol középiskola eddig egyáltalán nem volt, (Igaz! Úgy van! 
Helyeslés.)

Kovács Albert volt az első, ki a következő napon (jan. 22.) a 
görög nyelvről is szólott,
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Nézete szerint a mód, a mint a minister úr ezen kérdést felvetette, mielőtt 
saját magának megállapodott nézete lett volna felőle, és az a mód, a mint ezt a 
kérdést már egy év óta az ankettjeivel tárgyaltatja és az a baj, a mit ezzel 
az iskolában felidézett: az administrátori tapintatnak esik rovására. Hogy a t. 
minister úrnak, mikor e kérdést felvette, még saját magának sem volt meg
állapodott nézete e tárgyban, annak elég bizonyítéka az, hogy azóta folytonosan 
ankettekkel konzultál e kérdés felett. És csodálatos t. ház, a mi komoly meg- 
szivlelésre érdemes, hogy ezen a Magyarországon, a hol az emberek már oly 
nagyon engedelmességhez és a minister kedvének kereséséhez vannak szok
tatva : nemcsak a tekintélyes országos közoktatási tanács, hanem a meg
kérdezett tanári testületek is, igen kevesek kivételével, a minister úr szándéka 
ellen nyilatkoztak ; és én hajlandó vagyok azt hinni, hogy ez az engedelmes 
nagy többség itt a házban, ha a minister arra szólítaná fel, hogy Magyar- 
ország kultúráját az egész nyugat-európai művelődés közösségéiről szakítsa 
k i : hát ez a többség megtagadná az engedelmességet a minister urnák, fel
téve, hogy már a minisztertanácsban meg nem tenné ezt a keserű tapasz
talatot. Mert hiszen az az okoskodás, a melylyel mi a görög nyelv tanítását 
védelmezzük, lehet téves ; minden tanügyi tapasztalat igazolja ugyan, mégis 
lehet téves. De az már aztán nem tévedés, hanem tény, hogy az a műve
lődés, melyet nyugat-európai czivilizácziónak neveznek, a görög műveltségből 
nőtt ki, azzal áll históriai összefüggésben, nem pedig a kinai vagy egyéb 
czivilizáczióval. És az sem tévedés, hanem tény, hogy nyugat Európában a 
gymnasiumokban igen nagy súlyt fektetnek a görög nyelv tanítására, leg
nagyobbat éppen a praktikus angolok; és az sem tévedés, hanem Magyar- 
országnak Szt. István által inaugurált politákája, melyhez ez a nemzet azóta 
állandóan hű volt, hogy Magyarország nyugati Éurópához kíván számíttatni és 
nem az orienthez ; éppen azért a magyar miveltséget semmiféle ötlet és semmi
féle experimentáczió kedvéért a nyugat-európai mivelődés szolidaritásából 
kiszakítani nem szabad. (Helyeslés.) Valamelyik lapban egy göiög-párti 
professzortól olvastam, hogy ha már a minister úr e kérdést ennyire juttatta, 
sokkal jobban teszi, ha mielőbb kizárja a görög nyelvet az iskolából, mert 
legalább annál hamarabb visszahozza majd az utódja; addig is pedig legalább 
az iskolai fegyelem nem szenved a tanulók ellenállása miatt. Én ezt is értel
mes nézetnek tartom t. ház, bár azon csüggetegség nyilatkozik benne, mely 
a korábbi minister idejéből származik és Magyarország tanügyi köreiben 
általános, a miatt, hogy a közoktatásügynek a legtöbb bajt éppen az ügynek 
országos fővezére okozza. De a jelen helyzetben, tekintve az iskolai fegyelem 
érdekét, azt hiszem, hogy e házban is általános az a nézet, a melyet a köz- 
oktatásügyi bizottság is kifejezett jelentésében, hogy a minister úr vagy 
szüntesse meg a görög nyelv tanítását azonnal vagy nyilatkoztassa ki a leg
rövidebb idő alatt, bog}' nem fogja megszüntetni, de ezt a kérdést tovább 
függőben ne hagyja, (Helyeslés, ügy van ! balfelől) mert az egész gymnasiumi 
oktatás és nevelés súlyosan szenved a bizonytalanság miatt, (ügy van! 
balfelöl.)

Orbán Balázs (jan. 22.): Kovács Albert t. barátom nézeteivel sok tekin
tetben egyetértek, de a görög nyelvre nézve nem. Megvallom, én helyeslem a 
minister úr azon intézkedését, melyből sejthetjük, hogy a görög nyelv tanítása 
ki fog középiskoláinkból küszöböltetni. (Élénk helyeslés a szélső baloldalon.) 
Csak arra kérem, hogy minél hamarább tegye meg. Erre nagy szükség van. 
Én sok ideig tartózkodtam magában Görögországban (Halljuk ! Halljuk !) és 
keresve kerestem ott oly embert, a kivel csekély régi görög nyelvbeli is
mereteimmel valahogy érintkezésbe bírtam volna jutni, de alig találtam egy
két egyetemi tanáron és nehány tudóson kívül oly embert, a ki ó-görögül 
tudott volna. Ha maga a görög nemzet nélkülözhetőnek találja a régi görög 
nyelvet, nem tudom, miért kellene azzal agyonnyomorgatni a mi fiatalságunkat. 
(Élénk helyeslés a szélső baloldalon.) Ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
a görög műveltség nagy horderejét nem birom felfogni. De azt a classicus 
műveltséget a görög nyelv tudása nélkül is el lehet sajátítani, mert hisz



azok az írók mind le vannak fordítva legnagyobb részt magyar nyelvre is. Jó 
fordításból sokkal többet fog meríteni az a fiatal ember, mint ha az eredetit 
olvassa a maga csekély nyelvismeretével.

Csák-y Albin gr. még ugyanez ülésben felelve Kovács Albertnek a 
görög nyelvről ismét nyilatkozott.

A görög nyelvet illetőleg a t. képviselő úr szememre lpbbantja a 
határozatlanságot, hogy nem tudom magam elhatározni ide vagy oda és bogy 
azért hallgatom meg a különféle tényezőket. T. képviselőház, én azt hiszem, 
hogy ellenkezőleg hibásan járnék el, ha meg nem hallgatnám azokat a ténye
zőket, a kiknek hozzászólásuk van, a kik képesek a kérdést helyesen meg
ítélni (Általános helyeslés.) és erre csak azt mondom, á mit tegnap beszédem 
folyamában egy másik tárgyra mondottam, hogy ha meghallgatom az illetékes 
tényezőket, ebből nem az következik, hogy nekem megállapodott nézetem a 
felvetett kérdésben nincs; de igenis következik az, hogy saját nézetemnek 
érvényesítését függővé akarom tenni az illető szakférfiak véleményének mér
legelésétől. (Élénk helyeslés) Egyébiránt specialiter a görög nyelvet illetőleg 
az illető bizottságokban — úgy emlékszem, a pénzügyi bizottságban, azután 
később a közoktatásügyi bizottságban is — határozottan kijelentettem, hogy 
igenis én azt hiszem, hogy lehet a görög nyelvet mint rendes tantárgyat meg
szüntetni a nélkül, hogy ebből bármi kár következnék a műveltségre és 
tudományos képzésre. (Általános helyeslés.) De úgy látom, hogy a t. képviselő 
úr arról sincsen jól tájékozva, hogy ezt az én eszmémet, t. i. ezt a fölvetett 
kérdést az illető szakkörök mikép fogják fel. Mert bár igaz, hogy a köz- 
oktatásügyi tanács többsége a görög nyelv megtartása mellett nyilatkozott — 
a mi felett épen nem csodálkoztam, mert csodálkoznom kellett volna az ellen
kezőn — de méltóztassék csak körültekinteni az országban, a hol a tanári 
körök most foglalkoznak ezen kérdéssel, és ezen körültekintésnek az lesz az 
eredménye, hogy az illető szakközegeknek, a tanári köröknek nagyobb része, 
nagy többsége határozottan a görög nyelv ellen foglal állást. (Általános helyeslés.) 
És ha még ezenkívül a nagy közönséget fogom megkérdezni, ha a szülőkhöz 
fogom a kérdést intézni: akkor a válasz iránt már épen semmi kétség sem 
foroghat fenn. (Derültség és helyeslés.) A mi t. képviselőház az európai kul
túrát illeti (Halljuk ! Halljuk) méltóztatnak tán nekem elhinni, hogy nem 
akarom elszigetelni Magyarországot az európai kultúrától. Ha visszagondolok 
a múltra, azt látom, hogy 1848 előtt tudtommal csak egy pár középiskolában 
tanították a görög nyelvet, a katholikus középiskolákban nem volt rendes 
tantárgyképen előadva, és ime ebből a korból voltak és vannak nekünk még 
most is nagy classikus műveltséggel biró egyes férfiaink. kik éppen classikus 
műveltségűk által emelkedtek ki a többiek sorából, holott a mostani görög 
tanítás mellett ezt éppen nem lehet állítani. (Élénk derültség ) Abban tökéletesen 
egyetértek a t. képviselő úrral, hogy e kérdésben minél előbb állást kell 
foglalnom, de úgy emlékszem, már tegnapi beszédem folyamán is mondtam, 
hogy mihelyt a kérdés minden oldalról megvilágítva és felderítve lesz, nem 
fogok habozni, sőt sietni fogok nézetemmel, a t. ház elé jönni és ha ma még 
ehhez hozzá kell tennem valamit, azt is mondhatom, hogy igyekezni fogok 
ezen előterjesztést még a jelen ülésszak folyamán benyújtani, (Élénk helyeslés)
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mert magam is átlátom, hogy e kérdést sokáig nem lehet függésben hagyni, 
mivel ez mindenesetre a legrosszabb befolyással van úgy a tanulókra mint 
a tanárokra. (Általános helyeslés.)

Madarász József volt az utolsó, ki ez ülésben a görög nyelv kérdéséhez 
is hozzászólott. Nézete szerint a görög nyelv kiküszöbölése nem segít minden 
bajunkon, magát a tananyagot is át kell vizsgálni, s „meghatározni minden 
tantárgynak azt a mennyiségét, melyet minden egyes tanévben el kell végezni. 
(Helyeslés bal felé) (1 1) Nem csak a görög nyelv tanítását akarja kiküszöbölni, 
„hanem a latin vagy diák“ nyelvét is, habár nem most azonnal.

Fenyvessy Ferencz (jan. 23.) tiltakozik azon felfogás ellen, mintha ök, 
kik a görög nyelvet kiküszöbölni óhajtják, a görög civilisatiónak óriási hatását, 
a görög műveltségnek, művelődéstörténetnek nagy súlyát ne éreznék á t ; de 
tagadja, hogy ezen civilisatiót átérezni, abba a kutató elmének bejutni, a mai 
görög grammatikával s a mai görög declinatióval lehetne. (Helyeslések jobb és bal- 
felől.) Tagadja, hogy grammatika és szótár adjon felfogást, adjon világnézletet a 
görög civilisatióból; tagadja, hogy a mai görög nyelvtanítással mást lehessen elérni, 
mint csak azt, hogy olvasni tudnak, de megérteni nem. (Igaz! Ügy van ! több 
oldalról.) „Uraim, látjuk ezt magunkon is, de főleg látjuk azokon, a kik a 
görög nyelv mellett vannak. (Derültség.) Különös ennek a Magyarországnak 
a közvéleménye. Mikor még nem merült volt fel oly praegnans jellegben a 
görög nyelv elleni áramlat (Halljuk! Halljuk!), pláne hivatalosan, akkor egész 
tábora akadt azon tudósoknak, a kik a görög nyelv ellen beszéltek és dictióz- 
tak. Mikor aztán végre, valahára ez a rég várt óhaj bizonyos hivatalos alakot 
nyert, egyszerre feltámadtak a görög nyelv védői, nem csak a tudósok 
közt, a kiknek ezen eljárását érteni tudom, hanem a laikus emberek közt is, a 
kik a tudós tógát felveszik magukra és el akarják a világgal hitetni, hogy 
ők mennyire értik a görög nyelv tudományos értékét. (Derültség.! Az ilyen 
embereknek a szerepe épen olyan, mint mikor valaki, a ki a zenét nem épen 
érti s nem is szereti, plane a Wagner zenét nem, belekerül valami 
Wagnerianus-társaságba, a hol persze agyba-főbe dicsérik Wagner zenéjét. 
Szegény ember, nehogy úgy látszassák, hogy a zenéhez nem ért, ő is dicséri 
azt ; dicséri, pedig egy betiit sem ért belőle. (Derültség !) Azután felolvas 
egy hosszú idézetet Sarcey-tól, melyben e szellemes franczia író elmondja, 
hogy az École normale egyik görög tanára, Lebas, nem tudott görögül, s mikép 
tréfálták meg e tanárt Taine és Ábout, akkoriban az École növendékei. Meg
állapodtak egymás közt, hogy ugyanazon szövegből kétféle értelmezést állapí
tanak meg, de ezek egyike sem lesz az igazi. Taine a következő napon 
kezébe veszi a nyitott könyvet és fordítani kezd, e kétféle magyarázat egyiké
vel. About közbeszól : „Bocsánat tanár úr, de ennek van másik értelme is“. 
Taine rögtön jelentkezik, hogy ő azt is tudja és elmondja a másik szintén 
hamis fordítást, a mely szintén oly nevetséges volt mint az első. Tudós 
professor Lebas előhozta pápaszemét és doctori hangon felolvasni kezdette a 
mondatot: „Lám, lám — szólal meg erős izzadás után — bizony, bizony 
igen, ez igen homályos, kétséges hely ; és bizony mind a kétféle fordításnak 
és értelmezésnek igaza van.“ About hirtelen feláll és incselkedve oda szól: „Talán 
jó lenne megnézni, hogy hogyan értelmezik és fordítják ezt a mondatot a 
németek, különösen pedig a híres commentator — Sommer“. [A tanár kezében 
ez a kiadás volt]. Volt persze nagy nevetés. [Az anekdota jó : magyar 
megfelelőt is tudunk, még pedig harmadik osztálybeli gymnasiumi tanulókról, 
kik ilyetén módon játszottak latin nyelvi professorukkal. Csak az kár, hogy 
Fenyvessy Ferencz képviselő úr miért nem magyarázta meg egyszersmind, 
hogy mikép van az, hogy mégis nem Franczia-, hanem Magyarországon 
akarják eltörülni a görögöt. A szeri.] „T. ház ! Párisban megtörtént, hogy a 
legelső tanintézet görög tanára nem tudott görögül. Nos mélyen t. görögbarát 
urak (Derültség !) én azt hiszem, hogy Magyarország görög professorai közül 
önök is tudnának nagyon sokat felemlíteni, a ki nem sokkal többet tud
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görögül, mind én, pedig én vajmi keveset tudok Herman Ottó: Mégis 
görögök! (Derültség.) lenyvessy Ferencz: Ez a nevetés öli meg, t. ház. a 
görög nyelvet és ez fogja azt kiküszöbölni a középtanodákból. Én csak 
arra kérem a t. minister urat, hogy azon a helyes úton, a melyen megindult, 
haladjon tovább; mellette lesz az ország igazi és józan közvéleménye. 
(Helyeslések).

Zay Adolf a minister tavali kijelentését az egységes középiskoláról 
nem vette komolyan, remélte, hogy ha majd a minister megismerkedik felada
tával s kötelességeivel, ki fog ábrándulni ezen eszméjéből. Most fájdalommal 
veszi észre, hogy komolyabb a baj. A t. minister kijelentett kettőt, a mi az 
eddigi felfogások és e kérdés eddigi fejlődéséről fogva egymással ellentétben 
áll. Kijelentette t. i., hogy barátja az egységes középiskolának, s mindjárt 
hozzátette, hogy onnan a görög nyelvet ki kívánja küszöbölni. Az egységes 
középiskolának, illetőleg az ez iránti törekvésnek már egy kis története 
van. mely azt tanúsítja, hogy az egységes középiskola barátai s hívei 
közt az az irányadó, uralkodó felfogás, hogy az egységes középisko
lában össze kell tömöríteni az összes középiskolai tantárgyakat, belevéve 
a latint és a görögöt is. A mire a minister úr törekszik, lényegesen 
eltér attól, a mi már másutt fejlődött, és a minek már némi nyomai és alapjai 
vannak. Ő egységes középiskolát contemplál, de egészen más valamit, a mit 
másutt contenplálnak s a mit ő erre nézve tervez, az, ha szabad így kifejez
nem magamat: delictum sui generis. (Derültség.) Újat talál fel, melyért az összes 
dicsőség, tehát az összes felelősség is őt fogja terhelni. Mindenesetre eredeti
séggel dicsekszik ezen uj törekvés, mert sehol hasonló a világon nincs. Nem 
tudom, hogyan kívánjaéscontemplálja őezt, úgy-e, hogy a görög nyelv csak facul
tative adassék elő azoknak, a kik kívánják, vagy pedig úgy, hogy egyenesen 
vétessék ki a tantervből. Azt sem tudom, hogyan contemplálja a minister úr, 
sablont akar-e teremteni az egész országra nézve, rá akarja-e kényszeríteni 
eszméjét az egész országra, az összes középiskolákra, eredetük és jogi jelle
gükre való tekintet nélkül. Én, t, ház, azt hiszem, hogy ez már közjogi szem
pontokból lehetetlenség, és így csak az állami intézeteknek akarja, ha jól 
értem — a minister úr azt az előnyt biztosítani, hogy legyenek erre a kapta
fára vágva, a többi iskolákra nézve — reményiem meg fogja engedni, hogy 
az illető intézetek fentartói saját bölcseségük és tapasztalataik szerint úgy 
fogják szervezni és fentartani iskoláikat, a mint az az országos törvényen 
belül lehetséges. Azt hiszem, hogy a minister úr az ő tervében csak minimu
mot akar megállapítani, melyet el kell érnie mindenkinek, de azonfelül lehetne 
aztán többet is követelni. Azon perczben, a mikor a görög nyelv nem köte
les tantárgy, alá van Írva halálos Ítélete s azzal ki van küszöbölve. Kérném 
a minister urat, hogy, ha már bátor akar lenni, vegyen több bátorságot és 
törölje el a görög nyelvet egyenesen és őszintén és arra különösen vagyok 
bátor figyelmeztetni a ministeriumot, hogy nem lehet a véletlentől függővé 
tenni azt, hogy oly fontos és nehéz tantárgy benne legyen-e az egyes tanuló
nak tan- és leczketervében vagy sem; mert ha arról volna szó, hogy egy 
könnyű, mellékes tantárgy az egyes tanulók által hallgattassék-e vagy sem, 
nem bánom, tegye függővé azok kívánságától és belátásától; de oly fontos 
és nehéz tantárgy elsajátítását, mint a görög nyelv, organice kell szervezni 
vagy kizárni, de a véletlenre bízni, hogy az egyik tanuló terhelve legyen-e e 
nehéz teherrel, a másik pedig nem : zűrzavart szül és ez minden, csak nem 
szerves oktatási terv. A t, minister úr tehát legyen tisztában az iránt, hogy 
a görög nyelvet benn kell-e hagyni a középiskolában vagy teljesen ki kell-e 
zárnunk. Az, hogy mint facultativ tantárgy szerepeljen, nem ér semmit és 
csak félszegségeket szülne, melyeknek igen kellemetlen és sajnos következ
ményei volnának. Jól van, a minister úr ki akarja küszöbölni a görög nyelvet. 
De miért ? Bevallom gyöngeségemet, hogy eddig nem voltam képes indokait 
megérteni. Nem tudom túlterheltség-e az ő indoka, vagy az a meggyőződés, 
hogy a görög nyelv oly annyira felesleges és értéktelen valami, hogy avval
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csakugyan nem kell törődni. A minister úr ez iránti nyilatkozatát valószínű- 
leg a későbbi érdemleges tárgyalásnak tartotta fenn. Ennek következtében 
kénytelen vagyok a minister úr indokainak megczáfolása szempontjából arra 
a két-három megjegyzésre reflectálni, melyet a minister úr tett. A t. minister 
úr Kovács Albert t. barátom egy megjegyzésére reflectálva azt mondotta, 
hogy „Kovács képviselő úr ne hangoztassa annyira a nyugati culturával való 
Összefüggést és solidaritast, mert hiszen épp azon időkben, a melyekben bizo
nyos gymnasiumokban nem adatott elő a görög nyelv, voltak Magyarországnak 
kiváló classikus műveltségű térfiai“. Sajnálom, hogy ezt épp a t. minister úr 
ajkairól hallottam, mert azt hiszem, — bocsánatot kérek, nem akarok szerény
telenséget mondani, — hogy ebben rejlik jelenlegi művelődési szervezetünknek 
egy alapos félreértése. (Halljuk 1 Halljuk !) Régebben a közművelődés aristo- 
cratikus valami volt, sőt közművelődésről nem is lehetett szólani, hanem csak 
műveltségről Vegye minister úr most a mai középiskolai tantervet, nézze az 
ott levő sokféle tantárgyak tömeges voltát, s be fogja látni, hogy a mai 
cultura nem csak terjedelmére, de mélyrehatásában is felér azon classikus 
culturával, melynek dicsőítője a t. minister úr volt. Mégkevésbbé fogadhatom 
el érvül, a mit a minister úr későbben mondott. Itt már nem élt azzal a nemes 
indokolási móddal, melyet nála megszoktunk, hanem egy kis demagog eszköz
höz fordúlt — ismét nem akarok sérteni — a mennyiben azt mondta: hivat
kozzam csak a nagy közvéleményre, az iskolás gyerekek szüleire: majd meg 
fogják látni, mekkora az én többségem a görög nyelv ellen ! A minister úrnak 
csak egyet tanácsolhatok: hogy alaposabban bizonyítson, hivatkozzék az 
iskolás gj erekekre, szavaztassa meg azokat, a kik már megbuktak, vagy 
félnek megbukni a görög nyelvből és azok votumával álljon a tudományos 
világ elé, azt mondván: ime, Magyarország iskolás gyerekei nem szeretik a 
görög nyelvet, töröljük el. (Élénk derültség.) Nem marad egyéb hátra, mint 
hogy visszapillantást tegyek ezen kérdés történetére. Hiszen a minister úr, 
habár tárczáját dicsőségteljesen és erőteljesen, de csak két év óta kezeli, 
szemlélője volt. azon tanácskozásoknak, melyek az 1883-ik évi középiskolai 
törvényt szülték. Nem könnyű volt a születése ennek a középiskolai törvény
nek, több mint másfél évtizeden át vajúdtak az egész országban azon eszmék 
és tervek, a melyek később a törvényben nyertek kifejezést. És miután végre- 
valahára sikerült azt a törvényt megalkotni, mindnyájan, de különösen az 
annak létrehozatalában közreműködők és az előterjesztő minister meg voltak 
győződve, hogy az korszerű és emlékezetes alkotás lesz, mely nem fog 1—2 
évre, hanem egész nemzedékekre szólni. Reméltük, hogy az a nagy megráz
kódtatás, mely e törvény alkotását megelőzte, most már véget fog érni és 
nyugodt, békés fejlődésnek nézünk elébe. És ezen reményben még megerösitett 
bennül két és talán az oiszágot is azon programm, melylyel a minister úr 
tavaly fellépett. A t. minister úr ugyanis azt mondta: az új tervek ideje be 
van fejezve: nem kell a közoktatás ügyét kiteljeszteni, hanem belterjesen 
kell fejleszteni azon az alapon, a melyen az le van rakva Én legalább így 
értettem a minister akkori kijelentését és valóban ez lett volna kötelessége a 
t. kormánynak; mert, ha a közoktatás, különösen a középiskolai oktatás 
szerves, nagy törvény által új alapra van lerakva, akkor nem igen tanácsos 
hozzányúlni ahhoz az alaphoz és megingatni azt, mielőtt ezen alap megter
metté volna gyümölcsét. Tudja az igen t. minister úr, hogy az 1883-iki közép
iskolai törvény csak egy évvel azután lépett életbe, tehát még nem láttuk 
magunk előtt azt a fiatal nemzedéket, mely ezen az alapon volna képesítve 
és kiművelve (Helyeslések) és ime, már is kezdenek reformálni és kezdenek 
épen azok, a kik elődjük lázas tevékenységéről némileg mentegetve nyilat
koztak. Én meg vagyok győződve, hogy az, a kit itt minden oldalról, még 
talán hivatalos oldalról is némileg nyugtalansággal, lázas tevékenységgel 
vádoltak, még az sem tartotta volna jónak, sőt megengedhetőnek sem, hogy 
mihelyt a sarkalatos alaptörvényt megalkottuk, mindjárt hozzányúljunk ezen 
törvény alapfalaihoz és megdöngessük azokat. (Helyeslések.) Ha azok, a kik a 
törvény létrehozatalát megtámadták, vagy a kik nem szívesen járúltak hozzá
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a törvényhez, megalkotása után iparkodtak volna lényeges változtatásokat 
megkísérlem rajta, ezt nem tartanám ugyan okos, hazafias dolognak, hanem 
érteném ; de, hogy a minister maga tegye azt, hogy ö elődjének alkotásai 
iránt, és a középiskolai oktatás alapjai, nyugalma és békés fejlődése iránt, 
mindjárt első tette gyanánt megingassa azt az alapot, melyet oly hosszú és 
oly véres munkával raktunk le, nem sejtettem, nem értettem volna és ma 
sem értem. T. ház ! Ezért már szemrehányás érte s meggyőződésem szerint 
még fogja is érni a minister urat. Kovács Albert t. barátom ezt a szemre
hányást úgy értette, hogy jó lett volna előbb a minister úrnak bizalmas 
tanácskozásokban és saját tanulmányaiból tisztába jönni a tervvel és iránynyal 
és csak azután jönni a közönség elé, közölni a tervet és feltüntetni a jövendő 
alakulást. A minister úr félig-meddig megfordítva tette: kimondta a szót, 
később aztán meggondolta és talán még mindig a meggondolás stádiumában 
van. Én tehát szemrehányásomat arra formulázom, hogy nem volt megenged
hető dolog, hogy a minister parancsoló szükség nélkül, minden értelmes 
embert teljesen meggyőző indokok nélkül megrázza azt az alapot, a melyet 
a törvényhozás és elődje lerakott volt, nem egy évnek, nem négy évnek, 
hanem egy néhány évtizednek, egy egész generatiónak. Kovács Albert t. 
barátom azt kívánta, hogy minden ministen tározónak legyen egy szakavatott, 
szakképzett kezelője : ő előtte talán azon felfogás lebegett eszménykép, hogy 
a közoktatási tárcza kezelésére nézve leginkább hivatottabb lehetne egy tanár. 
Erre nézve némileg eltérek t. barátomtól. Egyetértek vele abban, hogy egy 
tudományosan teljesen és mélyen kiképzett és gyakorlatilag kellőleg tapasz
talt tanférfiunak behatását, sőt döntő befolyását a középiskolai ügyre kívánom 
és követelem ; de azért nem tartom szükségesnek, hogy maga a minister is 
tanfértiú legyen. Én a t. minister úr tehetsége és műveltsége előtt meghajlok, 
úgy a mint kell. Én tőle, ha derék támogatásban részesül, minden jót várok, 
mert látom buzgó tevékenységét, látom, hogy mindig csak lelke sugallatát 
követi, látom, hogy mindig a jót akarja s ha talán nem mindig találja el, az 
talán nem annyira a saját hibája, mint hibája azon szervezetnek, melynek 
keretében ő működik. És legyen szabad most erről a szervezetről beszélnem. 
Én ezzel nem akarok a t. államtitkár úrnak működésére czélozni, hiszen a t. 
államtitkár úr fő-iskolai férfi, ez iránti hivatását fényesen mutatta be, admi
nistrativ nagy tehetségekkel bír. (Halljuk! Halljuk !) Semmi kifogásom sincs 
az ellen, hogy ő első rangú helyet foglal el ebben a szervezetben, de evvel 
azután beérni nem lehet. Hiszen oly sokoldalú a közoktatásügyi ministerium 
tevékenységi köre, hogy nem lehet beérni azzal, hogy kiváló műveltségű, 
nagyratörő, lelkiismreetes, ügybuzgó minister és mellette egy a tudomány 
némely szakaiban teljesen járatos és különben administrativ teendőket helye
sen végző államtitkár legyen. De hát a többi tanácsosa a t. minis
ter úrnak? Van-e ott, kérdem a t. minister urat, van-e ottan férfi, a ki a 
középiskolai oktatás jelenlegi helyzetének a színvonalán állana ? A minister, 
ministerium és közoktatási ügyünk érdekében azt kellene követelnem, gon
doskodjék, hogy azon tudós és tapasztalt professor, kit nem kell bársony
székbe belehelyezni, de a ki a ministeriumban nélkülözhetlen, ott legyen és 
első minőségben legyen ott, különösen akkor, ha oly fontos és oly veszedel
mes reformokhoz akar nyúlni a t. minister úr, mint a milyenek azok, melye
ket most megindított és a melyekre nézve, nem tudom szabad-e még kérnem 
arra, hogy hagyja abba azokat, mert üdvös és jó eredményekhez nem fognak 
vezetni.

Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi minister: A görög nyelv 
kérdésével érdemlegesen tegnap sem akartam és ma sem akarok foglalkozni, 
hiszen meg fog jönni ennek ideje akkor, midőn e tárgyra vonatkozó előter
jesztésemet a t. házban megteszem. Biztosíthatom a t. képviselő urat, hogy 
az ő nézeteit is teljes figyelemben részesítem, és igen örülök, hogy a maga 
eltérő nézeteit — talán mondhatom, elszigetelt nézeteit, mert úgy veszem



észre, hogy nem sokan követik — részletesen, behatóan és szakértelemmel 
adta elő, mert annál jobban és világosabban lesz felderítve a kérdés és annál 
jobban fog aztán a t. ház a fölött véglegesen határozni. (Elénk helyeslés.) 
Hanem valamit mondott a t. képviselő úr, a mit nem hagyhatok szó nélkül. 
(Halljuk ! Halljuk 1) A t. képviselő úr demagogikus irányzattal vádol engem, 
(Élénk derültség) azért, mivel mertem tegnap a nagy közönségre, és a szülőkre 
is hivatkozni. A képviselő úr figyelmét elkerülte, hogy tegnap azzal kezdtem, 
hogy méltóztassék csak figyelemmel követni a tanári körök nyilatkozatait; 
méltóztassék csak megfigyelni, hogy micsoda álláspontot foglalnak el azok 
ebben a kérdésben. És hozzátettem, hogy tudomásom szerint ezek többsége, 
sőt jelentékeny többsége a görög uyelv ellen nyilatkozott, sőt tegnapelőtt a 
budapesti tanári kör, tehát mindenesetre a legintelligensebb és legnagyobb 
szakértelemmel bírók egyike, — szintén többséggel a görög nyelv ellen 
szavazott. Linder György: „Két szavazattöbbséggel !“ Erre mondtam aztán, 
hogy ha már a tanárok így nyilatkoznak, akkor, ha még a nagy közönséget 
megkérdezném és a szülőket is meghallgatnám, olyan többség támadna, a 
mely megingathatlan. Gondolom, t. ház, hogy ebben demagogicus irány nincs. 
(Élénk tetszés.) De ha a képviselő úrnak azt méltóztatik gondolni, hogy a 
közvélemény, a nagy közönség s a szülők véleménye épen semmibe sem 
veendő, én ellenkezőleg azt hiszem, hogy még ilyen szakszerű oktatási kérdé
sekben is meg kell hallgatni azon közönség véleményét, mely ezen ügyekkel 
foglalkozik és azon szülőket, kik sziveikben hordják gyermekeik sorsát. 
(Elénk helyeslés és tetszés.) Igen szívesen fogom ezeket is meghallgatni, 
mikor arra szükség lesz.

Asbóth János januárius 24-én tartott beszédében kimerítően foglal
kozott a görög nyelv kérdésével.

A középiskolai oktatás valódi hivatása, hogy képezze ki az Ítéletet és a 
felfogást, ennek gyorsaságát és élénkségét; hogy képezze ki a kutatás, a rend
szeresítés, a generalisatio és az abstractio képességeit. Ezekre nézve eddig 
nem létezett más disciplina, mint a mathesis és a görög nyelv.

Az első kérdés természetesen az, hogy ha az általam felsorolt quali- 
tások kiképzésére van egy olyan kitűnő s egyúttal szembeszökő gyakorlati 
haszonnal járó eszközünk, mint a mathesis, minek alkalmazzunk még egy 
második eszközt is, melynek ilyen szembeszökő haszna nincs s a melynek 
gyakorlati haszna állítólag egyáltalában nincs ?

Hogyha olyan főfontosságú feladatokra, mint a minő a rendszeresítés, 
a generalisatio, az abstractio képességének megszerzése, csak két eszköz áll 
rendelkezésünkre; a meddig erre a czélra nem ismerünk — a minthogy eddig nem 
ismerünk — más disciplinát, — mint a mathesist és a görög nyelvnek bámu
latosan gazdag, hajlékony és a mellett következetes alkotását : minden körül
mények között nagy könnyelműség volna ezen eszközök egyikét eldobni. 
(Helyeslés jobbfelől.) De azután meggondolandó, hogy csaknem minden em
bernek túlnyomó diepositiója van vagy a mathematikára, vagy a nyelvi és irodalmi 
tanulmányokra; sőt kitűnő tehetségeknek is néha egészen egyoldalú disposi- 
tiojuk vau az egyikre vagy a másikra, akkor az egyik eszköz eldobása 
annyi volna, mint a tehetségek egész kategóriáját kizárni a magasabb szel
lemi functiókra való törekvésből, vagy azt legalább megbénítani. De hogyha 
a görög tanulmányoknak nincs is meg az egyesekre nézve az a közvetlen 
érvényesíthető, hogy úgy mondjam, bezsebelhető haszna, mint a mathesisnak, 
van a görög tanulmányoknak egy haszna, a mely a nemzeti életre nagyobb 
fontosságú minden bezsebelhető haszonnál.!
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Ha a közoktatási politika kilöki a görög tanulmányokat, ha kilöki az 
antik világot a középiskolából, tehát az általános nemzeti műveltségből, akkor 
attól fosztja meg a nemzetet, a mit nem pótolhat semmi. Akkor ma, midőn 
a vallásos eszmék is meg vannak ingatva, keletkezni fog egy társadalom, a 
mely elveszítette kapcsolatát a múlttal; mely a mint nem érdeklődik a múlt 
iránt, közönyös lesz a jövő iránt; a mely nem törődik mással, mint az élve
zettel, kényelemmel és a bezsebelhető haszonnal. És ha ez az amerikanizmus, 
a nyugati szellemnek ez a túlhajtása találkozni fog a keleti szellemmel; 
hogyha az a nyugati élv- és haszonhajhászás nem találkozik a nyugatnak lázas 
tevékenységével; ha a keleti indolentia nem ölelkezik a keleti mértékletesség- 
ée igénytelenséggel, hanem ha az élv- és nyereséghajhászat találkozik a keleti 
indolentiával, a komoly munka megszokottságának hiányával — a mint nálunk 
találkozni fogna, — akkor t. ház, ez a párosodás csupán egy hanyatló, egy 
siilyedö társadalmat fog szülhetni, mely mellett csak hanyatló faj leszünk, de 
nem nemzet. (Helyeslés jobbfelől.)

A magyar nemzet, számának arányánál fogva, párosulva lelkületűnek 
büszkeségével, nem engedheti meg magának azt, hogy szerény szerepre szo
rítkozzék. A magyar nemzet vagy egy általa fentartott nagy birodalomban 
fog vezérszerepet játszani és ez volt az Árpádok, Anjouk, a Hunyadyak po
litikája és ez volt, — merem mondani, — a Deák Ferencz politikájának alap
eszméje is, vagy nem lesz egyéb, mint elnyomott és pusztuld nemzetiség. 
Szellemi fölény t. ház, erre irányuló óriási erőfeszítés : ez az, a mivel nekünk 
a szám arányát pótolnunk kell. (Élénk helyeslés.)

Evvel a missióval sehogy sem quadrál az, hogy lökjük ki nemzeti 
műveltségünkből ama tanulmányokat, melyekben a szellemi fölény a legra
gyogóbban nyilvánul, (Igaz ! ügy van ! bal- és jobbfelől) melyek az emberi 
szívnek és léleknek ismeretét, az emberek vezetését és kormányzását soha 
felül nem múlt módon tanítják.

Nem kell, hogy kisebbítsük saját korunkat.
Ennek a kornak bámulatos vívmányai vannak. A materiális létet úgy

szólván naponként átalakító találmányaival, lázas tevékenységével ez a kor 
nagynak mondható. De szembetűnik, hogy az electromosság, a villám-vasutak, 
a zónatarifa és az idegizgató telephon kora nem lehet a szellemi concentratió- 
nak kora, (Tetszés.) nem lehet az ember és a világ harmonikus contemplálá- 
sának kora Az antik világ a maga sokkal egyszerűbb életfeltételeivel, arány
talan úl csekélyebb complicatióival, sokkal képesebb volna arra, mint mi, hogy 
az ember magával az emberrel foglalkozzék. (Tetszés.) Innen van, hogy a 
bölcseségnek, a jognak, a művészetnek forrásai első sorban a görög világban 
találhatók, mely mellett a latin is csak utánzás és „second hand" civilisatio. 
Ezen forrásokból táplálkozik máig a mai materialis haladás is, mert új isme
reteket szereztünk sokat é s szerzünk csaknem minden nap, de új eszmét alig. 
Ezen szellemi concentratio miatt van az, t. ház, hogy a régieknek történelme, 
törvényei, művészete oly magasztos és tanulságos. Innen van, hogy a s z ív  és 
lélek megfigyelése olyan mély és éles. Ezeket elsajátítani csak akkor lehet, 
mikor az élet küzdelme még nem fosztott meg bennünket a mély benyomá
sok felvételétől, még nem fosztott meg bennünket a szellemi concentratiótól. 
Az pedig egyenesen demoralisáló és a nemzeti ambitiót már az ifjúságban meg
támadó érv, hogy lökjük ki ezen tanulmányokat, mikor kis és nagy nemzetek 
egyaránt ragaszkodnak azokhoz, mivel nekünk magyaroknak ez a szellemi 
megerőltetés túlságos. Ez nem a szellemi fölénynek, hanem a szellemi inferio- 
ritásnak a proclamálása, ez abdicatio nemcsak arról a missióról, hogy máso
kat vezessünk, hanem abdicatio, a civilisált nemzetek sorában.

Engedje meg a t. ház, hogy most szemébe nézhessek azon egyetlenegy 
argumentumnak, a mely mindezekkel szemben, t ellenfeleinknek — mondom 
— egyetlen, de szerintük dönthetetlen argumentuma. És ez az, hogy mindezen 
eredményeket sokkal kevesebb erőfeszítéssel és nagyobb gyakorlati haszonnal 
lehet megszerezni a modern nyelvek és irodalmak által. Nem fogom tagadni, 
t. ház, a mi igaz, a csekélyebb erőfeszítést; ez a szellemi megerőltetés az,
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mitől annyira irtóznak tisztelt ellenfeleink és a melytől a nemzetet meg akar
ják menteni. Az kétségtelen t. ház, hogy angolul meg lehet tanulni három 
hónap alatt annyira, hogy az ember aztán neki indulhat annak, hogy ottho
nossá tegye magát az angol irodalomban. Az élő nyelveket tanulni segít az 
élet is. A modern nyelveknek megvan az a gyakorlati hasznuk, a mely miatt 
megtanulja a pinczér és a portás is. De mi következik ezekből? Ha az élő 
nyelveket megtanítja az élet is, akkor ezeket inkább bízhatjuk az életre, mint 
azt, a mit csak az iskolában tanulhatni. És másfelől ha a szellemi megerőlte
tés csekélyebb, az eredmény is csekélyebb lesz. Ha a görög tanulmányokat közép- 
oktatásunkban komolyabban fogják venni — nem úgy, mint ma, mert ha igy 
kezelik, elismerem, hogy hasznuk, ha nem is semmi, de nem az, a mi lehetne 
— akkor ennek az eredménye az lesz, hogy igen gyorsan ki fognak szorulni 
a nemzetnek és saját maguknak kiszámíthatatlan hasznára azok, a kik a ko
moly tudományos pályára nem valók és akkor nem fog megtörténni az, 
hogyha Szerajevóban pályázatot hirdetnek hóhéri állásra, Magyarországról 
folyamodnak jogtudósok és medicinái doctorok, akkor nem fognak a szellemi 
proletariátusnak áldozatúl esni, hanem lesznek képzett gazdák, üzletemberek, 
iparosok és ennek azt hiszem, épp azok örülhetnek leginkább, kik a gyakor
lati ismeretek nevében indítanak irtó háborút a görög nyelv ellen.

De ha eltekintünk a formai képzéstől, ha eltekintünk a grammatikai 
tanulmánytól s tekintjük a szellemi tartalmat, akkor szívesen megengedem, 
sőt meg vagyok róla győződve, hogyha valaki elsajátít pl. három nyelvet és 
othonossá teszi magát pl. három nagy irodalomban, akkor eljuthat a szellemi 
kultúrának ugyanazon magaslatára, mint az antik irodalom ismerete által. A 
kérdés csak az, hogy melyik utat válaszsza az iskola. Minthogy modern 
műveltségünknek forrásai az antik világban vannak; minthogy a modern 
műveltséget és irodalmat megtanulni az élet is segít és egy rövid tartózkodás 
az illető külföldi országban többet használ, mint az iskola padjai hosszú 
éveken át, azt hiszem, természetes, hogy az iskolának azt kell tanítani, mit 
az élet nem pótolhat és nem bízhatja az életre azt, mit attól megtanulni nem 
lehet. De t. ház, hogyha az ellenkező útnak követését csak el is képzeljük, 
azonnal ki fognak tűnni a gyakorlati nehézségek. Egyetlenegy modern iro
dalom sohasem fogja azt nyújthatni, a mit nyújt a görög; ez lehetetlen, már 
csak azért is, mert valamennyi modern irodalomnak virágkora, az az epochája, 
mikor elérkezett és fentartotta magát a formatökélynek és a szellemi tarta
lomnak magaslatán, sokkal rövidebb volt, semhogy magában vetekedhetnék 
a göröggel. De ha elképzeljük azt, hogy például három modern irodalmat 
tanítson a középiskola azért, hogy kipótolja az antik tanulmányokat, még 
pedig nem szabadon választható, hanem kötelező tantárgykép, az eredeti nyel
ven, azt hiszem, a nehézségek még sokkal nagyobbak lesznek. De ha valaki 
ezt meg is akarná próbálni, még mindig fenn fog maradni azon legnagyobb 
didaktikai nehézség, hogy nincs ember fia, a ki oly megnyugtató, a személyes 
ízléstől és a múló divattól nem befolyásolt módon végezhetné a megrostálás 
azon munkáját, melyet az antik irodalomban végzett a müveit emberiség két
ezer esztendő alatt, végzett maga a kétezer év, átadva az enyészetnek, a mi 
enyészendő, fentartva azt, a mi örök becsű. Hogy az antik irodalmakat pótol
ják a modern irodalmakkal, egy tetszetős phrasis, mely megvesztegetheti 
azokat, a kik a dolgok mélyére hatolni nem szeretnek, a melynek reális ered
ménye azonban mindig csak az lesz, a mit már is látunk, hogy az antik 
tanulmányok elhanyagoltainak, a modern nyelveket tanuljuk egész a hebegésig, 
a modern irodalmak pedig épen nem taníttatnak. Azon öreg uraknak, a kiket 
még hála Isten, nagy számmal lehet szerencsénk köztünk tisztelni, a kik még 
a negyvenes években voltak diákok, latin classicus műveltséget, sajátítottak 
el, még pedig alaposan. Innen van, hogy nem csak irodalmi ízlésük biztosabb, 
nem csak emberismeretük nagyobb, hanem nagyobb ennélfogva a képességük 
is az emberek vezetésére és kormányzására. Ezek azok, a mikre semmiféle 
gyakorlati ismeret nem taníthat, pedig ezek a leggyakorlatibb ismeretek. 
Műveljük saját irodalmunkat, becsüljük azt mindennél többre, mert a mienk.
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De a medve hatalmas állat, mégis lesoványodik, ha mindig csak saját körmeit 
szopogatja (Derültség) és azt nem lehet tagadni, hogy szépirodalmunk ha
nyatlott ahhoz képest, a midőn egyszerre tűntek föl Vörösmarty, Petőfi és 
Arany és egész nemzeti műveltségünkön, azt mondhatnám, egész közéletünkön 
meglátszik a magas irodalmi tanulmányok hiánya. Irodalmunk elvesztette a 
kapcsolatát az Európát mozgató eszmékkel, melyet egykor oly fényesen tar
tott fenn Széchenyi, Eötvös és Kossuth ; de nem bír lépést tartani saját köz
életünkkel sem. És azok. a kik közéletünkben panaszolják az eszmék és elvek 
hanyatlását, követeljék a középiskoláktól, hogy ne zárassanak el az ifjak az 
eszmék és elvek örök forrásától es a kik magasabb erkölcsi niveaut akarnak, 
ne csak ismét adalékokat kívánjanak az iskolától, mert az iskola ebben min
dig vagy túlságosan sokat, vagy keveset nyújt, többet ad mindenkinek az 
egyes szakokból, mint a mire szüksége van az életben, a mi azután a vizsgák 
után feledésbe megy és kevesebbet nyújt minden szakból a gyakorlati isme
retekből, mint a mennyire szükség van az életben. A gyakorlati ismereteket 
valósággal csak az élet adja meg. De követeljenek több szellemi elevatiót, 
komolyabb munkát, lelkiismeretes erőfeszítést, elveket és eszméket, a szép 
és nemes iránti lelkesedést: mert a morál és a corruptió két civilisationalis 
stadium és a lelkiismeret kényessége, a mely szigorú önmaga iránt, de szi
gorú abban is, hogy nem gyanúsít és nem rágalmaz, a lelkiismeret ezen 
scrupulositása a civilisatio virága. Ellenben a fejetlen, vagy hanyatló társa
dalmat jellemzi a hazugság és rágalom, a családi élet szentségének és tiszta
ságának nem respectálása, a lopás és sikkasztás. Mindez azt igazolja, a mit 
egy kiváló angol mondott, a kit a nemzeti kegyelet nem régen fektetett a 
westminsteri kriptába, hogy a görög tanulmányok abbanhagyása, a vész
harang kongása, mert a nemzetek sorra mind a szerint játszottak vezérszere
pet, a mint ezen tanulmányokban kitűntek, abbanliagyásuk a nemzeti művelt
ség degradatiója. Én t. ház, reméllem, hogy a t. vallás- és közoktatásügyi 
minister úr, úgy a mint kijelentette, tért ad a vitatásra és bensejében maga 
is meg fogja még vitatni ezt a kérdést. (Élénk helyeslés jobbfelől.)

Sclwarcz Gyula jan. 25-én mondott nagy beszédet a görög nyelv 
ügyében.

Asbóth János t. képviselőtársam nagyon szépen, s megvallom annyira 
szépen szólt, hogy azon bájtelt essayk jutottak eszembe, a melyekben a nyu
gat európai Írók szokták magasztalni a görög nép dicső emlékezetét. A nyu
gat európai írók sokszor remek essaykben annyira magasztalják a görögök 
emlékezetét, hogy ezen irodalmi működésük figyelmet kelt Európa szerte. A 
hiba csak az, hogy annyira túllőnek a czélon, hogy az ember méltán azt 
mondhatja, hogy bármennyire lélekemelő is gondolatmenetük, de ez még nem 
áll benső logikai összefüggésben sem egy actuális cnlrurpolitikai helyzettel, 
sem pedig egy megoldandó concrét problémával. Gondolatmenetük a magasba 
száll; de azután minden meggyőző erő nélkül szétfoszlik, mint a csillámló 
lenge pára az aesthetika ideális múzsájának felhőiben. (Helyeslés. Úgy van! 
jobbfelől.) Nem mondom én azt, hogy Asbóth János t. képviselőtársam engem 
azon angol tudósokra emlékeztet, minők Galton és Freeman. Ismeretes, hogy 
az egyik, a nagy hírű történettudós, Freeman annyira ment a görög antiquitás 
iránti lelkesedésében, hogy felkiáltott: „Dicsőséges Angliának 14 százados 
történelme! de ha én csak egy órán át élhettem volna is Perikies alatt Athéné
ben. oda adnám Angliának 14 százados dicsőségét.“ (Felkiáltások balfelől: Ez 
túlzó volt!) Ez túlzás, valamint túlzás az is, a mit Galton mondott, hogy a 
mennyire felette áll egy nagyon tehetséges, művelt angol ember egy néger
nek, annyira felette áll a legműveltebb angol embernek értelmileg egy olyan 
görög ember, mint a minő Sophokles volt. No tehát a rajongásnak megvan a 
maga rhetorikája és én attól tartok, hogy Asbóth János t. képviselőtársam 
kissé közel járt ezen regiokhoz, mert azt hiszem, ő is határozottan túllőtt a 
czélon. Mert miről van itt szó ? Vájjon kivánja-e valaki a görög tanul-
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mányokat kilökni a középiskolából ? Nem kívánja senki. (Helyeslés.) Igen t. 
képviselőtársam, kinek conservativ felfogását ismerem, nagyon csalódik, ha azt 
hiszi, hogy nem fogja mindjárt észrevenni bárki is az ő eszmemenetében a 
fallaciát. Hiszen uraim, ha a szülők iránti pietás, ha a múlt s az ősök iránti 
kegyelet csak oly államban, csak olyan társadalomban keletkezhetnék és ver
hetne mély gyökeret, a hol a görög nyelvet grammatice okiatják, akkor mit 
kellene mondanunk az 1848. év előtti magyar társadalomról, melyről tudjuk, 
hogy akkoriban görögül alig tanult valaki. S azt a kort úgy ismerjük, mert 
úgy halljuk megősziilt rokonainktól, a kiket mindnyájan ismerünk, midőn 
szemére vetik épen a mai nemzedéknek, hogy vajha utói bírná érni az 1848. 
előtti magyar társadalmat, úgy a szülök iránti pietásban, mint az ősök iránti 
kegyeletben. (Élénk helyeslés.)

De t. ház, jöjjünk tisztába a kérdéssel, mellőzve minden félreértést. Az 
1848. év előtti magyar társadalom egészen sajátszerü társadalom volt, kul
turális tekintetben minden esetre magasabb színvonalon állt, mint a külföldön 
tartják. De tulajdonképen, a szó tudományos értelmében akkor classical szel
lemről beszélni még nem lehetett; nem lehet arról sem beszélni, hogy a latin 
nyelvet mint philologiát űzte volna valaki nálunk. Hisz, ha körültekintünk a 
philologia múltján, sajnosán veszszük észre, hogy nem találjuk fel egyetlen 
egy magyar embernek sem a nevét az 1848. év előtti időkből, a ki fel lett 
volna jegyezve mint a régi római classicusok jelentékeny commentatora. criticai 
recensense vagy mint önálló búvár, a régi Róma romjai fölött. (Halljuk! 
Halljuk !) A régi magyar társadalomban sajátszerü szerepet vitt a latin nyelv. 
Nem volt az közönséges konyha latin, a miut azt a tíatal nemzedék némely meg
gondolatlan leventéje állítja, vagy a mint azt ellenségeink mondják. S zívós 
valami volt az, culturálisabb valami, mint azt sokan gondolják. Sajátszerü 
latinság volt az, mely keletkezett egyfelől az egyházi latin nyelvhői, másfelől 
a curialis latin nyelvből. Beszélni határozottan jobban tudtak nálunk az élet 
minden viszonyairól, mint a hogy Európa szerte bárhol tudtak latinul beszélni. 
De annyi csakugyan tény, hogy 1848 előtt nálunk a classikai szellemmel nem 
foglalkoztak úgy, a mint foglalkoztak nyugat Európa minden müveit államá
ban ; még kevésbbé foglalkoztak nálunk a görög nyelvvel. Csak egy néhány 
evangélikus gymnasiumon adták elő a görög nyelvet s legfeljebb annyira 
vitték, hogy 4—5 jelesünk egy néhány classikusból fordított valamit. Ha 
tehát állana az, hogy ott, a hol nem tanítják a görög nyelvet, a középiskolákon 
nem fejlődhetik ki mindazon társadalmi erény, a melyet Asbóth t. képviselő- 
társam kifejlesztetni akar, akkor Magyarország múltjából nagyon különös 
következtetést vonhatnánk ki. Itt a szónok az angol viszonyokkal foglalkozik, 
azután igy folytatja: Egyébként nem erről van itt szó, hanem arról, vájjon 
fenyegetik-e azon veszélyek a magyar közoktatási politikát, melyektől Asbóth, 
Kovács és Zay képviselő urak óhajtották megmenteni a magyar nemzet leg
közelebbi értelmi és erkölcsi jövőjét. Azt hiszem, e veszélyek nem léteznek, 
(ügy van !) Nem akarja senki sem kiküszöbölni a görög szellemet, az antik 
classicitas iránti kegyeletet a középiskolából. Mindössze arról van itt szó, 
hogy szabadítsuk meg gymnasiumba járó ifjaink túlnyomó tömegét azon, 
már-már elviselhetetlenné vált tehertől, mely mellett nem képesek megtanulni 
egyéb tárgyaikat, (Helyeslés) sőt egészségüket is veszélyeztetik a nélkül, hogy 
valami kézzelfogható, nem anyagi, hanem szellemi és erkölcsi előnyt vonná
nak ki. (Élénk helyeslés). Teljesen nyitva maradt a kérdésnek az az oldala, 
hogy hogyan nyujtassék mód a görög nyelv tanulására azoknak, a kiknek 
arra magasabb tudományos szempontból szükségük lesz. Nem állíthatja tehát 
senki, hogy a minister vagy a ház ki akarná lökni a görög tanulmányokat. És 
mégis akadtak férfiak, kik sikraszállottak a görög nyelv mai rendszerű okta
tása mellett. Ismerem érveik alapját. Ott található fel a német philologia ortho- 
doxia lomtárában. Röviden resumálva, mik az érvek ? Nem tekintve, mily sor
rendben adták elő, hanem azt a rendszert véve szemii^yre, melyben mindenik 
argumentatió gyökerezik, három nagy érvet hallottunk. Az első az, hogy a 
görög nyelvet tanulnia kell minden gymnasiumi tanulónak, mert ez a lélek-
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tani kategóriák kifejlesztésére a legtökéletesebb mód és a legtökéletesebb 
szellemi gymnastika arra, hogy teljesen kiképezve léphessen az ember a tudo
mányos tanpályára. (Itt következik a német viszonyok taglalása, melynek köz
lésétől megkíméljük olvasóinkat.) De észleltük-e annak valami kézzelfogható ere
jét Magyarországon, hogy a görög grammatika tanítása egyáltalán véve a fiatal 
növendékek lélektani kategóriáit képes lett volna inkább fejleszteni, mint bár
mely más tantárgy, pl. a latin vagy a hazai történelem és irodalom? Én még nem 
láttam didaktikust, a ki e kérdésben négy szemközt ugyanazt mondta volna, 
a mit a világnak hirdetett, pedig érintkeztem elég tanárral. (Élénk helyeslés 
és derültség).

A másik az irodalom fennkölt magasztossága. De vájjon kérdem, nem 
túlzás-e úgy odaállítani a görög irodalom érdemeit és annak szellemi jelentő
ségét, mint a hogy azt a tegnapi napon Asbóth János t. képviselőtársam 
tette. Ha valaki, én határozottan őszinte, mély tisztelettel hajlom meg az 
antik világ nagy Írói előtt, de ha tekintem a XIX. század óriási nagy 
haladását a tudomány minden ágában, akkor magamban mégis gyakran 
vetem fel azt a kérdést, hogy ennyi fényes, magas röptű szellemével szemben 
a XIX. századnak ugyan hova törpül, nem Homér és Hesiod, nem Aischylos 
vagy Sophocles, nem Demosthenes, de még Plató és Aristoteles ismeretköre 
is és eszmeköre is ! Hálátlanság volna tőlünk kétségbevonni azon jótékony 
befolyást, a melyet a görög szellem az európai civilisatióra gyakorolt. Hiszen 
én a híres angol tudós Max Müller azon kérdésére, hogy mi lett volna a világ- 
történelem, ha a görögök nem szerepeltek volna benne, magamnak is csak azt 
a feleletet adhatom, hogy vajmi sötét tableauk lánczolata lenne s nem volna 
benne semmi különös vigasz. (Tetszés.) De az a kérdés, hogy valaki a görög 
irodalom remekműveit képes volna-e a gymnasiumban a növendékekkel a 
mostani tanrendszer mellett elsajátíttatni ? Es az a kérdés, lehet-e az, hogy a 
legtökéletesebb didaktikai rendszer mellett is a gyengébb tanulók maguknak 
tiszta világos fogalmat alkothassanak azon formai tökélyről és aeszthetikai szép
ségekről, melyek dicsőítését és megéneklését olyannyira hangoztatni hallottuk 
és halljuk minden oldalról. Én azt hiszem, ha a növendéknek minden lépten- 
nyomon a grammatika nehézségeivel, az ige alakokkal, szó- és mondatkötés 
nehézségeivel kell küzdenie, akkor igazán nem marad annyi idő a középtanodai 
oktatás mellett, hogy egy remekírót akként adjanak elő a tanárok, miszerint 
annak remek voltát, formatökélyét a mű egészében megértethessék a növen
dékkel ; pedig ezen fordul meg a kérdés, (Igaz ! Úgy van !) mert 100—200 
vers az Uiásból, 2—3 fejezet Xenophonból semmi, (Igaz ! Úgy van !) és nem 
idézi elő azon hatást, hogy az egyszerűségében magasztos műegész a maga 
forma tökélyével lelkesedésre buzdítsa, nemes lángra gyújtsa az ifjút. (Igaz ! 
Úgy van!) Hanem előidézi azt, hogy megundorodjék tőle. (ügy van!)

A harmadik, t, ház, a görög szellem kérdése. De hát ki akarja azt 
kilökni a középiskolákból ? Senki. (Úgy van 1) Ellenkezőleg, azon vagyunk, 
hogy alaposabban, jobban, tüzetesebben foglalkozhassanak azzal középtano- 
dáinkon az ifjak és a jövő nemzedék is nagyobb mértékben részesüljön abban, 
mint a mennyi a mai nemzedéknek eddigelé osztályrészéül jutott. (Igaz 1 Úgy 
van 1) A módozat megállapítása a közoktatási kormányzat bölcseségétől és 
részben a törvényhozástól fog függni. De már itt is hallottunk e tekintetben 
egyes gyakorlati eszméket, így p. o., hogy az ókori történet tanára vagy az 
irodalom tanára a felsőbb osztályokban tüzetesebben foglalkozzék a görög 
szellem történetével. És hallottuk azt is, hogy — habár ezen mosolyognak is 
Németország phllologusai, mi nem mosolygunk, — hogy a legkitűnőbb görög 
remekírók müvei a lehető legjobb fordításban közöltessenek az ifjakkal. 
(Helyeslés.)

Ne inéltóztassanak ezt úgy venni, hogy ez aztán Magyarországon egye
düli forrása lenne a görög szellem tanulhatásának. Nem. Épen ezen fordul meg 
a kérdés. A mit egyfelől okvetlen szükségesnek tartok, érzek, hogy meg kell 
szabadítanunk a gymnasiumi ifjaink nagy tömegét, a kik a 4, felső osz
tályba járnak, tehát körülbelül 11,000 ifjút, attól, hogy szellemi képességük
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lenyűgöztessék a görög nyelv tanulása által, melynek sem értelmi, sem erkölcsi 
hasznát nem veszik : úgy határozottan kijelentem, hogy felszólaló t. képviselő- 
társaim el fogják nekem hinni, hogy van bennem annyi szellemi önállóság, 
hogyha azt láttam volna, hogy a közoktatási miniszter úr nem akar módot 
nyújtani arra, hogy Magyarország középtanodáiban azok, a kiknek tüzetesen 
hivatásuk az, hogy a tudományos pályán görög forrásokkal foglalkozzanak ; 
kellő, rendszeres és alapos oktatásban részesülhessenek, ez esetben én is 
határozottan állást foglaltam volna egy ily politika ellenében. De erről nincs 
szó. Épen ellenkezőleg, a miniszter úr nyitva hagyta a kérdést és akár abban 
az alakban, hogy facultativvá tétetik, akár — mert ez sincs kizárva; nem 
mondom, hogy a t. minister úr terve — akár hogyha az egységes közép
iskola behozatik, a felsőbb osztályok bifurkáltassanak, nevezetesen azok számára, 
a kiknek tüzetesebben szükségük van a görög szellem ismeretére, vagy akár 
a szerint, hogy az országban legalább a főbb helyeken és néhány középtanodá
ban felállítandó parallel osztályokban kötelező legyen a görög nyelv tanulása 
azokra, a kik arra beiratkoznak. Ezek mind oly módozatok, melyek lehető
séget fognak nyújtani arra, hogy ifjaink közül azok, a kiknek arra szüksé
gük van, görögül alaposabban, jobban tanulhassanak, mint eddig történt.

Már most legyen szabad arra a kérdésre megfelelni, hogy kinek van 
nézetem szerint szüksége a görög tanulmányokra ? A görög szellemre — előre
bocsátom — szüksége vau minden művelt embernek. (Helyeslés.) Specialis 
görög tanulmányokra nincsen nézetem szerint sziikségök sem az ügyvédeknek, 
sem a bíráknak, sem a közigazgatási tisztviselőknek ; sőt nincsen szükségük 
igénytelen nézetem szerint az orvosoknak sem, a mérnökükről, agronomokról, 
bányászati és egyéb felsőbb szakiskolát végzett férfiakról nem is beszélve. 
Szüksége van igenis a görög tanulmányokra azon jogtudósnak, a ki a római 
jog kezdeteit akarja buvárolni. Szükségük van állítólag az orvos uraknak is 
a görögre. Én azt hiszem, hogy ma már sem Hippokrates sem Galenusból 
tudományát meríteni egy orvos sem fogja. (Helyeslések.) Ha valaki tanulmá
nyozni akarja a medicai tudománykor történelmét, természetesen a legnagyobb 
kincs lesz arra nézve, ha görögül fog tudni ; de azért, mert a műszók leg
nagyobb része görög, azért négy éven át kínozzuk az összes gymnasiumokban 
a gyermekeket, hogy görög grammatikát tanuljanak ? Ha egy müveit ember 
felnőtt korában, a ki latinul tud — mert azt hiszem, hogy az orvosnak ezen- 
tul is kell latinul tudni — megtanulja a görög alphabetát — egy átlagos 
orvosnak nem elkerülhetetlenül szükséges több, és előveszi a görög szótárt, 
akkor minden műszó valódi jelentéséről meg fog győződni. Mélyebb források 
tanulmányozására irodalmi tanulmányokra a görög világból a modern orvos
nak szerény nézetem szerint elkerülhetetlen szüksége nincs. (Helyeslés.) Ott 
van azután még a lelkészek határozottan fontos missiója culturalis szempont
ból. Én azt hiszem, a hol különböző egyházak a katholika egyház, mint a pro
testáns félekezetek múltja oly szép, oly kegyeletre méltó mozzanatait mutatja 
fel a tudomány iránti szeretetnek, ott, azt hiszem, be lehet érni azzal, hogy 
mint eddig is történt, nem a gymnasiumban köteleztessenek az illető parellel 
osztályokban, hanem a semináriumokban, a theologiai facultáson sajtáitsák el 
az illetők azon mérvét a görög nyelvnek, a mennyire nekik az evangélium és 
az ismert görög egyházi atyák müveinek, Origenesnek, Clemens Alexandri
nusnak olvasására szükségük van. (Helyeslés.) Ezt csak azért hozom fel, ne
hogy valaki azt mondhassa, hogy én a magam részéről és mások is csak a 
lelkészek miatt követeljük, hogy nyujtassék mód a görög nyelv rendszeres 
tanulmányozására a középiskolákban; igen, nehogy azt képzeljék, hogy én 
első sorban a lelkészek görög nyelvbeni képzésére helyezem itt a súlyt. Nem 
uraim, szükséges, határozottan szüksége van a görög nyelvre a magasabb 
tudományosság bizonyos ágaiban önállólag búvárkodó férfiaknak. A kik erre 
hivatást éreznek, képeztessenek ki alaposan már a gymnasiumokban. Mert 
azt nem tartom semmiképen korszerű és czélszerü eszmének, hogy a görög 
nyelv tanulása csak az egyetemre s a jogakadémiákra relegáltassék. Ez lehet
séges lenne Angliában, a hol a fiuk 14—15 éves korukban jutnak fel az egye-
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temre. S ezért értették félre nálunk Max Müll érnék azt a nyilatkozatát, melyet 
Trefort minister levelére adott. Max Miiller azt mondta : Valamint a sanskritot, 
úgy a görögöt is az egyetemen lehet megtanulni. Magyarországon az ifjú, mire 
a gymnasiumot elvégzi, legalább is 18 éves, akkor már egy ilyen nehéz 
nyelvnek tanulását megkezdeni semmi esetre sem ajánlanám. Szóval módját 
kell mindenesetre ejteni annak, hogy legyen Magyarországon minden arra való, 
magában arra hivatást érző, tehetséges, szorgalmas ifjúnak módjában, hogy 
ideje korán előképezhesse magát e magasabb tudományos pályára is. (Helyeslés.)

Szüksége van tehát a görög nyelvre a magasabb tudományosság szem
pontjából a búvároknak, a latin és görög nyelv tanárainak. És hozzáteszem 
a mint az igen t. minister úr nem ellenezte, hogy jövőre az ó kori történelem 
tanára is köteleztetnének a görög nyelvből szintén vizsgát tenni. Miért t. ház ? 
Azért, hogy Magyarországon állandó kerete, állandó számbeli ereje legyen 
meg azon férfiaknak, kik a kor színvonalán állva, úgy tudnak görögül, a 
mint Németországon nem igen hiszik, hogy nálunk egyáltalán tud valaki.

üe azt mondják még azután, kell görögül tanulni a gymnasiumban 
minden növendéknek, mert a külföldi egyetemekre nem veszik föl azokat, a 
kik nem hoznak oly érettségi bizonyítványt, melyben ki van tüntetve, hogy 
a görög nyelvből a kellő tanfolyamot elvégezték. Ez előttem épen nem fontos 
ok t. ház. (Halljuk.) Ha absolut merevségében állana ez, akkor igenis azt 
mondanám, már magában véve az a körülmény, hogy annyi alapítvány, még 
pedig dús kamatokat hajtó alapítvány nem lenne elérhető a magyarországi 
theológusokra, philosophusokra nézve, igen nagy méltatást és meggondolást 
érdemel ; de én hiszem, hogy a mélyen t. minister úrnak sikerülni fog a német 
egyetemeken erre nézve bizonyos enyhítéseket kieszközölni. Ez az érv tehát 
nem sokat nyom a mellett, hogy a magyar nemzetnek szellemi aristokratiájá- 
ban is legyen meg bizonyos tudományágakra nézve azon elite, mely megvan 
minden európai kulturnépnél: (Helyeslés) alaposan, rendszeresen görögül tudó 
és búvárkodó élite, a milyen van Angliában, Franczia-, Német-, Olaszországban, 
Skandináviában, Hollandiában. Ha Magyarországban ez az elite, mely eddig 
csekély számú tagokból állt, kiveszne, akkor lehetne azt állítani, a mit Kovács 
t. képviselő úr mondott, hogy degradálnék a magyar kultúra színvonalát. 
Ennek kapcsán szükséges, hogy nehány szót mondjak a tanárokról. (Halljuk !) 
Fenyvessy Ferencz igen t. képviselőtársam, azt találta mondani: sokat ismer 
azon tanárok közül Magyarországon, a kik nem tudnak jobban görögül, mint 
ő és idézte Lebas hires franczia tudósra Francisque Sarceynek szellemes ötle
tét. Először is Lebus öreg ur volt — 1860 ban halt meg — és az Institutnek 
nem azért lett tagja, mert hellenistának tartották, hanem azért, mert kitűnő 
archaeologus volt. Azután Francisque Sarceyről, kinek szellemességét kényter 
len vagyok elismerni, ismeretes az is, hogy tulerősen élczelődő támadásokkal 
szokta megírni kritikáit a tudományos tekintélyek ellen. De utóvégre, tény 
az, hogy Francziaországban senki sem állította, hogy Lebas idejében, a ki 
született 1794-ben, meghalt 1860-ban és tanár lett a huszas években, Franczia- 
ország tanári kara görög tudomány tekintetében első sorban állott volna 
Németország, Hollandia, Anglia mellett.

A mi pedig most a magyar tanárokat illeti, én is elismerem, hogy 
bizony történtek egy-némely csekélyebb számú visszásságok az utóbbi évtized 
alatt a görög tanárok kinevezése dolgában, a mint több oldalról értesültem, 
de méltóztassék elhinni, hogy a tanárok túlnyomó többsége, legalább az állami 
középtanodákban, az állami kormány közvetlen vezetése alatt álló tanodákban 
egyáltalán épen nem oly alantas fokon áll a görög nyelv ismerete, mint azt 
némelyek állítják. Sőt vannak köztük jeles szakemberek is.

Ennek kapcsán kénytelen vagyok Zay Adolf t. képviselő ur egy fel
szólalására is reflektálni. Mindenesetre ő is mondott ligyelemre méltó dolgokat, 
de azt hiszem, hogy azok legnagyobb része elesik, mihelyt azon álláspontra 
helyezkedik, a melyben az igen t. minister úrnak programmja áll és nem 
támad meg oly dolgokat, a melyeket competens, döntő körökben senki sem 
ontemplál. De azt azután nem hagyhatom megjegyzés nélkül, hogy teljes
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elismeréssel adózván úgy a t. minister úr, mint az államtitkár iránt, mondotta, 
mily sajnos dolog, hogy a vallás- és közoktatásügyi ministerium kebelében 
nincsen ez idő szerint oly szakember, a ki a középiskolai oktatásra nézve 
tekintély lehetne. E részben csak arra kérem a t. képviselő társamat, meg 
vagyok győződve a legjobb hiszeműleg mondta ezen kritikát — hogy infor
málássá magát kissé tüzetesebben, mert én legalább úgy tudom — vannak 
itt e házban mások is, a kik e kérdéssel foglalkoznak és azok is úgy tudják 
— hogy az a férfi, a ki a középtanodai oktatásügyet vezeti jelenleg a köz- 
oktatásügyi minisztériumban, igenis igen érdemdús, nem kevésbbé buzgalomtelt, 
mint szakavatott férfiú, a ki úgy elméleti ismeretekre, mint gyakorlati tapasz- 
taltságra nézve kitűnőségéi közé tartozik az egykori tanári karnak, (ügy van ! 
ügy van!) Legyen szabad felszólalásomat befejezve annak eredményeként 
formulázni. Postulatum nézetem szerint az, megadni a módot arra, hogy 
Magyarországon is rendszeresen, kellő alapossággal, már a kellő években 
foglalkozhassanak a görög nyelv tanulmányozásával ifjaink közül azok, kiknek 
arra szükségük van; de másrészről megszabadítani, emancipálni ifjaink túl
nyomó nagy tömegét ezen tantárgy alól. (Helyeslés több oldalról.) Kívánom, 
hogy a t. minister úr ezen problémát mielőbb megoldhassa pártkülömbség 
nélkül való hozzájárulásával a mélyen t. képviselöháznak. Ha ez be fog követ
kezni, a mint reményiem, hogy bekövetkezik, akkor azt hiszem azt fogjuk 
mondhatni, hogy melegen üdvözöljük és szerencsét kívánunk neki ahhoz, hogy 
a minden oldalról éber elme-éllel körültekintő szemlélődés egy szerencsés pil
lanatban megértette a t. minister úr rövid ministersége alatt is már, hogy 
Magyarország törvényhozása mit kérhet a nemzedékek szellemi érdekében a 
jövendőtől. (Általános élénk tetszés helyeslés és éljenzés. Számosán üdvözlik a 
szónokot.)

Hoch János: Először az egységes középiskoláról szól. Nagy szolgálatot 
tenne a közoktatásügynek az, ki a humanistiaai és reál irány előnyeit tar
talmilag és alakilag egy tantervbe tudná összehonni a nélkül, hogy ez által 
a középiskolákban a kiilterhelés veszélyét ne inaugurálná. Németországban 
van egy egyesület az u. n. „Einheits Schulverein■*, mely ezt a czélt tűzte ki 
magának feladatul, de még eddig gyakorlati eredményeket felmutatni nem 
tudott. Pedig ott t. képviselőtársam, a középiskolák egységesítését csupán a 
reálgymnasiumok és gymnasiumok összeolvasztásával czélozzák. Francziaor- 
szágban is megindult egy mozgalom, mely az enseignement secondaire, vagy 
újabban elnevezve az enseignement classique frangais tantervét össze akarja 
a humanistikus iránynyal olvasztani. De hiába, e kor művelődési anyaga 
oly bő, oly gazdag, hogy annak felosztása a középiskolák kétféle iránya 
között még eddig kívánatos. Legalább a nagy nemzetek ezen problémát 
a tauügy terén megoldani még nem tudták, pedig nekünk tanügyi intéz
ményeinkben — nem azok szellemében — kulturközösségben kell állani 
Nyugat-Európa nagy nemzeteivel és én azt hiszem, nekünk meg kell várni 
azt az időt, míg a külföld tanügyi tekintélyei e kérdésben végleg döntenek. 
(Helyeslés balról.) A másik kérdés, t. ház, a görög nyelv kérdése. (Halljuk !) 
Nehéz a helyzetem, t. ház, most, midőn az általános görög-ellenes áramlattal 
szemben philhellen álláspontra helyezkedem. Vannak divatos eszmék, t. ház, 
a melyek áthatják a közszellemet és letiporják az ellene küzdőt, (Tetszés.) 
De én nem tudom teljesen megokoltnak találni, hogy egy ily fontos szak- 
képzettséget igénylő paedagogiai kérdés felett a nagy közönség, a mely az 
ügygyei tüzetesen, hivatásszerűleg nem foglalkozik, mondjon döntő Ítéletet. 
Ez az a sablonos kritika, a mely a szaktekintély koturnusában akar fellépni. 
Minden pályán megkívánják a kellő előkészületet és tanulmányozást. Jogi véle
ményt, orvosi tanácsot nem mondhat senki, a ki e szakmát ex asse nem ismeri. 
Csak két pálya van, a melyen minden ember szakember akar lenni, s ez a 
papi és tanári pálya. A szülő, a kinek két-három gyermeke iskolába jár, már 
szaktekintélynek tekinti magát s ha esetleg az egyik fia a görögből megbukik, 
egy határozott görög ellenséggel mindjárt több van. (Derültség.) Schvarcz
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Gyula t. képviselőtársam említette, hogy csak a görög szellemnek fentartása 
kívánatos, a görög grammatikai oktatása pedig nem. De hát mi tantja fenn e 
szellemet általánosságban, ha nem a görög oktatás ? Locray franczia közokta
tási minister a concours général nagy díjainak kiosztása alkalmával mondotta, 
hogy a görög nyelv nevelő becsével és hatásával a középiskolákban semmi 
sem vetélkedik. Poroszországban még a múlt év márczius 6 án nyújtottak be 
egy monstre petitiót aközoktatási ministerhez 23,000 aláírással a görög nyelv 
eltörlése mellett. E kérvény t. ház csúfos vereséget szenvedett, nem mintha 
a képviselőház hangulata nem lett volna mellette, hanem mert a minister 
mondott egy szakképzettség tekintetében magas színvonalon álló beszédet, 
a mely az egész házra meggyőzőleg hatott. De illik és igazságos is. hogy a 
közoktatás első tisztviselője értse a dolgát (Helyeslés egy néhány pádon.)

Nem szabad elfeledni, hogy a középiskolákban még fejletlen anyagot 
kell a tanároknak idomítani az értelmet, bogy később képes legyen komoly 
tanulmányok elsajátítására. Erre pedig legalkalmasabb a görög nyelv tömör 
rendszere, mely hatalmas észgymnastika, mely a gyermek tehetségét for
mális képességgé fejleszti. Én megengedem azt is t. ház, hogy a jelenlegi 
tanítása a görög nyelvnek a gyermekre nézve nagyon kevés haszonnal jár. 
De akkor nem az a következtetés, hogy eltöröljük, hanem hogy intenzívebbé 
tegyük. Azt kérdi t. képviselőtársam, kinek van szüksége a görög nyelvre a 
mérnöknek, a jogásznak vagy az orvosnak-e V Én mint paedagogus megkü
lönböztetést teszek. A gyakorlati élet szempontjából egyiknek sincs, mert 
hiszen a görög nyelvvel sem pert folytatni nem lehet, sem vasutat építeni, 
sőt még csak a szegedi kőpartot sem lehet reconstruálni. (Derültség.) De, t. ház, 
szüksége van a görög nyelvre mindegyiknek, mint intelligens embernek, 
hogy a műveltség bizonyos magaslatára emelkedhessék, hogy értelme az 
iskolában megerősödjék, kiképződjék és ekként az életben komoly tanul
mányait folytatni képes legyen. (Helyeslés. Zaj. Halljuk! Halljuk!) Tudom, 
t. ház, hogy az eszme nem népszerű, ez a védelem nem divatos (Halljuk); 
hogy úgy jártam e védelemmel, mint a madár, mely hiában csapdos szárnyai
val a levegőben; de kötelességemnek tartottam ezeket elmondani, mert a 
görög nyelv eltörlésének, mint minden radicatis újításnak, meglesz az a 
következménye, hogy, a mit mi most nevetve, tapsok közt rombolunk szét, 
azt a jövő nemzedék lassú munkával sirva fogja visszaállítani. (Helyeslések. 
Halljuk !) Ezzel meg fogjuk szakítani a kulturközösséget Európa nagy nem
zeteivel, kizárjuk hazánk fiatalságát és intelligentiáját a külföldi tudományos 
egyetemekből. (Helyeslés. Zaj. Halljuk!) Ezek azon érvek, t. ház, melyeket 
felhozni akartam ; a t. ház türelmetlensége miatt tovább folytatni nem fogom. 
(Halljuk ! Halljuk!) Megnyugtat az a tudat, hogy bár áldatlan munkát végeztem, 
de azért kötelességet teljesítettem. (Élénk helyeslés.) T. ház! Én azt hiszem, 
hogy az iskolában a görög nyelvet intenzivebben kell tanítani, mert csak 
akkor lenne haszna, — a mi most nincs. Mert nem a tanulási készséget és 
munkaszomjat keltik most fel az iskolában a gyermek lelkében, hanem mielőtt 
az a komoly munkához hozzáfogna, megutáltatják vele sokszor magát a 
komoly munkát, mert kifárasztják a sok, töredékes ismerettel, a sok rész
lettel. S ez az adalékos ismeret, ez a részletes tudás jellemzi a magyar mű
veltséget.

A részletes vitában a középiskolák tételénél újra szó volt a görög 
nyelvről. A részletes vita első napján, januárius 28-án a következők 
szólották:

Nagy István főleg a túlterhelésről szól s ebből a szempontból helyesli 
a görög nyelv kiküszöbölését.

Csáky Albin gr. nem kíván ez alkalommal a görög nyelvről s az egy
séges középiskoláról nyilatkozni. A most minden oldalról történő nyilatkozatok 
pro és contra alkalmasak a kérdés tisztába hozatalára, hogy annak idején.
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midőn majd concret javaslatokkal lép a t. ház elé, a törvényhozás a tárgy 
teljes ismeretével dönthessen e kérdésben.

Asbóth János: A most folyó vita nemcsak büszkeségére válhatnék minden 
parlamentnek, hanem hozzájárult a kérdés tisztázásához, s közelebb is juttatta 
egymáshoz az ellentétes véleményeket. Először védekezik Schvarcz Gyula ellen. 
Nem állítottam — úgy mond — és nem állíthattam azt a képtelenséget, hogy görög 
nyelv nélkül nincsen kegyelet, azt igenis merem állítani, hogy ha a görög 
tanulmányok ellen háborút üzenünk azon két álláspontnál és azon két oknál 
fogva, hogy először túlságos szellemi erőfeszítéssel járnak, másodszor, hogy 
nincs praktikus hasznuk, akkor ebben egy oly szellemi áramlat nyilvánul, 
melynek compenensei először a komoly munkától való irtózat, másodszor a 
materiális haszonlesés, és ezek igenis, a nemzet megrontói, ezekben elmerül 
nemcsak a kegyelet, hanem sok egyéb is. Örömmel constatálom egyébiránt, 
hogy a legfontosabb és leglényegesebb pontra nézve közelebb jutottak az 
ellentétek, illetőleg kiderült, hogy az ellentétek nem voltak oly nagyok. Egyet
értésre jutottunk, úgy látszik, az iránt, a mit Schvarcz Gyula t. barátom úgy 
fejezett ki, hogy senki sem akarja kilökni a nemzeti általános műveltségből a 
görög civilisatio szellemét, történelmét, irodalmát. Ez a dolog lényege, t, ház, 
és ez a t. háznak általános helyeslésével találkozott. Ezen lényeg mellett aztán 
az ut és az eszközök csak alárendelt fontossággal birnak, azon alárendeltségi 
viszonyban vannak, t. i., a melyben az ut és az eszközök mindig állnak a 
czélhoz ; de még mindig bírnak azon fontossággal, hogy ha helytelenül választ
juk meg az eszközöket, akkor nem fogjuk elérhetni a czélt. Várnom kell, t. 
ház, azon dialektikára, melylyel sikerülni fog engem meggyőzni arról, hogy ha 
a czél az, és az a czél fentartandó és megvalósítandó, hogy a középiskolákban 
behatoljunk a görög civilisatio szellemébe, történelmébe s irodalmába, erre 
nem a leghelyesebb, a legtermészetesebb és a leglogikusabb ut-e maga a 
a görög nyelv '? De ám legyen, ha Schvarcz Gyula t. képviselőtársam, ha a 
t, minister úr, ha a t. ház többsége azt hiszi, hogy e czélt el lehet érni for
dításokkal is, akkor aztán ebből elutasíthatlanúl következik egy dolog. Hogyha 
ez komoly dolog és nem humbug, hogyha ez nemcsak egy megszorult elme 
vergődése, saját jobb meggyőződése és azon opportunitás közt, hogy bizony 
nem kellemes positio szembe szállni a popularis áramlattal is és a ministeri 
véleménynyel is, akkor ebből következik, hogy ezen merész reformmal vár
nunk kell legalább addig, mig elkészülnek e fordítások. Nem vásári fordítá
sok, hanem oly fordítások, a melyeket nagy Írók készítenek, ámbár még 
akkor is fenn fog maradni az, hogy congruens fordítás, mint t. barátom, 
a ki irodalmi ember, tudja, nem létezik és a legkitűnőbb fordítás is com
promissum a közt, hogy miből áldozzunk fel többet, a tartalomból-e, vagy 
a formából. De méltóztassanak megpróbálni; mig ezen fordítások elké
szülnek, legalább időt fogunk nyerni és remélem, hogy a mostani áramlat 
addig meg fog fordulni. De mindenesetre időt fogunk nyerni arra is, a mit 
Schvarcz Gyula t. barátom felvetett, hogy megtudjuk miben áll az, hogy az 
abstractió és generalisatió kiképzésére a mathesisen kívül más tárgyak is 
vannak, mint a görög nyelv. En e tekintetben nem bocsátkozhatom polémiába 
vele, mert t. barátom nem volt szives megnevezni ezt a másik tárgyat. Még 
egy fontos argumentumot hozott fel t. barátom, nem mi hoztuk fel. hanem ö, 
és ez a külföldi egyetemek kérdése, a melyekről és a melyeknek számos ala
pítványából a mi görögül nem tudó ifjaink ki lesznek zárva. T. barátom azt 
mondta, hogy ezt a nehézséget nem veszi oly nagynak, mert a t. minister 
úrnak bizonyosan sikerülni fog azt eloszlatni. Én azt hiszem, hogy a t. 
minister úrnak nem fog sikerülni elhárítani azon nehézségeket, a melyeket 
Németország támasztani fogna az ellen, hogy egyetemeikbe bevigyük a mi 
szellemi inferioritásunkat. Van t. ház, Magyarországon számos család, és ezek 
közt az én családom is, a melynek tagjai nemzedékről-nemzedékre a XII-dik 
századtól kezdve traditioualiter kimentek egy-két évre a külföldi egyetemekre. 
Nevetségesnek látszik talán az előítélet, de mi ma is kegyelettel nézzük azt 
az érmet, melyet a múlt században kapott nagyatyám a cumberlandi herczeg-
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töl dissertatiojáért. Jövőre ifjaink nem fognak kimenni ezekre az egyete
mekre ; hanem tetszik tudni, hová fognak menni ? Belgrádba, mert tudtom
mal az a külföld, a melyre t. minister úr hivatkozott, hogy már megkezdődött 
az a nagy reform, ez a külföld eddig csak Szerbia, a hol a középiskolából a 
görög nyelvet kizárták. Tehát csak odamehetülik ezentúl, hogy hozzunk az 
országba civilizacziót, tudományt, műveltséget. Mi Szerbiával egy szellemi vám
területet fogunk képezni és Nyugat-Európától el leszünk zárva a görög nyelv 
nem tudásának szellemi vámsorompojával.

Beöthy Ákos: A görög nyelv oktatása mellett kívánok felszólalni. 
(Halljuk! Halljuk !) Némileg sajátszerü azon jogczím, mely engem ezen fel
szólalásra vezet. A múlt alkalommal Schvarcz Gyula képviselőtársunk felszó
lalt a görög nyelv ellen, (Hajijuk 1 Halljuk 1) holott mindenki tudja, hogy ő 
ezt a nyelvet ex asse érti. Én t. ház, a jogczímet arra, hogy a görög nyelv 
mellett szólalok fel, abból merítem, hogy — fájdalom — nem tudok görögül. 
(Derültség.) Abban az időben, a mikor én iskolába jártam, nem foglalkoztunk 
a görög nyelvvel valami alaposan és én azt gondoltam magamban, hogy sok
kal jobb lesz, ha modern nyelveket tanulok meg és szerzete oly ismereteket, 
melyeknek hasznát lehet venni; ennek következtében inkább modern és nem 
classicus irányban képeztem ki magamat. Jó lélekkel mondhatom el azt, hogy 
e tekintetben nagy mértékben éreztem hiányát annak, hogy görögül nem 
tanultam. Azt találtam, hogy ismereteim nem nyugosznak elég szilárd alapon, 
mert épen a görög nyelvnek, sőt mondhatnám a görög nyelvtannak termés 
kövei liiányoznak belőle. Nagy hiányát éreztem annak, hogy a görög clas- 
sicusokat eredetiben nem olvastam. De annak is érzem hiányát, hogy görög 
grammatikát nem tanultam. Ne méltóztassanak csekélyen gondolkozni a gram
matika felől. Úgy tudom, hogy Julius Caesar, a ki a világnak talán legnagyobb 
államférfia és katonája volt, grammatikai értekezést irt. Úgy tndom, hogy a 
grammatika a logikával szoros összeköttetésben van ; (Helyeslés) hiszen 
Aristotelesnek logikai kategóriái megfelelnek a grammatical kategóriáknak, 
sőt egy igen kitűnő nyelvtudósnak : Steinthalnak munkáját olvastam, a ki 
ezen összeköttetést, e paralellismust kimutatja. Nem is lehet ez máskép t. ház. 
A logika a gondolkozás törvényeit foglalja magában, a grammatika pedig a 
kifejezés törvényeit és az bizonyosan csak a gondolkozásnak erősítésére vezet, 
hogyha mi a kifejezésben nagyobb tökélyt sajátítunk el magunknak. Azt is 
olvastam, hogy épen nyelvtani tekintetben a szanszkrit nyelv után a görög a 
legtökéletesebb, [Thaly Kálmán : Az arabs nyelv ! (Derültség jobbfelől.)] hogy 
ennek nyelvtani formái nagy mértékben járulnak hozzá a gondolkozásnak 
kipallérozásához. És én azt hiszem, hogy ha a görög nyelvet fiatal korban tanul
ják, igen nagy mérvben járul hozzá a fejnek fegyelmezéséhez, (Helyeslés) a 
gondolatok szabatosságához. A magam részéről hiányát éreztem azért, hogy 
e szellemi gymnastikán nem mentem keresztül és ép azért azt a fiatal embert, 
ki az ismeretek pályájára készül, meg akarom attól óvni, hogy hasonló hely
zetbe jusson. Én a görög nyelv tanulását politikai szempontból látom czél- 
szerünek és szükségesnek. Sokat beszéltek e tárczánál a germanisatio veszé
lyéről. A germanisatio veszélye abban az alakban nem létezik, mint József 
császár vagy a Bach-korszak alatt ; de én — igenis — féltem a magyar kul
túrát a német kultúra túlsúlyától, (Helyeslés) azon nyomástól, melylyel az belső 
ereje és súlya által reá hat. Ezzel szemben defensivában kell leunünk, de hogy 
defensivában legyünk, a magyar culturának ugyanazokkal az eszközökkel kelt 
rendelkeznie, a melyekkel a német cultura rendelkezik; (Igaz ! ügy van!) 
pedig hogy ott milyen szerepet játszik a görög nyelv tanulása, azt magyarázni 
nem kell. Van, t. ház, még egy másik és sokkal fontosabb momentum. Én, t. 
ház, azt tartom, hogy szegénységi bizonyítványt állítunk ki magunkról, ha 
azt mondjuk, hogy a magyar fiú nem tudja megtanulni a görög nyelvet, a 
német fiú pedig megtanulja. (Ellenmondások és helyeslések.) Épen e napok
ban volt alkalmam beszélni egy angol barátommal, ki előkelő állást foglal a 
diplomáciában, a görög nyelv kérdéséről. 0 sajnálkozását fejezte ki azon tény



356

fölött, hogy a görög nyelvet eliminálni akarják és kimondta azt, hogy Angliá
ban nincsen senki, ki ezt komolyan kezdeményezni akarná. Én t. ház, elisme
rem azoknak a t. képviselőtársaimnak, kik ellene vannak a görög nyelv tanu
lásának, igazuk van ; de azt képzelem, hogy minekünk nem szabad ebben a 
kérdésben a kezdeményezést megragadnunk. Ne izenjünk hadat az egész mü
veit világnak. (Helyeslés.) Nekünk kulturális tekintetben nincs meg az a posi- 
tiónk, hogy ezt tebessük és hogyha ezt teszsziik, annak fogják az emberek 
venni, hogy nincs a kultúra iránt elegendő érzékünk. (Helyeslések és ellen
mondások.)

Schvarcz Gyula, t. képviselő úr elmondotta azt, hogy a görög nyelvre 
nincs szüksége a jogásznak, nincs szüksége az orvosnak. Én azt hiszem t. 
ház, hogy mindenki, a ki liberalis professióra készül, kell, hogy érezze annak 
a szükségét. Nem azon fordul meg a kérdés, hogy ez reá közvetlenül szük
séges, hanem azon, hogy a ki ezen pályákra készül, abból a felfogásból indul
jon ki, hogy neki az ismeretekre szüksége van, nem csak azért, hogy meg
élhessen, hanem hogy azok — mondhatnám — egész lényének alkatelemét 
képezik. Hogy szent lelkesedéssel csiiggjön pájyáján és szükségét érezze annak, 
hogy ezen ismereteket folytonosan bővítse. Épen azért van, t. ház, szüksége 
oly ismeretekre is, melyeket nem pusztán vizsgázás czéljából tanul az ember. 
(Helyeslések.) És ha, t. ház, mi abból a felfogásból indulunk ki, mint a t. 
képviselő úr, azt hiszem, nem lesz sohasem jó ügyvédi és orvosi karunk, de 
nem lesznek jó politikusaink sem, hanem lesznek stréberek mindenütt, a kik 
csak carriéret akarnak csinálni. (Helyeslések.) Szó volt azután a túlterheltség
ről. Én t. képviselőház, erről sokat olvastam, itt is, de olvastam a francziákat 
illetőleg is. Ott is nagyon szerepel a „surmenage intellectuel“, hanem én azt 
tartom, hogy nem annyira nagy az a materia s nem olyan sok, hogy azt el 
nem bírnók. De nekünk, a magyar embernek, van egy nem egészen szeren
csés munkálkodási habitusunk, a melyet a mezei munkánál is meg lehet 
találni. Bámulatos pl. az aratás idején, hogy mire képes a magyar ember; el 
lehet mondani, hogy éjjel-nappal dolgozik és jóformán nem alszik semmit; 
talán egy más nemzetbeli sem tud úgy dolgozni; körülbelül 3 hónap alatt 
az egész esztendei élelmét megkeresi, hanem azután nem is dolgozik többé 
semmit. Azt hiszem t. ház, így vagyunk a szellemi téren is. Mikor közeledik 
a vizsgálat ideje, akkor neki esnek a fiatal emberek és bámulatos energiával 
megtanulnak mindent, a mi kell; de épen azért, mert sok a materia, nehe
zükre esik. De ha nem ezt tennék, hanem folytonosan, napról napra dolgoz
nának és bizonyos következetességet és egyenletességet szoknának meg: 
akkor én nem hiszem, hogy túlterheltetésröl lehetne panaszkodni.

Pulszky Ágost: A kérdés lényege alapjában véve abban áll, hogy túl
nyomó humanisticus oktatásunk legyen-e, vagy nem akarunk-e inkább oly 
középoktatást, mely a formális elemre helyezi a fősúlyt, a mely nem azt 
tekinti a kívánt czélnak. hogy — úgy mondjam — megtömje az elmét, és 
fokról-fokra azzal csábítja a tanulót hogy minden, a mit itt tanulnak, közvetle
nül az életben hasznos lesz ; hanem, hogy oly oktatási rendszernek adunk-e 
életet, a mely a jellemet egyrészről és az észtehetségeit másrészről arra képzi, 
hogy esetleg az emberiség történetének gondolatmenetét követve, képes legyen 
felölelni azon különféle felfogásokat, a melyeket az ember polgáriasodás 
különféle stádiumában megtestesít és képes legyen egyszersmind áldozatokat 
hozni tanulmányaiban, hogy a közvetlenül fel nem használhatót is megbecsülje, 
hogyha az oly tehetség és képesség kifejlesztésre szolgál, a melynek azután 
más téren, más czélokra való irányzása és fordítása az illetőt szellemileg 
műveli és képessé teszi megküzdeni a felmerülő nehézségekkel. Ez a humanis
ticus tanulmányoknak a tulajdonképem alapjuk ; azon ok, a mely annak daczára, 
hogy — elismerem — az újkori műveltség körében a classicus irodalom ter
mékeivel közvetlenül megismerkedni nem első szükséglet; annak daczára, 
hogy tagadhatatlanúl a túlterhelés veszélye fenyegeti azon intézeteket, amelyek 
teljes mértékben törekednek e czélt megvalósítani és a mellett a practicus 
ismeretek tömegét is megkísértik az illető tanulmányaiba beleerőszakolni:
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mindezek daczára a czivilizált világot túlnyomó részében arra bírta, hogy 
kivétel nélkül ma is az összes müveit nemzetek gymnasiumaiban mind a két 
classicus nyelv a mathematica mellett, sőt azon felül, mint a nevelés és 
oktatás alaptétele, alapmódszere és alaptárgya van elfogadva.

Megkísértették a 40-es évektől fogva a reáliskolák rendszerét, meg
kísértették párhuzamban e rendszert, hogy vájjon nem lehetne-e mellőzni a 
classicus nyelveket, nem lehetne-e a természettudományokat és a természet- 
tudományok módszerét és a mellett még a modern nyelveket is képző eszkö
zül hasonló mértékben felhasználni. Nálunk is reáliskolákat életbe léptették 
és a mai napig fentartották. De mi a tapasztalat ? A tapasztalat az volt, hogy 
a ki magasabb pályára indúlt, még a merőben technikai és természettudo
mányi pályákon is azt találta, hogy a pályákon jobban van előkészítve, 
daczára az anyagi ismeretek tömegének csekélyebb voltának, akkor, ha 
gymnasiumból lépett át a magasabb tanintézetbe, mint akkor, ha reáliskolából 
lépett át oda. Igaz, hogy ebben része lehet némileg talán azon körülménynek 
is, hogy általában a gymnasiumot végzett ifjak oly körből kerülnek ki, mely
ben a tudományos foglalkozás iránt magasabb nézleteket alkotnak maguknak 
legalább gymnasiumi pályájukon, mint a reáliskolákban. De talán ez sem 
teljesen bizonyíték. Kétségtelen azonban az, hogy a formalis képzés, melyet 
az ókori nyelvekben és irodalomban való foglalkozással nyertek, és azon, 
hogy úgy mondjam, megtörődöttség, mely a kellemetlen és közvetlenül nem 
mindig napról-napra áttekinthető és megérthető matériával való küzdés folya
mán benne kifejlett, ez a készség és érettség a technikai pályán való elő- 
haladásunknak is alapját képezi. (Helyeslések.) Nem zárkózom én el, t. ház, 
az elől, hogy kívánatos lehet esetleg a gymnasiumok bizonyos számában, vagy 
némely intézetekben a görög nyelv tanítását esetleg kihagyni és mással 
pótolni, ha ezen mást kellő módon megállapítani és a tantervbe szervesen 
beleilleszteni sikerűit. De másrészről nem elégedhetem meg azon propoziczióval, 
a mely arra nézve tétetett, hogy a görög csak merőben facultativ tantárgy
ként tartassék meg a gymnasiumokban. Merőben facultativ tantárgyaknak, 
mindnyájan tudjuk, hogy ott, a hol az emberek úgy sem szeretnek túlságosan 
tanulni, mi szokott a sorsa lenni ? Az, hogy a többi tanár, rendesen saját 
tantárgya kellő kifejtésének akadályául, útjában állóknak szokta azokat tekin
teni és ennek következtében hivatalosan rendesen arra tereltetnek az ifjak, 
hogy a facultativ tantárgyakat minél kisebb mértékben hallgassák. Már pedig, 
eltekintve az átlagos műveltség követelményeitől, a görög nyelv számos élet
pályára is múlhatlanúl szükséges ; múlhatlanúl szükséges mindazokra nézve, 
kik a theologiai pályára szánták magukat; ezt, úgy hiszem, senki sem fogja 
tagadni; és pedig múlhatlanúl szükséges, hogy oly korban és mértékben 
szereztessék meg ismerete, hogy az illetők a theologiai tanulmányoknak már 
első pillanatától fogva a göröggel legalább is bizonyos otthonossággal legye
nek képes bánni. Másodszor múlhatlanúl szükséges mindenkire, és azt hiszem, 
ezt sem fogja controvertálni senki, — a ki az irodalmi, a ki a philosophiai 
vagy a ki a történelmi szaktanulmánynyal kiválóan kíván foglalkozni, sőt, 
merem mondani, mindenkire, a ki átalában tisztán elméleti és nem közvetlenül 
gyakorlati pályára készül. A görög feltétlenül és múlhatatlanúl szükséges 
arra nézve is, a ki gyakorlati pályán készül, de a kinek elég ideje, elég 
tehetsége és vagyona van ahhoz, hogy a gyakorlati pályán is az elméleti 
műveltség magasabb feltételeit akarja megszerezni, annak is — azt hiszem — 
a görög nyelv megszerzése szintén szükséges, és a megszerzés szüksége 
érezhetővé teszi magát gyakran akkor, mikor annak megszerzése már egyéb 
tanulmányokkal való elfoglaltság miatt nem válik lehetségessé. És ép azért 
én azt vagyok bátor megjegyezni, miszerint én nem ahhoz a javaslathoz 
csatlakozom, hogy a görög nyelv merőben facultative tartassék fenn, hanem 
— ha e tekintetben intézkedés múlhatatlanúl szükségesnek mutatkoznék, vagy 
annak tartatnék az irányadó körük által — csak azt a megoldást találnám 
még észszerüleg lehetségesnek, hogy alternative tétessék kötelezővé, t, i., 
vagy a görög nyelv, vagy valamely más tantárgy, vagy a tantárgyaknak
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egy bizonyos más kapcsolata követeltessék, mely felfogásom és meggyőződé
sem szerint a görög nyelvet ugyan sohsem pótolhatná, de a mely mellett 
esetleg némileg el lennének érve azon czélok a műveltség képzésénél, melye
ket ma a görög nyelvvel elérünk.

A t. minister úr első beszédében felhozta, hogy egy nehézséget e kér
désben tagadhatlanúl okoz az, hogy hazánk több nyelvű és hogy hazánkban 
az idegen, élő nyelvek tanulásával már is el vau foglalva a fiatalság. Enge- 
delmet kérek, de ez az argementum épen abban a tekintetben, ha a külföldi 
tapasztalatokkal összehasonlítjuk, nem áll, még pedig azért, mert minden 
külföldi középiskolában ma már a hazai nyelv mellett más nyelv is kötelező 
tantárgynak van felvéve. Nemcsak mi tanítunk németül, a magyaron kívül 
és a magyar mellett, németül tanítanak kötelezőleg ma már nagy mértékben 
a franczia középiskolákban is -, a németek kötelezőleg fogadják el a német 
mellett egyszersmind a francziát, vagy az angolt, újabban az oroszt is. 
(László Mihály: A katonai iskolákban!) Nemcsak a katonai iskolákban, 
a gymnasiumokban is. Méltóztassék megnézni a würtembergi vagy szász 
reál gymnasiumok tantervét, ott a német mellett kötelező a latin, az angol és 
franczia, fel van tehát véve négy nyelv kötelező tantárgy gyanánt, még pedig 
nem alternative. (László Mihály : 9 évre !) Kilencz évre az igaz ; de a kilencz 
év részben másként oszlik fel, mint a mi nyolcz évünk. És végre is a kilencz 
év nálunk még eddig kikerülhető ; de méltóztassanak meghinni, ha Európában 
az általános műveltség foka magasabbra emelkedik, ha magasabbra emelked
nek az igények, melyeket a müveit embertől másutt is, nemcsak a társada
lom, de az élet is követel; ha magasabbra emelkednek azon igények, melyek 
a liberális pályákon és a melyek — sajnos, e téren is tapasztaljuk a hatást 
— a haza védelmének szükségletében a fiatalságra nehezednek az ismeretek 
tekintetében is, akkor mi sem maradhatunk el e tekintetben.

Fenyvessy Ferencz: A görög tábor két elem körül concentrálódik. az 
egyik elem, mely tud görögül — s ez a kisebb elem —, a másik nagy, sok 
emberből álló elem, mely nem tud görögül. A t. görög tábor ezen két eleme 
hasonlít az állatvilág azon két eleméhez, mely bár egy fajhoz tartozik, mégis 
óriási különbség van köztük. Á görögöt tudók és a görögöt nem tudók hason
lítanak az oroszlánhoz és a macskához; az oroszlán is a macskák fajához 
tartozik, de nem minden macska oroszlán — és ez. a különbség. És ha egy 
görög tudós, Schvarcz Gyula, a ki talán vindicálhatja magának azt a jogot, 
hogy őt, mint görög tudóst, tiszteljük és értékét elismerjük — a ház osztatlan 
tetszése mellett azt tartja, hogy bár ő tud görögül, de mégis azt találja, hogy 
az ország 11.000 ifjú tanulója, a mely ifjúság nem minden egyes tagja bir 
azon képzettséggel, hogy a túlterheltetés mellett képes legyen még egy idegen 
nehéz nyelvet is elsajátítani s hogy így nem lehet, hogy azok számára köte
lezővé tétessék a görög nyelv, ha mondom, egy ilyen tudós így szólal fel, 
akkor e felszólalás a legigazibb kegyelemdöfése ezen görög nyelv tanításának, 
a melyről csak_beszélünk, de elsajátítani nem tudjuk.

Beöthy Ákos azzal kezdte beszédének érdemleges részét, hogy görögül 
nem tud és sajnálattal vette ezt tudomásul, mert azt állította, hogy a görög 
nyelv gymnastikájának a görög nyelv grammatikája — és declinatiójának meg
tanulása, egyáltalában a görög nyelv ismerete egyedül az, a mely képes az 
ember előadásában a correctséget, a tisztaságot s a logikai főnek rendezettségét 
előidézni. T. ház, van szerencsém bejelenteni, hogy Beöthy Ákos, a ki nem tud 
görögül, eleven czáfolatja egész érvelésének, mert ha valaki nem tud görögül s 
mégis az előadásnak oly tisztaságával, correctségével, a definitiók oly preci- 
sitásával s a logika oly biztosságával rendelkezik, mint Beöthy Ákos képviselő 
úr, az csak ugyan nem szorul a görög nyelv tudására. Azt mondja Beöthy 
t. képviselő úr, hogy a szellemi fölény szempontjából szükséges, hogy a magyar 
ifjú tanuljon görögül, mert azt állítja, mily csúnya lenne Magyarországra nézve 
az, hogy míg a német ifjú meg tudja tanulni a görög nyelvet, addig magyar 
ifjú azt nem tudná megtanulni. A német ifjú bölcsőjével szerzi meg magának
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azt az igazán világnyelvet, a melyet neki nem kell nagy nehezen tanulni, mint 
az alföldi fiúnak; a német ifjú bölcsőjével szerzi azt a világnyelvet, a melynek 
eszközével oly roppant könnyűséggel tanulhatja meg pl az angol nyelvet, mely
nek bizonyos rokonsága van a némettel. De micsoda rokonsága van a magyar 
nyelvnek más világnyelvekkel, melyekre ma a magyar ifjúnak szüksége van ? 
A ki csak magyarul tud, annak meg kell tanulni és pedig bizony fáradsággal 
a német, azután a franczia nyelvet és iparkodnia kell valahogy az angol nyelvet 
is elsajátítani. A mi anyanyelvűnk ellenben nem segít bennünket arra, hogy 
bejussunk a civilisatió nagy világába, mert a kis nyelvünk szép, gyönyörű, de 
nem elég kulcsot ád arra nézve, hogy annak alapján megtanuljuk a franczia 
és angol nyelvet is. És Beöthy képviselő urnák beszédjében (Halljuk. Halljuk!) 
az a fallacia is van, hogy szerinte nem szabad nekünk kezdeményezni a görög 
nyelv kiküszöbölését. De hiszen én pedig mindig azt róttam fel Magyarország 
hibájául, hogy Magyarország szellemi berendezésében is, belügyi kormányzatá
nak intézkedésében is, s beléletének igazgatásában és elrendezésében is mindig 
az volt a baj, hogy Magyarország mindig a külföld járszalagán járt. Az volt 
az irányadó, hogy isten ments meg, hogy szegény Magyarországon erről beszélni 
merjen valaki. Én tehát épen azért, mert azt óhajtom, hogy Magyarország szel
lemi beléletében is tisztán a magunk viszonyai, a magunk felfogásai és szükségletei 
legyenek döntők : pártolom a minister úr azon irányát, mely a görög nyelv 
kiküszöbölése mellett van. (Élénk helyeslés.) Végre reflectálnom kellene Pulszky 
A. képviselőtársam beszédére. Én neki, a ki hosszú beszéddel védte azt a rövid, 
kis görög tudományt, melylyel tán rendelkezik (Derültség) ajánlna valamit. 
Minthogy már divatba jött e házban a fogadás, fogadjunk. A czél ugy-e 
nem más. minthogy a magyar ifjúság ismerje a görög civilisatiót, irodalmat, 
szellemet, a görög szépmüvészet hatását. En majd ide állítok egy ifjút, 
ki egy szót sem fog a görög grammatikából tanulni, ő pedig egy másikat, a 
ki megtanult görögül. Én annak a fiatal embernek oda fogom adni e fordítás
gyűjteményt, melyből az az ifjú anyanyelvén fogja megismerni a görög irodal
mat. A t. képviselő úr adjon neki grammatikát, szótárt és majd aztán lássuk, 
ki fog többet tudni a görög civilisatióból: az-e, a ki saját anyanyelvén tanulta 
megismerni az irodalmat, vagy az a másik ? Azt hiszem, az igazság mellettem 
lesz. Kérem tehát a minister urat újból is, ne hallgasson a görög barátok vas
kalapos felfogására, hanem kövesse józan eszét. (Hosszantartó zajos helyeslés.)

György Endre: Egy igen nagy kérdés fekszik előttünk a vita ezen pontján, 
nevezetesen humanistikus vagy reális nevelést kivánunk-e, humanistikus vagy a 
reális iránynak akarjuk-e diadalát, vagy azt, a mit az igen t. minister úr contemplál 
a concordia discordantium, a két ellenkező iránynak összevegyítését az egységes 
középiskolában. Azon kérdést vagyok bátor az igen t. minister úrhoz intézni, 
hogy keresztülvihetőnek tartja-e az egységes középiskolát azon tapasztalatok 
után, melyeket Európa minden államában az utolsó években azon kérdésben 
tettek? Gondolhatónak tartja-e humanistikus és a reális irány teljes egyesülését? 
Nem mondom az alsó osztályokban, mert a görög nyelv tanítása az V-ik osz
tályban kezdődik, de kérdezhetném, lehetőnek tartja-e az egységes középiskolát 
a gymnasium felső osztályaiban ? A kérdés' azon fordul meg, hogy az egységes 
középiskola oly czél, a melynek eléréséért esetleg áldozatokat kell hoznunk. 
Minthogy pedig mindkét iránynak az egységes középiskolák mellett eleget tenni 
nem lehet, a dolog természete szerint mind a humanistikus, mind a realistikus 
irányú tantárgyakból a megterheltetés elkerülése végett kell engedményeket 
tenni a czél elérése kedvéért. Ha azonban ez a czél nem érhető el, ha a huma
nistikus kérdés megmarad a gymnasium részére, a realistikus képzés pedig a 
reáliskolákhoz utasíttatik, akkor valóban nem képzelhetek eshetőséget arra, 
hogy a humanistikus képzés keretéből a görög nyelv egyáltalában kiküszöböl- 
tessék, vagy ott csak facultative taníttassák. A kérdés, t. ház úgy áll, hogy a 
mostani rendszer mellett, a humanistikus képzés alapja az ember-képzés, a szív 
és jellemnek képzése, (Helyeslés jobbfelől) és a középiskolák feladata nem is 
annyira az ismeretek mennyiségének megadása, mint inkább a tudományok
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iránti szeretetnek felébresztése. Nem csak didaktika, hanem paedagogia is. 
(Helyeslés jobbfelől.) Ezen czélokat az ismereteknek bármily nagy mennyiségé
vel, hozzátehetem a középiskolákba újabb időben nemcsak nálunk a német 
nyelvnek, hanem a külföldön is az élő nyelveknek tanításával és az ismeretek
nek bármily irányban való kitágítása által elérni nem lehet. Úgy a görög 
irodalomnak, mint a görög szellemnek itt a házban minden oldalról való mél
tatása, mint azon gymnastika, melyet úgy a jellem, mint az elme képzésre 
nézve a görög nyelv fönséges tökélyü alakjai gyakorolnak, annyira nélkülözhetlen a 
humanistikai képzésre, hogy azt annak egész terjedelméből kivonni egyre menne, 
az egész humanistikus képzés alapjának feladásával. A középiskolának, hogyha 
a humanistikus téren maradunk, és a gymnasiumot fenn akarjuk tartani, nem 
az a feladata, hogy ezen ismereteket tanítsa, a melyek a gyakorlati életben 
szükségesek; ez a reáliskoláknak a czélja. Ha már most arra fektetjük a súlyt, 
hogy ember képeztessék, akkor szomorú tapasztalatokra hivatkozhatunk azon 
országokból és azon időkből, a mikor és a hol a classikus irodalmat a tanításból 
kivették, vagy legalább arra kisebb súlyt fektettek és tanítását az iskolában 
megkönnyítették, mert ott ennek hatását a következő generationál annak nem
csak intellectualis ereje, hanem jellemszilárdsága is keservesen megérezte. Én a 
kérdést úgy látom magam előtt fölvetve, hogy ha a görög nyelvet kiveszszük a 
gymnasiumi oktatás keretéből, akkor a gymnasium jelenlegi didactikus paeda- 
gogikus czélját teljesen semmivé teszszük. Lehet egészen más alapon szervezni, 
lehet egészen más alapot teremteni helyébe, lehet a realistikus irány felé köze
ledve esetleg középiskolát egységesen állítani elő, hanem az iránt ne legyenek 
kétségben, hogy ezen gymnasiumok, a jövő egységes középiskolák a régi huma
nistikus képzésnek előiskolái épen nem lennének. Ha a t. minister úr rendszer 
változtatásra törekszik, akkor nemcsak ezen egy tantárgy képezheti a kivételt, 
hanem annak kell képeznie a feladatot, hogy teljes biztosítékot adjunk az iránt, 
hogy az egységes középiskola keresztülvitele lehetséges-e, a mi az egész jelen 
tanterv teljes elvetését jelenti. Ha ez nem lehetséges bármi okból, akkor a fel
adat egyik-egyik részét a létező középisKolák mindkét fajától megköveteljük: 
reális irányt a reáliskolától és teljes humanus irányt — s ide tartozik a görög 
nyelv is — a gymnasiumtól. Én a magam részéről határozottan abban a véle
ményben vagyok ugyan, hogy mindaddig, míg a humanus képzés iránt nincsen 
kellő biztosítékunk az egységes középiskolát illetőleg; mindaddig, míg az egy
séges középiskola a jelen tantervek s irányok gyökeres átváltoztatása mellett 
el nem érhető; míg a mostani kettős rendszer áll fenn; tehát mindaddig, míg 
a mostani gymnasiumok ezen alapon és ezen czélzattal léteznek, a görög nyelv 
onnan mint kötelező tantárgy ki nem hagyható ; mindazonáltal, miután a kérdés 
fölvettetett, a legnagyobb aggodalommal kérem a magam részéről is a t. mi
nister urat, hogy ezen kérdést lehetőleg mielőbb végleges eldöntés alá bocsássa, 
mert különben ezen szerencsétlen függőben tartásnak mind a fegyelem, mind a 
tanulmányok a legnagyobb kárát fogják vallani. (Helyeslés jobbfelől).

Prónay Dezső : Hogy tanulmányi rendszerünkben az elemi oktatás és a 
felsőbb — az egyetemi és műegyetemi szakképzés — között kapcsot képező oly 
intézet létesíttessék. a mely minden szakpályára előkészítőül szolgál: ezt a ma
gam részéről helyeslem. Ez más nem lehet, mint az egységes középiskola. Az 
erre való törekvést a magam részéről örömmel üdvözlöm és pártolom. (Helyes
lés.) Kívánatosnak tartom, hogy egységes középiskola létesíttessék s e tekintet
ben egyetértek a t. közoktatásügyi minister úrral. De megvallom, nem tartom 
a kérdést kimerítettnek azzal, ha ezt úgy akarjuk, hogy az egységes középiskola 
felállítása kizárólag a görög nyelv tanításának, vagy a középiskolából való ki
hagyásának kérdésétől legyen függővé téve. (Helyeslés.) Az egységes középiskola 
kérdése szerintem a körűi forog, hogy miként akarjuk megvonni azt az általános 
ismeretkört, a mely egyrészről az elemi iskola és a felsőbb szakoktatás között 
egy közvetítőt képezzen; és hogy csak egy vagy talán több egymás fölé helye
zett közvetítő intézet szükséges-e mai napság, az elemi oktatás és a szorosabb 
értelemben vett magasabb műveltséget adó szakpályák között? Az egységes
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középiskola kérdése kétségkívül nagy részben gyakorlati kérdés is. (Helyeslés.) 
E tekintetben nem mellőzhetjük azt a momentumot, a mit a statistika igazol, 
hogy a ma fennálló középiskolán, t. i. gymnashjmban és reáliskolában a belé
pett tanulóknak csakis fele fejezi be tanulmányait, vagyis, hogy a növendékek 
fele a 4—5-ik osztályon túl az intézetből kilép és tovább nem tanul. (Úgy van ! 
a szélsőbalfeló'l.) Én azt hiszem, már ez a jelenség utal arra. hogy igen sokan 
vannak nálunk, a kik nem elégedhetnek meg azzal a műveltséggel, a melyet az 
elemi iskola nyújt, ennél magasabb műveltségre törekesznek, de mégsem aspirálnak 
vagy aspirálhatnak arra a műveltségre, a melyet a mai 8 osztályú középiskola nyújt. 
Én tehát az egységes középiskolának körét körülbelül — mert részletekbe itt nem 
bocsátkozhatom — a mai gymnasium, illetó'leg reáliskola 4. esetleg 5 osztályában 
vélném megvonandónak, vagyis az egységet odáig kiterjeszthetőnek, illetó'leg 
kiterjesztendőnek. hozzáadva mindjárt azt is. hogy ezen általam is contemplált 
egységes középiskolában a latin nyelvet tanítandónak tartom. (Helyeslés.) Ha a 
kérdést igy állítjuk fel, akkor azt hiszem, már ebből önként következik, hogy az 
egységes középiskola kérdése s a görög nyelvnek a gymnasiumban való tanítása, 

•avagy e tanítás mellőzése között nem szükségszerű a kapcsolat. Mivel pedig az 
én meggyőződésem szerint ma még összes műveltségünk annyira át van hatva 
az antik görög-római műveltség maradványaitól, úgy, a mint azokat a renaissance 
ismét felszínre hozta, megvallom, nem tartanám czélszerűnek. ha hazánkban 
beállana egy olyan állapot, hogy ne volnának itt kellő számmal oly tanintéze
tek. melyekben a görög nyelv elemi ismereteit is el lehetne sajátítani. (Helyes
lés.) Nem akarom azt állítani, hogy feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy a 
görög nyelv mint kötelező tantárgy minden középiskolában taníttassák ; de szük
ségesnek tartom, hogy kellő számmal legyenek hazánkban oly középiskolák, 
melyekben a görög nyelv elemi ismeretei elsajátíthatók legyenek (Élénk helyes
lés.) Meglehet, t. ház, el fog érkezni oly idő, midőn a görög-rópiai műveltség 
ránk nézve ugyanaz lesz, mint ma a praehistorikus időnek kultúrája; akkor 
mellőzhetjük majd, vagy önként el lesz temetve annak minden maradványa és 
elesik tanulásának szüksége, akkor az talán egynéhány tudósnak lesz kedvelt 
foglalkozása, mint pl. ma már az egyiptomi nyelv, vagy a hieroglifok meg
fejtése. De ma, azt hiszem, még sem áll úgy a dolog, mint Fenyvessy Ferencz 
t. képviselőtársam felállította, ki a görög nyelv kérdésében két táborra osztja 
általában az embereket; azokéra, a kik görögül tudnak és azokéra, a kik görö
gül nem tudnak — azt hiszem, azokra czélzott ezzel, a kik semmit sem tudnak. 
Bocsánatot kérek, van a kettő közt számtalan fokozat (Helyeslés.) Nem sorozom 
magamat azok közé, a kik- görögül tudnak, hanem azok közé, a kik valamit 
tanultak görögül; és nem bántam meg soha, hogy ezt a keveset megtanultam. 
(Helyeslés és tetszés.) És most tovább megyek, t. ház. (Halljuk!) ama pályán, 
a melyen állok ma és azon körben, a hol jelenleg mozgok, sokkal több gyakor
lati hasznát vettem ennek mint számtalan mathematikai formulának. Es azért 
nem akarom én azt mondani, hogy tehát a mathematikát ne tanítsák abban a 
körben, a melyben az taníttatik. (Helyeslés.) Sőt épen azt a materialistikus. 
utilitárius felfogást tartanám veszedelmesnek, hogy a középiskolában csak azt 
tanítsuk, a minek az ember a gyakorlati életben a pénzkeresés czéljából hasznát 
veszi. (Elénk helyeslés.) Mert a középiskolának nemcsak az a feladata, hogy ta
nítson, hanem hogy neveljen. (Igaz ! Úgy van!) A holt nyelvnek grammatikája 
ugyanaz, a mely meg volt akkor, mikor e nyelvek, mint holt nyelvek krystali- 
zálódnak. Ezek abstract igazságok, de ezen nyelvek tanításával kellő methodus 
mellett egybe lehet kapcsolni az aesthetikai érzés fejlesztését, egybe le
het kapcsolni a történelmi tanítást, egybe lehet kapcsolni az antik nyel
vek tanításával még jellemképző momentumot is. (Igaz! Úgy van!) Ezért 
szükségesek, mint mondtam, nézetem szerint a holt nyelvek a középisko
lában s e tekintetben a modern nyelvek nem vetekedhetnek velők, mert 
ezek még folytonos fejlődésben vannak. (Igaz ! Úgy van !) Meglehet t. ház, hogy 
a latin elégségesnek fog látszani sokak előtt ezen czél elérésére. Nem vonom 
kétségbe, t. ház, hogy a latin is elégséges lehet bizonyos mértékig. Hanem e 
tekintetben egyet kell értenem azokkal, a kik attól tartanak, hogy ma megkez-
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dődik ez az áramlat a görög nyelv ellen, a latin utána fog következni. (Ellen
mondások.) Principiis obsta. Ez az. a mi felszólalásra késztet. Én tehát, t. ház, 
egy egységes középiskola kérdését körülbelül úgy vélem megoldandónak. hogy a 
mai algymnasium vagy alreáliskola a IV—V. osztályig egy egységes tantervvel 
bírjon és nyújtson egy bevégzett ismeretkört; ezen intézet fölött azután azok 
számára, kik az egyetemre, vagy a műegyetemre akarnak előkészűlni, létezzék 
ismét két másik intézet — felgymnasium. lyceum. vagy bármi elnevezéssel — a 
melyek tanterve között azonban még se legyen akkora ellentét, hogy pl. egyes 
tantárgyak utólagos megtanulása és pótvizsga letételének megengedése mellett az 
átlépés egyik intézetből a másikba lehetséges ne legyen. Ha lehetséges, hogy 
ma, midőn a reáliskolában a latin nyelv nem taníltatik — csak kivételesen — 
és mégis megengedtetik a latinból a pótvizsga és az illetők akkor mehetnek az 
egyetemre, mért nem volna az ilyféle intézkedés nálunk a gyakorlatban általán 
keresztülvihető ?

Bersevicsy Albert a görög nyelvre vonatkozólag a következőket mondotta : 
Asbólh János megemlítette többek között, hogy a görög nyelv eltörlése még* 
azzal a veszélylyel is fog járni, hogy ez esetben fiaink elől a német és egy
általában a külföldi egyetemek el lesznek zárva. A nélkül, hogy a görög nyelv
ről folyt minden irányban teljesen kimerítő vitában magam is részt akarnék 
venni, ezen egy concrel kérdésre nézve kénytelen vagyok felemlíteni, hogy azt 
bizonyosan tudni nem lehet ugyan, vájjon a német kormányok az ő egyetemeikre 
való felvétel iránt miként rendelkeznének azon esetben, ha nálunk a görög 
nyelv megszűnnék kötelező lenni, annyit constatálhatok, hogy a német egyete
meken jelenleg fennálló szabályok s az ott követett gyakorlat sejtetni engedik, 
miszerint e tekintetben semmiféle nehézségek nem lesznek arra nézve, hogy 
ifjaink a jövőben is látogathassák a német egyetemeket. Itt van pl. a porosz 
egyetemek szabályzata, melynek a felvételre vonatkozó rendelkezései közt a 
4. szakasz így szól. megkülönböztetést téve a szabályzat poroszok és nem 
poroszok közt: Miután a poroszokra vonatkozó felvételi szabályokat ismertette, azt 
mondja: «Nicht-Preussen können als Studirende aufgenommen und bei jeder 
Facultät eingeschrieben werden, sofern sie sich über den Besitz einer für die 
Anhörung von Universitäts-Vorlesungen genügenden Bildung ausweisen.» A 
szabályzat tehát egész általánosságban szólés tény az is, hogy a német egyetemek 
e szabály alkalmazásában mindig igen liberálisán járnak el. Sőt tény az is, 
hogy a német egyetemek jelenleg felvesznek okleveles tanítókat is, olyanokat, 
a kik gymnasiumot egyáltalában nem is végeztek.

A részletes vita második napján is (januárius 29-én) leginkább a 
görög nyelv kérdése foglalkoztatta a házat, Kénytelenek vagyunk a vita 
nagy terjedelménél fogva a lehető legszűkebbre szorítani tudósításunkat.

Jónás Ödön Pulszky ellenében védelmébe fogadja a reáliskolai tanulókat. 
A gymn. abituriensek nem felelnek meg jobban a műegyetemen mint a reál
iskolaiak. Ellenkezőleg, a reáliskolai tanulók tűnnek ki nagyobb számban. Egyéb
iránt az egységes középiskola hívének vallja magát s ezért az árért belenyugszik 
a görög nyelv kötelező tanításának megszüntetésébe.

Herman Ottó a görög vitát korainak, nem a költségvetés keretébe valónak 
tartja. Ö már 1883-ban foglalt állást a görög nyelv ellen. Akkor így gondolkodott: 
Négy nyelv analytikai elsajátítását nem lehet követelni az átlagos tehetségtől. 
Nem tagadja, hogy a classikai nyelvek észképző erővel bírnak, nagyobbal, mint az 
élő nyelvek, melyek folyton fejlődve változnak. De minthogy két nyelv sok. a 
latin mellett van, nemzeti szempontokból. Másrészt még nagyobb észképző ereje 
van az exakt tudásnak. Ezért szavazott akkor a görög nyelv ellen. Most korainak 
tartja a tanterv változtatását, mert még csak6éve. hogy érvényben van. be kell legalább 
a nyolez évi cydust várnunk. A mi a tanári körök véleményét illeti, ezeket mondja 
a szónok : Ila egy közoktatásügyi minister a ház nyílt ülésében azt mondja : Én el
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akarom törülni a görög nyelvet, és akkor bocsátja csak a kérdést az illető tan
testületek elé. hogy azt megvitassák, csakugyan nem kell valami nagy bölcseség 
ahhoz, hogy valaki belássa, hogy ezek a tanárok nem fognak nagy revolutiót 
csinálni a minister kifejezett akaratával szemben. (Ellenmondás jobbfelől.) Ettől 
kezdve bámulatos csodák történtek e házban és e házon kívül. Asbóth János t. 
képviselőtársam meglepi az egész magyar glóbust azzal, hogy ő a görög szellem 
fontosságától annyira át van hatva, hogy még Schvarcz Gyula t. képviselőtársam 
is elismerte, hogy az ő beszédének classikus szépsége sorakozik a legszebb effélék 
mellé. De a második csoda. t. ház az. hogy az a férfiú, kit mindnyájan hosszú 
évek során mint a hellenismus legerősebb harczosát ismertük a magyar társa
dalomban. ki közöttünk a hellenisták hellenistája volt, a ki még a múlt év 
novemberében is a «Nemzet»-nek gondolom 319-ik számában a gróf Széchenyi 
Dénessel szemben folytatott polémiában még határozottan azt mondta, hogy a 
görög nyelvnek facultativvá való tétele bajos és nehéz dolog és — bámulatos — 
evvel egyetemben kimutatta azt is, hogy nemcsak orvos, orvos-ügyvéd, de még 
természettudósnak sincs szüksége a görög nyelv alapos ismeretére. Szóval rengeteg 
ingadozást láttunk a legtökéletesebb görög részéről. T. képviselőház, én azt kér
dezem magamtól, hogy ez honnan van ? Onnan, hogy a t. képviselő úr, mint
hogy állhatatosan megmarad egy-egv párton (Derültség a szélső baloldalon), nem 
akarta magát a közoktatásügyi ministerrel, ellentétbe helyezni, mikor azt mondja, 
hogy a görög nyelvet el akarja törölni. Én figyelmeztetem t. képviselőtársamat, 
hogy bár a múltkori beszéde dialektikai mestermű volt, mégis nagy resensust 
keltett komoly tudományos körökben. Beszélnek is egy chinai meséről, nem 
tudom, hogy kire vonatkozik, de tartalma a következő : (Halljuk! Halljuk!) egy 
három pávatollas mandarin, (Derültség balfelől) a ki a pekingi egyetemen politikát 
tanított, kineveztetett az arany varkocs mandarinjává, a mi körülbelül Magyar- 
országon az igazságügyministeri állásnak felel meg. (Derültség balfelől.) Ter
mészetes, hogy e miatt a politikai tanszéket árván hagyta s erre egy két páva
tollas mandarin pályázott. (Derültség balfelől.) Én nem tudom, hogy kire akarták 
ezt alkalmazni, én csak relata refero, nem csatolok a dologhoz semmit. (Apponyi 
Albert gróf: Egy kis pekingi pletyka!) (Derültség.) Részemről nyíltan és határo
zottan csatlakozom azokhoz, a kik a görög nyelvre nem fektetnek döntő súlyt 
és a kik annak fentartásál bizonyos paedagogiai szempontból nem tartják elha
tározónak. (Helyeslések.) Beszéde végén ismét ajánlja, hogy a nyolcz év lefolyása 
előtt a középiskolai törvényen ne változtassanak.

Cscíky Albin gróf nem akar ez alkalommal sem az egységes középiskolá
val. sem a görög nyelvvel ex asse foglalkozni, de kötelessége egy pár dolgot 
rectificálni. Fenyvessy Ferencz határozati javaslatában nem azt mondta, hogy a 
görög nyelv eltörlendő, hanem azt, hogy felhivatik a vallás- és közoktatásügyi 
minister, hogy foglalkozzék a görög nyelv kérdésével, hallgassa meg a szak
értőket. s azok meghallgatása után terjeszsze véleményét vagy jelentését a ház 
elé. (Helyeslés jobbfelől.) «Erre pedig t. ház. az én válaszom az volt, hogy ha 
Fenyvessy Ferencz t. képviselő úr oly határozati javaslatot terjesztett volna be, a 
mely megkötötte volna a kezemet, s előre is kimondta volna, hogy a görög 
nyelv eltörlendő: nem lettem volna képes azt elfogadni, mert e dolog, nagy 
fontosságánál fogva, minden oldalról megfontolandó, sok mindenféle tanügyi és 
tudományi kérdéssel lévén az összefüggésben. De hogy ha e határozati javaslat
nak az az értelme, a mint az tényleg fogalmazva is volt. hogy foglalkozzam 
vele, hallgassam meg a szakemberek véleményét és azután forduljak a t. ház 
elé. ezt készséggel elfogadom azért, mert saját felfogásom teljesen megegyezett 
a t. képviselő úr felfogásával. (Helyeslés.)» A kérdés fölvetése jó eredménynyel 
volt, mert a megindult vita a legbiztosabb alapot nyújtja neki. hogy annak idején 
határozott propositiókkal léphessen a ház elé.

Ordödy Fái az egységes középiskola híve s a görög nyelv fentartásál a 
középiskolákban nem látja szükségesnek A különbséget exact és human tudo
mányok közt elavultnak tartja, mert magasabb fokán mindegyik egyenlően fejleszti

•21 i*



a nemes érzést, a jellemet, alacsonyabb fokán egyik sem. () a minister által 
inaugurált irányban a középiskola üdvös új alakítására szolgáló első lépést látja.

Ugrón Gábor, ha elfogadja is, hogy a görög az ész gymnastikája, de kérdi, 
hogy az elmét nem tudjuk-e más tárgyakkal jobban gymnastizálni mint üres 
grammatikai formákkal? Időfecsérlést kerülünk el. ha a classikus nyelvek tanítását 
a legszűkebb korlátok közé szorítjuk. A nyelv csak a deductiv logikai rend
szerre taníthat meg. de ezzel a majdnem kizárólagos hasznos inductiv logikai 
rendszer semmikép sem vitetik az ifjúság oktatási körébe. A classicus szellem 
megtartása is tévedés. A classicusok rég meg vannak haladva. Azután a szónok 
kifejti, hogy nekünk inkább a franczia. mint a német műveltséghez kell szítanunk. 
Az egységes középiskolát csak a 4—5 osztályig tartja szükségesnek, de addig 
befejezett egészet adjon a tanulóknak. ltjaink kiképzésében térjünk át a szak
rendszerre. hogy rövidebbé tegyük az oktatáshoz szükséges időt. Ne ideális, 
merengéssel töltsük ki középiskoláink anyagát, hanem reális tudományokkal, 
mert ma már minden ember annyit ér, a mennyi reális tudománynyai, nem 
pedig annyit, a mennyi formaérzékkel bír. Azzal végzi beszédjét, hogy a felsőbb 
oktatásnak a középiskolában különböző szakokra kell oszolnia.

Schvarcz Gyula Hermannak felelve azt állítja, hogy mindig azt az állás
pontot foglalta el, melyet most védelmez : Emeljük a lehető legmagasabb fokra 
a görög nyelv tanítását azok számára, kik arra hivatvák. de ne kínozzuk vele 
a nagy tömeget. Kérdi Asbóthtól, vájjon a szolidáritást a nyugat-európai tudo
mányosság s a magyar nemzet értelmessége közt az a 11 ezer iskolás gyermek 
éretlensége és grammatikát nem ismerő tudatlansága fogja fenntartani ? A túl
nyomó többség a képviselőházban az ő álláspontján áll. A görög nyelv fakultatív 
tanítása némi veszélyeket involválna, de ez nem az egyedüli mód a kérdés meg
oldására. B. Prónay Dezső is ajánlott egyet tegnapi kitűnő beszédében, ő maga 
is ajánl egyet, hogy legalább az ország főbb pontjain, a hol több középiskola, 
főgvmnasium létezik, legalább egy nehány gymnasiumban a görög nyelv és 
irodalom rendszeres tanítása tisztán tudományos czélból és magasabb szempont
ból köteleztessék. fenhagyatván ez esetben a többi gymnasiumokra nézve a görög 
nyelv facultativ ianítása.

Helfy Ignácz az egységes középiskola híve, de a bifurcatiót körülbelül 
mint b. Prónay D. szükségesnek tartja. Ha Schvarcz Gyula hozzájárul b. Prónay 
felfogásához, tökéletesen desavouálja múltkori beszédét. Nem kívánja a görög 
nyelv teljes kiküszöbölését, de a minimumra, olvasásra, ejtegetésre stb. akarja 
redukálva látni. A mit a görög nyelv mívelő hatásáról mondanak, nem áll, mert 
nem tanítanak egyebet grammatikánál.

Zay Adolf: Az eszmecsere kimutatta, hogy nem állunk oly távol egy
mástól. mint a vita kezdetén látszott. Ma Schvarcz Gyula is a bifurcatio terére 
lépett. De ez egészen más mint az egységes középiskola. Ő is 1883-ban ajánlotta, 
hogy a középiskola négy i alsó osztálya legyen közös. Ezek a kívánságok jogo
sultak, de ebből nem következik, hogy rontsuk le a gymnasiumot. A 
szónok ezután behatóan polemizál Ugrón Gáborral. Végül ezeket mondja: 
Jobban szerettem volna, ha a minister úr 2 — 3 évig várt volna, és pedig 
szerettem volna 2 szempontból. Először abból a szempontból, hogy érett
ségi vizsgát tehessenek azok, a kik az új tanterv alapján kezdték meg gym- 
nasiumi tanulmányaikat; másodszor abból a szempontból, mert az új tanári 
generatiótól kell várnunk, hogy az új tantervet helyesen és kellően hajtsák végre, 
mert az új tanképesítés alapján nem került sok tanár és azok a tanárok nem 
voltak képesek befolyásukat gyakorolni a középiskolai képzésre. Ha a minister 
úr bevárta volna azt az időt, midőn az új tanterv alapján kikerült volna egy
néhány generatió, és azt az időpontot, midőn az új tanképesítés alapján képzett 
új tanári kar befolyását közreműködése utján érvényesíthette volna, tudtuk volna 
megbízható alapból, hogy egyrészt mit ér az új középiskolai tanrendszer, más
részt tudtuk volna, hogy mire képesek azok a tanárok, a kik az új tanárképe-
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■sítési szabályzat alapján képeztetnek. Tudtuk volna különösen azt, a mi sark
pontja ezen egész kérdésnek, t. i. hogy lehet-e 4 évi tanfolyam alatt azzal az 
óraszámmal, a mely a görög nyelv számára rendelkezésre állott, úgy oktatni, hogy 
a kivánalmaknak elég legyen téve. Ha a'miniszter úr időt vett volna magának, 
hogy az ő ötletszerű tervét nem azonnal, hanem csak kellő megfontolás után 
hangoztatta volna, a közvélemény előtt bemutathatta volna az egységes közép
iskola tanrendszerének s a tanárképesítés eredményének gyümölcseit, azután jó 
lélekkel és érett megfontolás alapján határozhattunk volna e kérdésben. Most 
már pedig úgy vagyunk, hogy bármi legyen a határozat, ez idén. vagy a jövő 
•évben mindenesetre kellő Ítéleti anyag nélkül ez csak elhamarkodott éretlen 
határozat lesz. Arra kérem ismételten a t. minister urat, óvja meg önmagát, 
óvja meg a magyar középiskola ügyét, sőt a magyar közművelődést a capitis 
deminutiótól. a mely szilárd meggyőződésem szerint következménye lenne az ő 
számításának. (Helyeslések.)

Csáky Albin gr. T. ház ! Megvallom, épen az előttem szólott t. képviselő 
úrtól sok szép és alapos felfogást és nézetet hallottam s meggyőződtem most is, 
mint a minap arról, hogy igen jól ismeri közoktatás ügyünk minden részét, 
minden oldalát s hogy azokkal behatóan foglalkozik és nézeteit szabatosan, 
logikusan és jól összeállítva elő is tudja adni. De sajnos, egyszersmind meg
győződtem arról, hogy bár e tekintetben egy téves állítást egyszer már kényte
len voltam reetificálni, ő azt nem értette meg, vagy nem kívánta megérteni 
és daczára ezen rectificatiómnak. ismételten ugyanazt hozta fel. a mit már egy
szer helyreigazítottam. A t. képviselő ur ugyanis most másodszor helyteleníti 
eljárásomat — hogy úgy fejezzem ki magam •— a közvéleménynyel, vagy a 
szakférfiakkal szemben, a kiket felhívtam, hogy a görög nyelv tanítása kérdé
sében véleményt mondjanak. Ha a t. képviselő ur méltóztatott volna figyelem
mel kisérni eljárásomat, vagy ha csak figyelemmel méltóztatott volna kisérni 
azt. a mit ma e tekintetben mondtam, tudná, hogy én tavaly, mikor legelőször 
volt alkalmam e kérdésben úgy a közoktatásügyi bizottságban, mini e házban 
nyilatkozni, nem vágtam be útját semmiféle véleménynek. Csupán azon állás
pontra helyezkedtem akkor, hogy a kérdés megfontolandó. E szempontból ki
indulva intéztem a kérdést az illető szakközegekhez is, első sorban a közoktatás- 
ügyi tanácshoz. Csakis a közoktatási és a pénzügyi bizottság f. évi tanácskozásai
ban, valamint most a házban mentem egy lépéssel tovább, azt mondva nyilvá
nosan : igenis azt hiszem, hogy a görög nyelvet ki lehet küszöbölni a középiskolából, 
(ügy van! Úgy van!) Mi következik ebből ? Az. hogy az általam felvetett kér
désben nem szabtam határi a véleménynyilvánításnak, nem kötöttem meg azok 
nézetét, a kik esetleg feszélyezve lettek volna nyilatkozni, azért, mert a minister 
már nyilatkozott. Tehát szabadon nyilatkozhattak és meg vagyok győződve, 
hogy egyáltalában minden feszélyezettség nélkül tették is. mert hisz a közoktatás- 
ügyi minister és tanárok között nincs az a katonás fegyelem, mini a honvédelmi 
minister és a hadnagyok közt, a miről a t. képviselő ur szólt. (Úgy van ! Úgy 
van! jobbfelől.) Egyáltalában azt hiszem, hogy nem lehet helyesebben utat 
engedni a közvéleménynek, mint a hogy e kérdésben történt. Mert ha nem 
mondjuk meg, hogy akarunk vele foglalkozni, nem történik semmi, nem foglal
koznak vele, (ügy van ! Úgy van!) Meg kellett tehát mondani, hogy foglalkozni 
kívánunk vele. a nélkül, hogy megmondanék : el van-e tökélve előre a minister, 
hogyan fog határozni. A kérdés további stádiumában — ismét a közvélemény 
tájékozására — meg kellett mondani, hogy igenis a minister azt gondolja, 
hogy lehet ez irányban tenni valamit, azért, hogy felszólalhassanak ez irányban 
és különböző módozatokkal állhassanak elő, a mi, mint méltóztatik tapasztalni, 
meg is történt, mert különböző oldalról különböző megoldási módok proponál
tattak. (Elénk helyeslés.)

Hock János: Meggyőződésem, nézetem az. hogy ha mi meg akarunk 
maradni az európai nemzetek kulturközösségében. tanügyi intézményeinkben, 
nem azok szellemében. — egy alapon kell állanunk a külfölddel. (Igaz! Úgy 
van! a baloldalon.) Nem akarok a görög nyelvre ismét visszatérni, ez már
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eléggé kimerítette a t. ház ügyeimét. (Általános helyeslés.) Én úgy tapasztaltam, 
a kérdés minden oldalról kellőleg meg volt már világítva s azt hiszem, nekem 
lesz még alkalmam a törvényjavaslat tárgyalásakor erre nézve nézetemet el
mondani. De annyit mondhatok, hogy én a hellenophobok összes érveiben, a 
melyet saját álláspontjuk mellett felhoztak s a melyek nagy szónoki vervvel. 
lendülettel, sőt pezsgő szellemmel voltak elmondva, egyel nélkülöztem: nem 
találtam bennük paedagogiai momentumokat. (Egy hang a jobb oldalról: Igaz! 
ügy van !) Már pedig, t. ház, ha egy ily. a középiskolai élet gyökereibe vágó, fontos 
reformkérdésről van szó, nem elégséges kívánni a reformokat, hanem meg 
kell jelölni az új irány módját és határvonalait is. (Általános helyeslés.)

2. Visszatekintés a ..görög vitára11.

A lezajlott képviselőházi „görög vitában“ többen szemére vetették 
a közoktatásügyi ministernek, hogy az egész vitát komoly ok nélkül, 
középiskolai oktatásunk stabilitásának, tekintélyének és eredményességé
nek nagy kárára idézte föl. E vád nem igazságos, a dolgok felszínén 
marad, nem éri azokat, kiket érnie kellene. Nem a minister a hibás, 
hanem a közvélemény, vagy az a legalább is nagyon elterjedt fölfogás, 
melynek nyomása alatt a minister megindította a mozgalmat; hibás a 
múlt, melynek természetes következményeit el kell viselnünk. Nem is a 
görög vita a baj, hanem az a szellem, mely benne nyilatkozik, az a mód, 
hogyan beszélnek egész középiskolai oktatásunkról. Mintha ez az oktatás 
egyetlen egy jó szót sem érdemelne, jóformán nem is léteznék, mintha 
tabula rasa volna előttünk, melyet kényünk kedvünk szerint Írhatunk 
tele. Ezt pedig a lefolyt négy évtized fejlődésének köszönhetjük. E négy 
évtized előtt romba dőlt a régi s helyébe lépett az új, az idegen, melyet 
gyűlöltünk, mely itt gyökeret ereszteni nem tudott. Alkotmányunkat 
1867-ben ébresztették új életre, de középiskoláinkban már 1861 óta 
folyt vígan a tantervváltoztatgatás, a kísérletezés, a régi traditiók mel
lőzésével, ötletek alapján, a tájékozatlanság bátorságával, a szakértelem 
hiányának könnyelműségével. Ez Trefort ministerségének első éveiben 
sem szűnt meg. De közben szörnyű pusztulás mutatkozott a középiskolai 
oktatás terén. A tervtelenség bajaihoz hozzájárult az egyetem eljárása a 
tanári diplomák kiosztásában, a ministeriumé a tanárok kinevezése alkal
mával, a felügyelet semmis volta a tanítás eredményének ellenőrzésében. 
Generation!; 30—40 éves tagjai az e tényezők folytán desorganizált. 
középiskolákba já rtak ! Végre általános lett az elszörnyüködés ily hallat
lan állapotokon; mind hangosabb a kívánság az örökös „átmenetek“ 
megszüntetésére, a bajok gyökeres javítására. A megállapodás, a nyugalom 
szüksége mély érzetének köszöni az új tanterv s a középiskolai törvény 
is létrejöttét, sőt innét van, hogy azt a különben érthetetlen eljárást 
követték, hogy egészen mellékes dolgokat, vettek be a törvénybe, pl. az 
órák számát az egyes osztályokban stb, csakhogy megnehezítsék a közép
iskolai dolgok újabb megbolygatását. De az a hat év, mióta az új tör
vény fennáll, nem tüntethette el a múltban meggyökerezett bajokat. Kö
zépiskoláink talán javultak, de tekintélyük a közvéleményben még nem 
növekedhetett érezhetően ; a mai generatiót a pietás kötelékei csak nagy
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ritkán kapcsolják ahhoz az iskolához, a hol műveltsége alapját kellett
volna nyernie, de a hol nagyon gyakran közömbössé vált a tanulás, a
tudomány, az iskola iránt, ha meg nem gyűlölte. A pietás, a tekintély, a 
hagyomány e hiányának átkát éreztük a „görög“ vita alkalmával. Nem 
a minister ártott a középiskoláknak, hanem ártott nekik a folytonos 
ingadozás a vezetésben, ártottak ők maguk maguknak, mikor nem telje- 
sitették feladatukat; még ma is olybá veszik őket, mint tiz-tizenöt. év 
előtt, mikor igazán a Csáky szalmája voltak. Egy hang sem kelt védel
mükre. Senki sem mondotta : Ne bántsátok azokat az iskolákat, melyek 
eddig elég jóknak bizonyultak, hiszen magunk is belőlük kerültünk ki. 
A középiskolai oktatás reformja volt az egész vita jelszava és alig egy- 
kettő mondotta, hogy már az a reform megtörtént, várjuk be, ügyeljük 
meg eredményét, A társadalom nagyon szigorú; esetleg tűri a bűnt, de ha 
a vétkes meg akar javulni, megjavult is már, azt a bűnt, nagyon soká
nem felejti el . . . Az egész görög vita nem volt egyéb, mint közép
iskolánk tekintélytelenségének, hagyománytalanságának természetes követ
kezménye. Ki ne merné szidni a középiskolákat? Ki tart tőle, hogy ezért 
valaki rendre utasíthatná? Büntetés volt ez oly hibákért, melyeket a 
középiskola talán most már el sem is követ.

** %

De ha oly őszinték vagyunk a magunk hibáinak feltakarásában, 
nem hallgathatjuk el megdöbbenésünket a képviselő urak eljárásán sem. 
Mily lelki nyugalommal szerveztek beszédjeikben középiskolákat, kik 
amazt kivéve, melybe régen ők maguk jártak, talán nem is láttak még 
középiskolákat! Tudjuk, hogy ez a parlamentaris rendszerrel vele jár, 
hogy ennek egyéb nagy haszna miatt e kinövéseit el kell viselnünk. De 
a szakértelem ekkora mellőzését, lenézését, mégis csak iskolai dolgokban 
tapasztalhatjuk. Madarász József pl. azt kívánta, hogy a tananyagnak 
minden évben elvégzendő részét előre kellene megjelölni, tehát nem 
sejti, hogy az a tantervben s utasításokban a legnagyobb minutiosítással 
történik. Orbán Balázs azt állította, hogy a classicusok megvannak jó 
magyar fordításokban, tehát nem tudja, hogy mégHoméros sincs élvezhetőén 
lefordítva, a régi fordítás pedig azonkívül alig kapható. Fenyvessy Fe- 
rencz a bizottságban kifogásolta, hogy a különböző tankönyvekben a 
definitiók különböznek, tehát útját akarja vágni a szellemi szabadságnak 
a tanításban, mely egyedül éltetheti. Ugyancsak ő fogadást (!) ajánlott 
Pulszky Ágostnak, hogy majd két ifjút állítanak ide; az egyik fordítá
sokból ismerkedett meg a görög irodalommal, a másik a görög gram
matikát tanulta ; majd meglátjuk, melyik tud többet a görög civilisatióból: 
ö persze az előbbire fogad. Ez az eleven experimentum vagy tréfa, de 
akkor nem szabad argumentumnak föltüntetni, vagy komolyan volt gon
dolva s akkor egy reánk nézve teljesen érthetetlen észjárás szüleménye. 
Sokan a szónokok közül a mathematikának ugyan oly képző hatást tu
lajdonítottak, mint a nyelveknek; amannak ereje meglehet intenzivebb, 
de mindenesetre más mivoltú. Ugrón Gábor szerint a görög irodalom
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meg van haladva, jóformán megczáfolva, minek a nem-igazat tanítani? 
Tehát a szépet, a nemeset meg lehet czáfolni. mint egy tévedésekkel 
telt parlamenti beszédet ? A mostani tantervet alig érintette valaki; hogy 

e tanterv mit akar elérni, milyen eszközöket tart e czélra szükségesek
nek, miben téved, azzal nem foglalkozott senki sem. Az iskola szellemi 
világába nem igen léptek b e ; hogy e világban miféle törvények uralkod
nak, miféle czélokat akarnak henne elérni, miféle czélokat érhetnek 
el, azzal a felszólalók közül vajmi kevesen törődtek. Merné-e valaki 
egy nem-jogászra bízni egy törvénykönyv alkotását? Fognak-e vas
utak építéséhez kiküldeni nem-mérnököket? A szakértelem több téren 
győzedelmeskedik már nálunk is a jogászi mindentudás despotiája 
ellen; de hogy mit s hogyan tanítsanak a középiskolákban, ahhoz 
még hozzászólhat mindenki. A görög műveltséget, nem szabad ki
küszöbölni a középiskolákból, mondja Schvarcz Gyula; ezt a czélt 
azonban elérhetjük a görög nyelv nélkül is, visszhangozza a chorus. Hogy 
ez igaz-e, hogy megpróbálták-e már, hogy pótolhatja-e valami azt a 
sokféle ösztönzést, mely magából a nyelv ismeretéből, a nyelvvel való 
foglalkozásból fakad, azzal a csekélységgel nem bíbelődnek azok, kik 
oly nyugodtan szónokolnak a görög nyelv tanítása ellen.

A görög vita a képviselőházban különben épenséggel nem szolgált 
a görög nyelv tanításának hátrányára. A szónokok közt a görög nyelv 
ellenfelei mind súlyban, mind számban határozottan mögötte állottak 
azoknak, kik a görög mellett szónokoltak, vagy legalább a kérdés boly
gatását időelőttinek találták. Az általános vitában négyen szóltak a görög 
mellett, Kovács Albert, Zay Adolf, Asbóth János és Hock János; négyen 
ellene, Orbán Balázs, Madarász József, Fenyvessy Ferencz és Schvarcz 
Gyula. Ez utóbbiak közt csak Schvarcz emelkedett k i ; Fenyvessy argu
mentumai közt főhelyet foglalt el a Sarcey-féle adoma, s ama nevetés, 
mely nyomába kelt a képviselőházban. Ez a nevetés öli meg a görög 
nyelvet, kiáltott föl emphasissal a szónok; nézetünk szerint e beszéd 
semmisítette meg Fenyvessy támadásának súlyát, mert a ki a görög 
oktatás ellen mindössze ennyit tud fölhozni, annak bátor föllépésén cso
dálkozhatunk ugyan, de veszedelmes hatást nem tulajdoníthatunk neki. 
Schvarcz beszédével alább foglalkozunk bővebben. Orbán és Madarász 
épen csak jelezték ellenszenvüket a görög, az utóbbi minden „holt“ nyelv 
ellen. Ellenben Zay és Asbóth beszéde általában a legszebb szónoklatok 
voltak e vitában, Asbóthé formailag is oly tökéletes, hogy maga Schvarcz 
nyilvánosan elismerte szépségét s tartalmas voltát. Rég nem hallottunk 
ily tartalmas, józan, erős logikájú, a tárgy mély ismeretéről tanúskodó 
beszédet. A görög nyelvnek jobb védelmet a képviselőházban nem kíván
hatunk és kérjük olvasóinkat, hogy e magvas beszédet beható figyelmükre 
méltassák. He Hock és Kovács is helyes szempontokat fejtegettek, kár 
hogy mindkettő bizonyos személyes támadásokkal csökkentette föllépésé
nek erejét.
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A részletes vitában az előbbiek közül a görög mellett újra Asbótli 
és Hock, amaz a vita elején, emez végén szólott, azonkívül pedig hasonló 
szempontokból Beöthy Ákos, Pulszky Ágost, György Endre, b. Prónay 
Dezső, mind a képviselőház legtekintélyesebb tagjai közül valók. De 
Herman Ottó is, noha elvi ellenfele a görögnek a kérdés mostani, idő- 
előtti bolygatását ellenezte, mig Helft Ignácz legalább a görög gramma
tika elemeit kívánja taníttatni. A görög ellen az előbbiek közül ismét 
Fenyvessy és Schvarcz Gyula szólották, Fenyvessy újra megöltnek látta 
a görög nyelvet, de most nem a ház nevetése, hanem Schvarcz Gyula 
beszéde által, mig Schvarcz Gyula maga igen keservesen védekezett azok 
ellen, kik a görög nyelv kérdésében is nézetváltozást vetettek szemére. 
Ezenkívül igen röviden szóltak a gprög ellen Nagy István, Jónás Ödön, 
Ordódy Pál és Ugrón Gábor, az utóbbi, mint beszédjéből olvasóink is 
láthatják, teljes félreismerésével a középiskola hivatásának, a mint eddig 
nálunk is, a külföldön is vallják, szakiskolákat akarván a középiskola 
helyébe állítani. Azt hiszszük, hogy a kitűnő szónok e beszéde e kérdés
ben nem számít s hogy vele a görög ellenesek tábora sem fog dicsekedni. 
Mondhatni, hogy a görög ellenesek soraiban az érvelés jóformán csak 
Schvarcz Gyula tőkéjéből telt. Hogy milyen ez a tőke s mit merített 
belőle Schvarcz, azonnal látni fogjuk.

A közoktatásügyi minister s az államtitkár több Ízben szólalt fel. 
Az utóbbi egészen tartózkodott a vita érdemétől, csak annyit jegyzett 
meg, hogy Németország, főleg pedig Poroszország valószinüleg nem fog 
elzárkózni tanulóink elől, a mi a külföldi ösztöndíjak szempontjából 
fontos. A bécsi egyetemtől egészen hallgatott az államtitkár, noha itt 
lennének a legnagyobb nehézségek, melyek sem nem csekélylendők, sem 
pedig nézetünk szerint hallgatással nem mellőzhetők. Tudvalevő, hogy 
jelenleg több mint 500 magyar orvosnövendék tanul Bécsben, kiknek 
kiképzéséről itthon, a mostani körülmények közt, nem igen gondos
kodhatunk.

A közoktatásügyi minister nyilatkozatai fölötte fontosak, mert ki
tűnik belőlük, hogy a kérdést még épenséggel nem tartja eldöntöttnek, 
noha egyéni nézete szerint a görög nyelv a kötelező tantárgyak sorából 
kizárható. A kérdés érdeméről különben ő sem nyilatkozott. Azt a meg
nyugtató benyomást vettük beszédjeiből, hogy noha a kérdés örvendetesen 
gyors megoldását Ígérte, de a legnagyobb óvatossággal s körültekintéssel, 
a szakkörök nyilatkozatainak figyelembe vételével, a véleményadásra hi
vatottak meghallgatásával fog eljárni. Különböző megjegyzéseire csak 
néhány észrevételt bátorkodunk tenni.

Legjobban komplikálja nézetünk szerint a görög kérdést, hogy a 
minister határozottan az egységes középiskola kérdésével hozta kapcso
latba, a nélkül azonban, hogy ez egységről a legcsekélyebb közelebbi 
felvilágosítást adta volna. A reáliskola eltörlését, a latin nyelvnek álta
lánosan kötelező voltát ép oly kevéssé pártolhatjuk, mint a görög nyelv 
teljes kiküszöbölését a rendes tantárgyak sorából, úgy hogy nézetünk 
szerint azt a merev egységet, melyet mindenki a minister szavaiban
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látott, a közokt. minister még a képviselőházban sem fogja keresztül
vihetni, még Schvarcz Gyulát sem fogja számára megnyerhetni. A többi 
létező középiskolai typusok mellett egy újnak, a reálgymnasiumnak fel
állítását, akár bjfurcatio utján, akár külön új intézetek felállításával, 
esetleg a régiek egy részének megváltoztatásával, a minister könnyen, 
minden nagyobb rázkódtatások nélkül eszközölhetné. Erre nézve a minister 
azonban nem nyilatkozott, a mi a megindult eszmecserének nem szolgált 
javára.

A soknyelviiség argumentuma, melylyel a minister a görög ellen 
élt, nézetünk szerint nem találó. Pulszky Ágost helyesen mondotta, hogy 
Németországban, Francziaországban is mindenütt négy nyelvet tanulnak a 
gymnasiumban, nálunk se többet. Fenyvessy megjegyezte, hogy a német 
nyelv a mi tanulóinkra nézve azonban nehezebb és fontosabb, mint a 
német tanulókra nézve a franczia, kik már egy világnyelv birtokában 
vannak s a másodikat a nyelvek rokonságánál fogva könnyebben tanulják 
meg. Ebben van némi igazság, csakhogy nálunk ismét a német nyelv 
tanulását a gyakorlati élet segíti elő, a mi a franczia nyelvről Német
országban nem mondható, s igy a nehézség részben mindenesetre com- 
penzálódik.

A minister a középiskolák territoriális elhelyezésére is hivatkozott, 
melyen az egységes középiskola javíthatna. De némely helyütt csak is 
reáliskola van, ennek tehát a maga helyén kellene maradnia. Másutt 
meg a meglevő gymnasiumok annyira zsúfoltak, hogy a reáliskolát át 
lehetne ugyan alakítani gymnasiummá, de transferálni más városba csak 
kevés helyütt volna tanácsos. Állami vagy községi reáliskola vau 22 városban; 
csupán reáliskola van öl helyen, ezekről nem lehet szó, marad 17 hely. 
Ezekben a tanulók száma ekkép oszlik meg.

1. Budapest. A gymnasiumok és reáliskolák zsúfoltak.
2. Esztergom. A gymnasiumnak van 318 tanulója, a reáliskolának 153.
3. Kecskemét. I. gymn. 284, II. gymn. 206, reáliskola 135.
4. Pozsony. I. gymn. 408, II. gymn. 266, reálisk. 328.
5. Lőcse. Gymn. 235, reálisk. 134.
6 . Kassa. „ 504, „ 292.
7. Debreczen. I. gymn. 100, II. gymn. 647, reálisk. 193.
B. Brassó. I. gymn. 134, II. gymn. 267, III. gymn. 192, reálisk. 111.
9. Székely-Udvarhely. I. gymn. 156, II. gymn. 206, reálisk. 113.

10. Arad. Gymn. 403, reálisk. 171.
11. Nagyvárad. Gymn. 522, reálisk. 245.
12. Temesvár. ., 570, „ 246.

Látni való, hogy Budapesten, Pozsonyban, Kassán, Debreczenben, 
Nagyváradon, Temesvárt. Szegeden, Pécsett, Székes-Fehérvárt, Sopronban,

13. Szeged,
14. Pécs.
15. Székesfehérvár.
16. Sopron.
17. Győr.

813,
412,
427,
363,

200 .

324.
257.
225.
263.
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Győrött, tehát 11 helyen szó sem lehetne róla, hogy az intézetek számát 
kevesbítsék; Esztergomban sem volna tanácsos a világi intézetet más 
hová helyezni; Brassóban nemzetiségi szempontok támogatnák az előbb 
említettet; Aradon úgyis egy intézet keretében áll fenn a két középiskola, 
a kettéosztás bajokkal já rn a ; maradna a kecskeméti, lőcsei és székely
udvarhelyi reáliskola mint aránylag könnyebben máshová helyezhető, mind
össze három, esetleg az előbbiek sorából még egy-kettő.

A minister hivatkozott a tanári körökre, melyekben nagy többség 
volna a görög nyelv ellen. 13 kör tárgyalta a kérdést, ezek közt volt 
a görög mellett 5, a görög ellen 7, egyben (Zsolnán) a szavazatok pro 
és contra egyenlők voltak. A legtöbb helyen igen kevesen szavaztak; 
Zentán 7-en, Pozsonyban 11-en, Budapesten, hol a tanáregyesületnek 
több mint 200 tagja van, 24-en. Ilyenkor a többség a véletlentől függ, 
s annál kevesebbet bizonyít, mennél kisebb a különbség a két tábor közt. 
Lehet-e állítani, hogy a budapesti tanárok többsége a görög ellen van, 
mert a tanári társalgó körben tartott gyűlésen 13-an szavaztak 11 ellen? 
Pozsonyban 5 volt pro, 6 contra. Két körről tudjuk, hogy a szavazatok 
szám szerint miként oszlottak meg: 46 szavazott a görög mellett, 49
ellene. Eperjesen egyhangúlag szavaztak a görög mellett. Sümegen csak 
reáliskolai tanárok vannak, kik a görög ellen szavaztak. Ha a tanárok 
sejtik vala, hogy szavazatuk ez esetben sulylyal bir, bizonyára nagyobb 
számmal jelentek volna meg a gyűlésen. így az országnak vagy háromezer 
tanára közül talán mindössze 140— 150 szavazott, körülbelül egyforma 
számmal a görög mellett és ellen. Ha a minister úr meg akarja 
tudni, mikép vélekednek a tanárok, igen egyszerű eszköz áll rendelkezésére, 
kérdezze meg a gymnasiumok tanártestületeitől. Nézetünk szerint az 
autonom felekezetek, az egyházi főhatóságok véleménye is kikérendő. 
Ok, mint középiskolákat fentartó testületek, melyek gymnasiumaikat 
egyházi szempontokból is fentartják, egyenesen érdekelt felek, noha joguk
ban áll a görög nyelv esetleges eltörlése után is, e tantárgyat oly terje
delemben, mint akarják, habár nem mint rendes tantárgyat taníttatni.

A görög nyelv köteles tanítása ellen Schvarcz Gyula szónokolt a legnagyobb 
hatással. Beszédét bő kivonatban közöltük, de helyszűke miatt kihagytuk 
azokat a részeket, melyek a polémiára legbővebben szolgáltak rá. Itt is, 
csakhogy Schvarcz Gyula küzdő módszerét jellemezzük, emlékezünk meg 
róluk.

Schvarcz Gyulának, kit a görög nyelv kérdésében elsőrendű tekin
télynek tartanak, mert a nyelv ismeretét, a mi linguistikai dolog, össze
zavarják a nyelv tanítása kérdésének ismeretével, a mi paedagogiai kér
dés, — nagyon érdekében állott, megnyugtatni a képviselőházat, hogy a 
külföld példája ránk nézve nem fontos. Mert tény az, hogy a müveit 
külföldön mindenütt tanítják a görögöt, főleg Németországban, Angliában, 
Francziaországban, de egyebütt is. Ez kissé nyugtalaníthatná a mi kép
viselőházunkat is, mely még sincs egészen meggyőződve róla, hogy a



görög nyelv mellőzése körülbelől annyit jelent az oktatás terén, mint a 
zónatarifa a vasutakon ; könnyebbé, olcsóbbá teszi az utazást a műveltség 
felé. E czélra Schvarcz Gyula leszólja Angliát, Németországot, mig 
Francziaországról, melynek egy nagy congressusa csak az imént nyilatko
zott a görög mellett, mélységesen hallgat, noha oly argamentumok, mint 
a minőket Angliára s Németországra vonatkozólag használ. Franczia- 
országra nézve is könnyen találhatott volna. Angliáról ezt mondja: „A 
classikai tanulmányokkal, a göröggel tüzetesen foglalkozó férfiak az an
gol szellemi aristocratiának csak egy jelentéktelen töredékét képviselik.11 
Ugyanaz a Schvarcz Gyula, ki 1889. nov. 19. más nézeten volt. Akkor 
a „Nemzet“ reggeli lapjában megjelent czikkét ezzel végzi: a görög 
nyelvvel s irodnlommal „ugyancsak foglalkoztak majdnem kivétel nélkül 
mindazon nagy államférfiak és tudósok, a kik Angliában, Francziaország- 
ban, Németországon, szóval egész Nyugot-Európában és még Skandiná
viában is e század folyamában a saját nemzetükre fényt árasztottak.“ 
Mennyi súlyt tulajdonítsunk egy oly férfiú okoskodásának, ki tényleges 
viszonyokra vonatkozó nézeteit ily gyorsan megváltoztatja ? Nem kelti-e 
azt a gyanút, hogy a képviselőház görögellenes hangulatának pressiója 
alatt megfeledkezik saját nézeteiről ?

Németországra vonatkozólag valóban szörnyűséges dolgokat mond. 
A görög stúdiumot abból magyarázza, hogy a német államnak nem volt 
valódi alkotmányossága! hogy törvényhozási kérdéssé a közoktatás ügyét 
nem tették egészen a legújabb időkig. Nem is a görög műveltségben, iro
dalomban létezik az a bűverő, mely az embereket annyira elkábífja. 
Ellenkezőleg, „fényessé, ragyogóvá a görög irodalmat leginkább az angol, 
franczia és német legújabbkori irodalom tette.“ Ezt Schvarcz Gyula szó- 
ról-szóra mondotta a képviselőházban. S hogy semmi kétség ne maradjon 
szavainak értelmére vonatkozólag, elmondja azt az anekdotát, hogy egy 
dunántúli „egészséges észjárású“ magyar táblabiró, arról lévén szó, 
micsoda tulajdonképen az a classikus munka, azt mondta: „én sokat gon
dolkoztam azon, hogyan lehetne ezt legjobban definiálni. Classikus munka 
az, melynek commentárja szebb, mint az eredeti szöveg“. (Derültség). A 
történelmi fejlődés is okozta a német egyoldalú felfogást. „Ha az etrusk 
civilisatió nevelte volna Kómát, ép oly lelkesen beszélnének ma az etrusk 
civilisatió és grammatika szellemi gymnastikájának csodaerejéről, mint a hogy be
szélnek ma a görögökről.« (Igaz ! Úgy van !) így beszélt Schvarcz Gyula 
a görög cultura belső becséről, a „classikus“ müvekről s a német pbilo- 
logiáról. Azt hiszszük, sem Schvarcz szavai, sem e szavak tendentiája 
nem szorul bővebb kommentárra. így bánt el a külfölddel.

Schvarcz nézetének veleje az. hogy nem mind a 11Ü0Ü V—Vili. 
osztálybeli gymn. tanuló szorul a görög nyelvre. De vannak, a kiknek 
szükséges. Kik azok, s hogyan tehetni eleget ezek szükségletének ?

„Specialis“ görög tanulmányokra nincsen szükségük sem az ügy
védeknek, sem a bíráknak sem a közigazgatási tisztviselőknek : az orvosok
nak sem, mérnökökről stb. nem is beszélve. Szüksége van a görögre a 
jogtudósnak, ki a római jog kezdeteit akarja búvárolni. A lelkészek nem
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a gymnasiumokban köteleztessenek görögöt tanulni, hanem a semina- 
riumban, a theologiai facultáson. Szüksége van a görög nyelvre a magasabb 
tudományosság bizonyos ágaiban önálló búvárkodó férfiaknak. Ezek meg 
fogják ezentúl is tanulhatni a görögöt akár a bifurJcált egységes középiskolá
ban, akár mint fakultatív tantárgyat, akár a főbb helyeken és nehány 
középiskolában felállítandó parallel osztályokban, melyekben a görög 
nyelv kötelező lesz.

Ez okoskodásban, mint a képviselőházban e vita alkalmával sok
szor kifejezték magukat, nagy „fallacia“ rejlik. Nem arról van szó, hogy 
kiknek kell a görög nyelv gyakorlati tudományos czélokra, mert azok 
tényleg megtanulhatják később, vagy magán úton, hanem arról, érdemes-e 
mint általánosan művelő tantárgyat fentartani ? Továbbá az a kérdés, 
hogy van-e oly szoros választó vonal már a gymnasiumban azok közt, 
kik később búvárok lesznek, s azok közt, kik gyakorlatibb pályát válasz
tanak majd. De bármily nehezünkre essék is, kénytelenek vagyunk ki
mondani, hogy tisztelet-becsület Schvarcz Gyula a tudós előtt, de mint 
politikus és paedagogus e kérdésben oly szánalmas, ingadozó, sokértelmű 
magatartást tanúsított, hogy véleménye, szavazata erkölcsi súlyától meg 
van fosztva.

Hiszen a részletes vitában még Prónay Dezső b. nézetét mondotta el
fogadhatónak, a ki ugyancsak a görög nyelvnek, mint kötelező tárgynak 
fentartása mellett kardoskodott!

A „Nemzetiben megjelent czikkében (1889. nov. 19.) még azt 
mondja, hogy mindenkinek, a ki valamely tudományt a maga történeti 
fejlődésében akar kritikailag méltányolni, szüksége van a görög nyelvre. 
Akkor még fölkiállt: „Avagy feláldozzuk talán évről-évre még esők száz 
magyar ifjú (külföldi stipendista) életczélját is azon borzalomnak, a melylyel 
a tájékozottéin társadalmi tényezők a maguk elfogultságában a görög 
nyelv mint gymn. tantárgy ellenében szoktak eltelve lenni, csak azért, 
mert ok annak idejében görögül nem tanultak? (Miért nem merte ezt a 
a képviselőházban mondani?) Akkor még nagy kételyei voltak, hogy 
elég-e, ha a görögöt egyszerűen facultativ tantárgygyá teszik s rajzolta 
ennek veszedelmes következményeit. Szükségesnek tartotta kimondani, 
hogy a görög nyelv tanszékének minden gymnasiumban rendszeresítettnek 
kell lennie, s 300— 400 frtos stipendiumok alapíttassanak a görögből a 
legjobb előmenetelt tanúsító tanulók számára. Továbbá kellene 6— 10 
oly gymnasium, a melyen kötelezővé tétetnék a görög nyelv a felső 
osztályokban minden tanulóra nézve, úgy a tanfolyamban, mint az érett
ségi vizsgálaton. Csakis e föltételek mellett nem féltené „a magyar tudo
mányosság jövőjét attól, hogy megint arra a színvonalra fog sülyedni, a 
melyen állott 1847-ben, a midőn alig tudott nehány ember a szó ko
molyabb értelmében görögül ebben az országban“ .

Miért nem volt Schvarcz Gyulának elég bátorsága ezeket a fontos 
cautelákat a képviselőházban is hangoztatni, miért engedte, hogy ott Feny- 
vessy Ferencz mint a görög nyelv gyilkosát dicsőítse ? Miért hallgatta 
el meggyőződésének ez igen fontos részeit? Valamivel előbb pedig, 1889.
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július 17-én ugyancsak Schvarcz Gyula aláírásával a ,,Pesti Hirlap“-ban 
czikk jelent meg, melyben még „valódi merényletet követnek el a modern 
tudományosság ellen azok, a kik egyszerűen ki akarják küszöböltetni a 
görög nyelv tanítását az összes gymnasiumokból“. Akkor még: „Okvetet- 
lenül szüksége van tehát a magyar kultúrának itt benn a hazában oly 
gymnasiumolcra, a melyekben kötelező rendes tantárgy marad a görög 
nyelv ezentúl is“. Akkor „a görög nyelv tanulásának facultatívvá tétele 
csak kolosszális paedagogiai kalamításokba bonyolíthatna“ . A fakultativ 
tanítás veszélyeit még részletesebben fejtegeti ugyancsak a „Pesti Hírlap“ 
1889. július 27. számában, kimutatván, hogy akkor meglazúlna az egész 
tanfolyam rendszeres egyenletessége, melyre a didaktikának, s a nevelési 
paedagogiának elengedhetetlen teleológiai szüksége van stb. stb.

Miért nem mondotta mindezeket a képviselőházban is, miért látszott 
belenyugodni a görög nyelv további tanítása említett három módjának 
mindegyikébe, a facultativ tanításba ?

Igaz, hogy Schvarcz, mind a Pesti Hírlapban, mind a Nemzetben, 
mind a képviselőházban [azt mondotta, hogy a görög nyelvet nem kell 
minden gvmnasiumi tanulónak tanulni, de a Nemzetben s Hírlapban mint 
a görög nyelv nagy barátja szólt, s fontos szigorú cautelákat követelt a 
görög nyelv további tanítására vonatkozólag; a képviselőházban, mintha 
a népszerűséget, aj tapsokat hajhászná, majdnem mint a görög nyelv 
ellensége szólott, gúnyolta a németeket. Igen szűkre szorította azok 
körét, kiknek görögül kell tanulniok, nem félt attól, hogy külföldön 
majd nehézségeket csinálnak az ösztöndíjasoknak és többé semmi, de 
semmi, épenséggel semmiféle biztosításokat nem követelt, hogy a görög 
nyelv ismerete azért nem fog kiveszni hazánkból. Azt tudtuk, hogy 
Schvarcz Gyula többször változtatta politikai pártállását, hanem a hol 
egy oly kérdésben, melynek semmiféle pártszinezete nincs, ekkora ingatag
ságot, változékonyságot tanúsít, hogy a legünnepélyesebben kimondott 
meggyőződésével ellenkezőket állít, hogy egy és ugyanazon nézetnek külön
böző színezés által egészen más jelentőséget á d : az teljesen lerontja 
minden szavába vetett bizalmunkat s megsemmisíti előttünk nézeteinek 
súlyát. Schvarcz Gyula a görög tanulmányoknak mindig lelkes védője 
volt, s így valóságos bűnnek tekintjük, hogy a képviselőházban a görög
ellenesek, leginkább néma, de igen nagyszámú táborának azt a triumphust 
szerezte, mintha az az egyedülinek hiresztelt ember, ki a képviselőházban 
jól tud görögül, maga is a görög nyelv tanulásának ellensége volna. Ezért 
mondhatta Fenyvessy Ferencz, hogy Schvarcz Gyula beszéde megölte a 
görög nyelv tanulását hazánkban. Tényleg nem Schvarcz Gyulán múlt, 
ha ezért a görög nyelv még sem fog belehalni, de Schvarcz Gyula paeda
gogiai tekintélye alaposan meg van rontva örökre.

*
*  *

A görög vitának egy nagy tanulsága félreismerhetetlen. Középisko
láink nagyon rosszak lehetnek, különben nem támadtak volna föl annyian 
ellenünk, kik közül mindegyik legalább egyet ismer, azt,, melyben maga
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tanult. Vagy úgy tettek-e, mint a kik az asszonyokról rosszat beszélnek, 
azzal a reservatio mentalis-szal, hogy saját édes anyjuk — kivétel ? 
Bármint legyen, az bizonyára nem szenved kétséget, hogy a felszólalók 
saját tapasztalatukból tudják, mily rosszúl tanították őket — a görögre, 
így a görög nyelv veszedelmét voltakép a görög nyelv tanárai okozták, 
habár részben legalább nem a mostaniak. Utolérte őket a nemesis. A 
nagylelkűség meg az óvatosság ugyan más eljárásra is ösztönözhette volna 
a képviselőházat. Ha a görög nyelvet eddig sok helyütt eredmény nélkül 
tanították, kísérletet kellett volna ajánlani, hogy nem lehetne-e a tanítást 
bizonyos eszközök segítségével eredményesebbé tenni. Hát mindjárt agyon 
kell ütni a csemetét, mivelhogy gyönge? Való igaz s mély fájdalommal 
tudjuk: Középiskolánk szervezete nem csak a görögöt tekintve hasonlít 
külsőleg a külföldi középiskolai szervezethez : megvan a hely számára. 
Tanterv, utasítás, szabályzat, épület, fölszerelés mind nagyon szép. csak 
a többi nincs meg mindenütt megfelelő minőségben. Ámde haladunk, 
lassan-lassan belenövünk az eleinte igen bőnek mutatkozott ruhába s 
már gyorsabb fejlődés nem is lehetséges. De ha magát a ruhát szükehbre 
csinálják, hogyan fejlődhessünk? Ha a keretet lerontják, melyet még 
nem tölthettünk be. mikép tölthessük be a jövőben ? Most nálunk 
kevesen tudnak igen keveset a görögből ; ez baj ; de nagyobb baj, hogy 
ha a görögöt eltörlik, a fejlődés útja is el van zárva előttünk.

Egyébiránt épenséggel nem esünk kétségbe. A dolgok erősebbek a 
véleményeknél, sőt az emberek akaratánál is. A görög nyelv nem töröl
hető el oly országban, melynek becsvágya sokkal nagyobb, hogy sem 
jelenlegi állapota bármikép is kielégíthetné. Az olyan ország nem érheti 
be másodrendű-rangú tudományos műveltséggel. Még jóformán nem is 
ismerjük a görög műveltséget és már is ellöknők magunktól? Mivel 
pótolnók ? Hiszen se jó fordításaink, se egyéb segédeszközeink a görög 
miveltség egyébként való tanítására nincsenek. Vagy ismét akarunk 
tantervet csinálni, melyet nem is lehetséges keresztül vinni ? Vagy az 
a görög grammatikától való irtózás, mely mellett oly hangosan dicsőítették 
a képviselőházban a görög szellemet, csak annak a hasznos figefalevélnek 
szerepét viszi, melylyel meztelenségünket akarjuk takargatni? Mi nem 
hihetjük, hogy máról holnapra föl fogjuk egész középiskolai szervezetünket 
forgatni. Ez nálunk sem lehetséges.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
A választmánynak januárius 14-én tartott ülése.

Elnök: K ö p esd y  S.. jegyző: B ró z ik  K .

Jelen voltak: Bermüller F.. dr. Gsengeri •/.. ár. Jancsó B.. dr. Károly 
G>y. H ., Lévay I., Mayer J., Müller J., dr. Pozder A., Tömör F., 
Vámossy M. és Volf Gy.
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A folyó költségek kiutalványozása után az elnök bejelentette, hogy 
Lányi E. karnagy elköltözése miatt a segélyző-alap javára rendezendő 
hangverseny ez évre elmarad.

A pénztáros jelentése szerint a pénztárban 600 frt van; a tagdíj
hátralékokból 36 frt folyt be.

A pénztáros bejelenti dr. Róth Samu választmányi tagnak, Topler 
Sándor, Yisi Imre, dr Éltes Károly és Mészáros Nándor r. tagoknak 
elliúnytát. Szomorú tudomásul szolgál.

A főtitkár bemutatja a beszterczebányai, a brassói, a fiumei, zentai 
és zsolnai köröknek a szóig, szabályzata, vonatkozó javaslatait. A választ
mány azokat tudomásul veszi; a főtitkárt utasítja, hogy a többi köröket 
javaslataik beterjesztésére még egyszer kérje föl és a jövő ülésre a be
érkezett javaslatokat összeállítva terjeszsze be, a midőn is a választmány 
azokat tárgyalni fogja.

A segélyző bizottság javaslatára a választmány egy elhúnyt tanár 
özvegyének 25 frtnyi segélyt szavazott meg.

Az egyesület tagjai közé fölvétettek : Türr Lajos fels. leányisk. 
tanár Beszterczebányán, aj. Gerevich E .; és Sz ínnyel Gerzson sáros
pataki főreáliskolai tanár, aj. Yámossy M. В. K.

V E G Y E S E K .

Tisztelgés a középiskolai ügyek vezetőjénél. Az országos közép
iskolai tanáregyesület választmánya nevében januárius hó 25-én tisztelgett 
egy többtagú küldöttség dr. Klamarik Jánosnál, üdvözölni őt abból az 
alkalomból, hogy ő Felsége ministeri tanácsossá nevezte ki. A kitünte
tett tanácsos úr betegsége miatt kellett a tisztelgést erre a napra halasz
tani. E tisztelgés a legőszintébb ragaszkodás nyilvánulása volt. Mi elég
szer nyíltan fölszólaltunk, ha nézetünk differált a ministeriumétól s így 
hitelre tarthatunk számot, ha azt mondjuk, hogy az ország tanársága a 
legnagyobb bizalommal s megnyugvással látja ressortja élén dr. Klamarik 
Jánost. Ő volt az, ki a középiskolai törvény végrehajtásában, ebben az óriási 
munkában, oly szakértelemmel s fáradhatatlan buzgalommal közreműködött, 
hogy eddig ezen a hosszú s nehezen vágott úton, egyetlen egy lépést 
sem kellett visszafelé tenni. A tanárság is rendkívül sokat köszön neki. 
Minden egyebet mellőzve csak arra utalunk, hogy a tanárok önérzetét, 
testületi összetartozását, a tanárok szavainak súlyát, ezeket az igen fontos 
erőket s mozzanatokat, mindenkor a leghathatósabb módon elősegítette. 
E tisztelgés alkalmával is, miután Berecz Antal elnökünk a legsziveseb-



beu üdvözölte, ily szellemben szólott a tanársághoz. Kifejtette, hogy a 
ministernek nagy reformtervei vannak, melyeknek végrehajtásában az 
egész tanárság közreműködésére van szükség. A munka oly nagy, hogy 
csak ha mindenki hozzájárul, a ki hivatva van, arathatunk sikert. Mily 
megbecsülhetetlen szolgálatokat tehet itt a tanárság! Hiszen a hiányokról, 
melyeket pótolni kell, első sorban nekik van tudomásuk ! Ha mindenki 
nyíltan föltárja nézeteit s a paedagogiai sajtó útján is fejtegeti gondo
latait, nagy hasznára van tanügyünknek, mert a minister úr a legéberebb 
figyelemmel kisér minden mozgalmat e téren s a különböző véleményeket 
szívesen meghallgatja s mérlegeli. A ministeri tanácsos úr azután válto
zatlan jóakaratáról biztosította a tanárságot, melynek társadalmi s anyagi 
helyzetén mindenkor őszintén iparkodik segíteni, mert jól tudja, hogy e 
fontos hivatás csak ezen az alapon erősödhetik meg. A küldöttség kifejez
vén ragaszkodását a ministeri tanácsos úrhoz, lelkes éljenzésekkel kisérte 
e buzdító s lélekemelő szavakat.

Arany János és a görög nyelv. Egy kartársunk figyelmeztet Aranynak egy 
epigrammájára, mely a költő hátrahagyott vei’sei II. kötetében é 126. 1.) a Rög
tönzések közt olvasható. Az epigramma 1871. deczember 2á-ről való és a hozzá 
csatolt jegyzet így magyarázza keletkezését: «Egy magyar költő — egyszersmind 
képviselő — felszólalt az országgyűlésen, hogy az iskolákban a görög nyelv 
tanítását meg kell szüntetni. Az Üstökös dicsőítő epigrammal üdvözölte érte. 
mint .barátját a fénynek1. Arany ez idő tájban csupa görög classikusok olvasá
sában lelte gyönyörűségét.» Az epigramma így szól:

Az «Üstökösének.
Zengi epigrammád a f é n y t , melyet a görög ellen 

Olcsón puffogató szónok a honra derít ;
Forgatom én nappal görög íróm’ s forgatom é jje l:

Vénségemre be nagy lelki homályba esém !

Kinevezés. A vall. és közokt. minister Besse Mihály nagyváradi tanker, 
főigazgatósági írnokot a székesfehérvári tanker, főigazgatósághoz rendes tollnokká 
nevezte ki.

Tanárválasztás. A szabadkai főgymnasiumban megürült tornatanári állásra 
Szabadka város törvényhatósága közfelkiáltással dr. Vermes Lajos tornatanárt 
választotta meg.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister dr. Mágocsi-Diets Sándor 
budapesti áll. felsőbb leányiskolái, Munkácsi Elek trencséni kir. kath. főgym- 
nasiumi és Letzter Lipót dévai áll. főreáliskolai rendes tanárokat jelen állásuk
ban végleg megerősítette.

Pályázat. A vall. és közokt. ministerium a váczi kegyes tanítórendi fő
gymnasiumban az 1890/91. tanév elején betöltendő rajztanári állomásra, melylyel 
a geometriai és szabadkézi rajz, a szépírás és esetleg az alsó osztályokban a
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mennyiségtan tanítása és 700 frt évi fizetés van egybekötve, pályázatot hirdet. 
A pályázók a ministeriumhoz intézett folyamodványaikat, melyekben életkoruk, 
róm. kath. vallásuk, állapotuk, hadkötelezettségi viszonyuk, végzett tanulmányaik, 
képesítésük, nyelvismeretük, eddigi szolgálataik okiratokkal igazolandók. ha 
szolgálatban vannak, eló'ljáróságuk útján minősítő táblázattal, különben pedig 
közvetetlenűl a budapestvidéki tankerület főigazgatóságához (Budapest. I. kér 
Dísztér 17. sz.) f. é. márczius 15-éig küldjék be.

Királyi elismerés. Szily Kálmán, a magy. tud. Akadémia főtitkára, hogy 
egész idejét az Akadémia ügyeinek szentelhesse, lemondott főtitkárrá választása 
után a műegyetemen elfoglalt tanári állásáról. A király ez alkalomból elismeré
sét nyilváníttatta neki a műegyetem és a tudomány szolgálatában szerzett ki
váló érdemeiért.

Ministeri köszönet. A vall. és közokt. minister György Aladár taglár- 
sunknak a kisdednevelési kiállítás szervezésénél és a magyar tanítónők otthona 
alapításánál tanúsított buzgóságáért, továbbá Póhl Károly Szatmár-egvházmegyei 
kanonoknak és czímzetes prépostnak, ki áldozópapsága 50-ik évfordulója emlé
kére a szatmári kir. kath. főgymnasium táplálóintézetének 1000 frtot adományo
zott, ez áldozókészségéért elismerő köszönetét nyilvánította.

Halálozások. Budapesten elhunyt decz. 26-án dr. Hunyady Jenő. műegye
temi rendes tanár, és a magy. tud. Akadémia rendes tagja, rövid szenvedés után. 
tevékeny élete 52-ik évében. A boldogult mint előadó tanár és mint elméleti 
tudós egyaránt kitűnő volt. Zajtalanul munkálkodott, de bármint kerülte a föl- 
tiinést. a hazán kívül is csakhamar fölismerték nagy tehetségét, mely őt a leg
kiválóbb mathematikusok közé emelte. — Kassán elhúnyt jan. 3-án Neumer 
János. Kassa-egyházmegyei áldozó pap. ki 10 évig a kassai főgymnasiumban 
és 26 évig a kassai állami főreáliskolában, mint róm. kath. rendes hittanár és 
hitszónok működött, két heti kínos szenvedés után. élete 72-ik évében. — Kecs
keméten elhúnyt jan. 4-én Beliczay Jónás, a kecskeméti jogakadémia tanára. 
43 éves korában. A boldogúlt a jogakadémia újjászervezése óta volt kitűnő tanára 
az intézetnek és a római jog egyik alapos művelője. — Budapesten elhúnyt jan. 
7-én Prasszer József, keresk. iskolai igazgató, 52 éves korában. A boldogult több 
évvel ezelőtt harmadmagával társas kereskedelmi iskolát nyitott; ez intézet 
később a Hampel-Müller-féle kereskedelmi iskolával egyesülvén, ennek élére 
állott s éveken át igazgató-tulajdonosa volt. — Pozsonyban elhúnyt jan. 11-én 
Bem Imre. a pozsonyi keresk. akadémia tanára, rövid súlyos szenvedés után 
29 éves korában. — Kolozsvárt elhunyt jan. 12-én dr. Éltes Károly, madocsai 
apát, gyulafehérvári kanonok, kolozsvári plébános, hosszú súlyos szenvedés után. 
52 éves korában. A boldogultban egyesületünk is egyik legrégibb tagját gyászolja. 
Éltest kiváló képzettsége, szerető jósága, fáradhatatlan munkássága tüntette ki. A 
bécsi Pázmán-intézetben nyerte papi nevelését, pappá szentelése után rövid ideig 
káplánkodott, majd tanár lett Gyulafehérvárt, mint ilyen csakhamar kanonok, 
később az erdélyi kath. státus előadója, azután kolozsvári plébános. Halála egész 
Erdélyben nagy részvétet keltett. — Kőszegen elhúnyt jan. 12-én Schedl Henrik. 
szent Benedek-rendi áldozópap. hitszónok és gymnasiumi tanár, hosszú szen
vedés után, 43 éves korában. — Nagyváradon elhúnyt jan. 22-én Zboray Tamás.
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a nagyváradi premontrei rendház tagja és a premontrei fögymnasium tanára, 
egyesületünk régi tagja, -i3 éves korában. A szerencsétlen elhúnyt elmezavarban 
maga vetett véget életének. — Kőszegen elhúnyt jan. 27-én Szarka Kolumbán, 
szent Benedek-rendi áldozó pap, oki. főgymnasiumi tanár, egyesületünk tagja, 
rövid szenvedés után. 30 éves korában. — Nyugodjanak békében !

Akadémiai Értesítő. A magyar tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 
Szili/ Kálmán főtitkár. I. füzet. 1890. januárius. E füzettel megindult a magy. 
tud. Akadémia új havi folyóirata, melynek czélja »hűségesen beszámolni az 
Akadémiának nemcsak üléseiről, hanem kiadványairól és a segítségével meg
jelent munkák- és folyóiratokról», hogy így «folytonos érintkezés jöhessen létre 
a nemzet és Akadémiája közt». Az «Akadémiai Értesítő» három—négy ívnyi 
tartalommal minden hónap 15-én jelenik meg. Közli az Akadémia igazgatósági, 
összes' és osztály-üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, de az üléseken 
felolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az értekezések 
kivonatait is a külön czikkek során ; az osztályérlekezletek és az állandó bizott
ságok tárgyalásait is ismerteti, kiszemelvén belőlök azokat, a melyek tágabb 
köröket is érdekelhetnek ; az Akadémia saját kiadásában és a segítségével meg
jelent munkák- és folyóiratokról nem bírálatokat, hanem tarlalrnias ismerteté
seket közöl, vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy megbízható szakférfiak 
tollából. E folyóiratot díjtalanul és bérmentve kapják : az Akadémia minden 
rendű beltagjai, továbbá alapítvány-tevői, a hazai tudományos társulatok és 
intézetek, valamint az olvasókörök és casinók. ha eziránt az Akadémia főtitkári 
hivatalát megkeresik. Magánosok részére az évi előfizetés 3 frt. Reméljük, 
középiskolai könyvtáraink nem fogják elmulasztani a minden szakembert érdeklő 
folyóirat megszerzését.

Magyar írók élete és munkái. A magyar tudományos Akadémia megbízá
sából írta id. Szinnyei József E nagyterjedelmű és hézagpótló irodalomtörténeti 
névtárból, melynek kiadására Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereskedése 
vállalkozott, most januáriusban megjelent az első füzet, öt kéthasábos, sűrűn 
nyomtatott íven közölve betűrendben idősb Aachs Mihálytól Andrád Elekig 
hazai Íróink életrajzi adatait, munkáik jegyzékével és a róluk szóló könyvek 
vagy czikkek elősorolásával. Lexikális műből akkora mutatvány elegendő az 
egésznek megismerésére. Örvendünk, hogy ez első füzet után melegen ajánlhat
juk az egész munkát. Dicsérnünk kell, hogy Szinnyei nem szorította feladatát 
csupán egy korra, egy osztályra és egy nyelvre, a mi kétségkívül sokkal könv- 
nyebb lett volna. Közli a legrégibb időtől napjainkig valamennyi említésre méltó, 
nem csak belletrista, hanem minden szakbeli, nem csak magyar, hanem minden 
nyelvű hazai írónk életrajzát. A mű czíme kevesebbet sejtet, mint a mennyit 
tartalma ad. Dicsérnünk kell továbbá az adatok teljes megbízhatóságát és azt a 
gondosságot, a melylyel egész a sajtóbaadás pillanatáig ki vannak egészítve. 
A külső kiállítást is teljes elismerésünk illeti. Intézeti könyvtáraink bizonyára 
meg fogják szerezni e munkát, melyre minden tanárnak szüksége van, a kit 
szakmájának hazai irodalma és története érdekel. Az egész mű négy kötetre, ösz- 
szesen 32 öt-íves füzetre van tervezve; egyelőre negyedévenként egy ily öt-íves füzet 
fog megjelenni, de remélhető, hogy 1896-ban az egész be lesz fejezve. Egy füzet
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50 kr. Egyúttal megemlítjük, hogy a magyarországi (nemcsak magyar, hanem 
minden nyelvű) írókat id. Svinnyei József fölkéri, szíveskedjenek életrajzi ada
taikat és irodalmi működésük jegyzékét a «Magyar írók élete és munkái» szá
mára hozzá (Budapest, egyetemi könyvtár) mieló'bb beküldeni. A megjelent élet
rajzok pótlását is szívesen veszi és azt a Pótlékban közzéteszi.

Három kitüntetés. Lapunk sajtóba emelésekor veszszük azt az örven
detes hírt, hogy a király ő Felsége Szarvas Gábor nyugalmazott gymnasiumi 
tanárt és a magy. tud. Akadémia rendes tagját a magyar nyelvtudomány 
terén szerzett érdemeiért királyi tanácsossá emelte, Suppan Vilmos tanító
képző intézeti és dr. Fináczy Ernő gymnasiumi rendes tanároknak pedig, 
kik a vall. és közokt. ministeriumba vannak beosztva, a tanítóképző intézeti 
és gymnasiumi igazgatói czímet és jelleget adományozta. E kitüntetések elsők 
a maguk nemében. Szarvas Gábor előtt nemcsak középiskolai tanár, hanem 
még igazgató sem lett soha királyi tanácsos. Azért mi nem csak annak 
örvendünk, hogy ezúttal az igazi érdemet, a kiváló tudóst, a magyar nyelv- 
tudomány reális alapon haladó irányának főbajnokát érte a kitüntetés, hanem 
legfőkép annak is, hogy ez megtörte a jeget és az egyszerű középiskolai 
tanárbau megtisztelte a középiskolai tanárságot általában, emelve és növelve 
ennek önérzetét és tekintélyét, a mire sikeres működéséhez oly nagy szük
sége van. Suppan Vilmos és Fináczy Ernő kitüntetése annak a tanúbizonysága, 
hogy a közoktatásügyi kormány igaz értéke szerint kezdi becsülni a szak
értelmet. Mind a három kitüntetés egy jobb kor szép hajnala.

E M L É K E Z T E T Ő .

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 szemé
lyes vitatkozásra okot vagy alkalmat szolgáltató dolgozat.

3. M egszorítást szenved minden túlságos nagy terjedelmű dolgozat, külö
nösen minden folytatásos vagy 3/4 nyom tatott ívet meghaladó értekezés és min
den V« nyom tatott ívnél hosszabb könyvism ertetés.

4. A hónap 10-ke után érkező dolgozatok nem számíthatnak a követ
kező füzetben való megjelenésre.

5. A körök tudósításai számára végső határidő 15-ke.
6. A Közlönybe szánt mindennemű munkálat olvashatóan, a magy. tud. 

akadémia helyesírási szabályai szerint és széles margóju papirosnak csak az 
egyik 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 expeditionális ügyei, mint előfizetések, recla- 
matiók, lakásváltozások, a pénztárnokhoz (Budapest, II. kér. állami főreáliskola) 
tartoznak.

A szerkesztő.
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ERTEKEZESEK.

A magyar és latin nyelv kapcsolatos tanításáról.
Többféléi hangzott már el, bogy a magyar és latin nyelv tanításá

ban kapcsolatot kell teremteni. E Közlöny lapjain is olvastuk amaz 
érdekes tárgyon való vitatkozásokat, melyek alkalmával szó volt arról 
is, hogy nem elég a dologról értekezni; szlikséges gyakorlati út
mutatásokat vagy egyszerűbben mondva példákat is felhozni a 
kérdéses vitában. Szóval, meg kell határoznunk, hogy ama kapcso
lat miként lesz leghelyesebben megteremthető. Elmélkedvén mind
ezeken, néhány észrevétel avagy gyakorlati útmutatás közlését 
nem tartom egészen fölöslegesnek.

Modern paedagogiánk nem ismer más nyelvtanítást, mint azt, 
mely alkalmas olvasmányokból indul ki. Az olvasókönyvek teszik 
tehát mai nyelvtanításunk alapját. E könyvek szerkesztői ma
napság kiváló gondot fordítanak történelmi tárgyak alkalmas, 
grammatikai tárgyalásra szánt kidolgozására. Nem tekintve most 
egyelőre az olvasókönyvek egyéb tárgyait, kezdjük elmélkedésün
ket mi is a történelmi olvasmányokon. Kétséget nem szenved, hogy 
az azokban nyilatkozó nyelvanyag egy-egy társadalmi kört rejt 
magában ; magyar, ókori, római és görög, német, középkori társadal
mak tárulnak fel a fiú előtt magyar vagy latin nyelven, hogy e 
nyelveket megtanulja. Számolva e körülménynyel, azt hiszem, hogy 
a magyar és latin nyelv tanításában mindenek előtt a tárgyi, vagy 
— tekintettel a történelmi olvasmányokra — a társadalmi kap
csolatot kell megteremteni. Az olvasókönyvek szerkesztésében ez 
okból nem szabad isolálva haladni. Legyen az olvasmányok meg
választása mindkét nyelvű olvasókönyvben olyan, hogy az áltatok 
nyilatkozó nyelvanyag ne egészen heterogen társadalmi körökről 
szóljon. Olyan történelmi olvasmányokat adjanak az olvasókönyvek, 
a melyek analógiáit tanítvány és tanár egyaránt könnyen teremt
heti meg. Ne olvassa a fiú a magyar olvasókönyvben a tatárjárás 
történetét, a latinban pedig a res gestae Komanorum-ot; ne olvassa 
a magyar olvasókönyvben a keresztes háborúk történetét, a latinban 
pedig a Róma alapításáról való mondákat.

T a n á re g y e s ü le t i  K ö z lö n y . X X III. 28
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Még igen sok tenni való akadhat ilyen irányban magyar és 
latin olvasókönyveink szerkesztésében. Magyar és latin olvasóköny
veinknek egymást kellene kiegészíteniök, egy társadalmi és ehhez 
fűződve egy gondolati kört kellene felölelniök. Korántsem akarom 
azonban állítani, hogy látszólag nagyon különböző tárgyú olvasmá
nyok között ne lehetne épen semmiféle vonatkozást találni. 
Találni igenis lehet, de nem annyit, hogy a fiú gondolati körét 
kellő elevenséggel foglalkodtathatnók. Nézetem szerint azonban 
ugyanazt a tárgyat sem szabad feldolgoznia a két olvasókönyvnek, 
mert a teljes azonosság a gondolkodás rovására volna és az érdek
lődést nem tarthatná épségben. Ha az I. osztályú tanuló magyar 
olvasókönyvében a magyar vezérek históriáját olvassa, akkor latin 
olvasókönyvében olvassa például Romulus, Numa Pompilius és a 
többi mondaszerű király történetét. На a II. osztályú tanuló ma
gyar olvasókönyvében a keresztes háborúk történetét olvassa, akkor 
a latin olvasókönyvben a görög szent háborúnak valami alkalma 
san szerkesztett leírását olvashatja. Ép ily vonatkozásba hozhatók a 
magyar-török háborúk a római-pún háborúkkal.

A történelmi olvasmányok teréről áttérve az olvasókönyvek 
egyéb anyagaira, már világosan látjuk, hogyr a két olvasókönyv 
bármilyen tartalmú olvasmányainak is alkalmas kapcsolatba kell 
kerülniük egymással. A példázgatást azonban itt nem feltétlenül 
szükséges folytatnunk, mert igen tág területre találnánk jutni, oly 
térre, hol túlmenve a magyar és latin ny'elv között teremtendő 
kapcsolaton, az olvasmányoknak az illető osztály egyéb tárgyaihoz 
való vonatkozásáról van szó. Tény, hogy az olvasókönyveknek a 
fiú egész gondolati körét kell foglalkodtatniok, megfelelő áthidalá
sok révén — a mennyire lehet — csatlakozniok kell az osz
tály valamennyi tárgyához. Ezzel azonban most ne foglalkozzunk, 
maradjunk a két olvasókönyvnél.

Az előbb mondottakból világos, hogy az olvasókönyvek pár
huzamos vagy helyesebben kapcsolatos szerkesztése kiváló paeda- 
gogiai jelentőségű lesz, mert a fiú a latin idegen nyelvű olvasó
könyvben olyan anyagot fog kapni, melytől gondolati köre nem 
idegenkedik. Mert feltételezem azt, hogy (a kezdő fokon) min
dig a magyar olvasókönyv és nyelvtanítás megy előre. Ha a 
keresztes háborúk magyar nyelvű elbeszélése a fiúnak valami okból 
megtetszett, akkor, ha latin olvasmányt kap, melyben azon tetszést 
teremtő sajátságok megvannak — ezen idegen nyelvű olvasmánynyal 
is meg fog ő barátkozni. Ha a fiú szereti a mytbost, szeretni fogja 
akkor is, ha latinul hallja. Ez tapasztalati igazság, a mit a gyer
mek szeret, azt szívesen fordítja, nem idegenkedik az idegen 
nyelvtől; jobban fordítja, mint azt, a mit nem kedvel. Mindezekből 
kitűnik, hogy a magyar és latin nyelv tanításának kapcsolatában 
mindenek előtt a gondolati köröket kell alkalmas kapcsolatokba 
hoznunk.
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Áttérve fejtegetéseink második részére, kérdés, hogy akkor, 
ha a magyar és latin olvasókönyvek teljesen az előbb jelzett irány
ban volnának szerkesztve, mi szükséges még oda, hogy a két nyelv 
gyakorlati tanítása is kapcsolatosan haladhasson. Szükséges még, 
(a mit kiilönhen már a történelmi tárgyaknak az olvasókönyveknek 
szánt feldolgozásából láttunk), hogy mind a magyar, mind a latin 
olvasókönyv olvasmányai a kijelölt grammatikai anyagnak gyakor
lati példáit tartalmazzák, de úgy, hogy e példák között is meg
maradhasson a tartalmi kapcsolat, ép úgy, mint az az olvasmányok 
között feltétlenül szükséges. Ha például valahol a czélhatározó 
mondatokról volna szó, akkor a megfelelő magyar és latin példát 
következőképen választanám meg. (A magyar olvasókönyvben a 
honalapítás történetét látom, a latin olvasókönyvben pedig Róma 
ősi királyainak históriáját.) Czélhatározó mondatok : Árpád harczolt 
a bolgárokkal, hogy népének hazát szerezzen. Romulus graviter 
pugnavit cum Fidenatibus, ut urbem servaret. Mindkettő czélhatározó 
mondat, tartalmuk pedig analog. Árpád is népéért harczol egy 
hatalmas ellenféllel, Romulus is népéért egy hatalmas ellenféllel. 
Elérthető, hogy számos ilyenfajta példát nyerünk helyesen szerkesz
tett olvasókönyvekből. Úgy vélekedem, hogy oly példáknak, melyek 
a grammatikai használat azonosságát tüntetik fel, — mint a fent 
említett két czélhatározó mondat —, a gondolkodást foglalkodtató 
tartalmi analógiát is kell magukban rejteniök.

Folytatva a két nyelv gyakorlati tanításának kapcsolatával 
való értekezésünket, igen szükségesnek tartom, hogy a magyar és 
latin nyelvtan terminológiája egy és ugyanaz legyen. E terminoló
giának viszonyainkra való tekintettel okvetetleniil magyarnak kell 
lennie. Latin terminusokat én csak az esetben használnék, ha olyan 
nyelvi jelenségekkel volna dolgom, melyek csak a latin nyelvnek 
sajátságai, a magyarban pedig épen nincsenek meg. Mindig verbum 
deponens-ről kellene beszélnünk, soha sem álszenvedő igéről. Külön
ben azonban, a hol csak lehet — nézetem szerint magyar termi 
nologiát kell használnunk, mert a két nyelv legbiztosabb összetartó 
köteléke az egynyelvű terminológia lesz. Korántsem szenved csor
bát az idegen nyelv ismerete, ha a fiú a megtanulandó ide
gen nyelv saját — (latin, görög vagy német) terminológiájával 
sohasem ismerkedik is meg. Mert nyelvtani terminusokból még soha 
semmiféle nyelv nem készült.

Fejtegetéseim a példákat eddig nem mellőzték, lehetetlen azon
ban egy rövid értekezés keretében felsorolni mindazt, a mit a 
közös terminológia révén egymással vonatkozásba hozhatunk. Csak 
is az itt kifejtett elvekből származó tankönyvek adhatnák meg 
mindazon gyakorlati példákat, melyek szakköreinket érdekelhetnék. 
Tankönyvekről szóltam szándékosan, mert természetes, hogy a 
magyar és latin nyelvtannak egyforma szerkezetűnek kell lennie, 
ha a két nyelv kapcsolatos tanítását komolyan akarjuk. Az olvasó-
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könyvek anyagával kapcsolatos párhuzamos nyelvtanokra van 
szükségünk. Ilyen nyelvtanaink tudtommal eddig még egyáltalán 
nincsenek. A magam részéről azonban épen nem tartom szerkesz
tésüket lehetetlennek. Azon esetben, ha a latin nyelvtan szerkezet 
dolgában — (tehát első sorban a közös mondattani alapon) — 
azonos a magyarral, úgy szorosabb kapcsolatot kell teremteni a 
latin és magyar grammatika között azzal is, hogy a latin nyelvtan 
mindazon nyelvi jelenségekre, melyek a latin és magyar nyelv
ben egyaránt megvannak, fogadja el a használatos magyar 
nyelvtan magyar nyelvű terminológiáját. Beszéljen a latin nyelvtan 
is csak tárgyesetről, ne accusativusról, névmásról, ne pronomenről, 
alanyról, ne subiectumról, melléknévről, ne adiectivumról. (De pl. 
az ablativusnak mindig csak ez a latin neve legyen.) Közölheti 
ugyan a párhuzamos latin nyelvtan a latin terminusokat is, de 
csak mellékesen, a fejezetek czimén pedig épen nem. A magyar és 
latin nyelv kapcsolatos tanítása nem lehetetlen, sőt az itt is, másutt 
is hangoztatott elvek révén nemcsak a magyar és latin, hanem a 
magyar és bármely idegen nyelvet is sikeresen fogjuk tanítani 
kapcsolatosan.

Nem mellőzhetem végül a magyar és latin nyelvben helylyel- 
közzel mutatkozó használati azonosságokat sem. Azt hiszem, hogy 
a latin olvasókönyvnek annál több magyar formájú latin kifejezést 
kell tartalmaznia, minél kisebb (alacsonyabb) osztálynak van 
szánva a könyv. Ha a kisebb fiú látja, hogy a latin, kivel szép 
olvasmányok útján már-már megbarátkozott, sokszor épúgy beszél, 
mint a magyar, akkor az idegen nyelvtől való idegenkedés legyő
zéséhez hathatós eszközzel járultak ezen irányban is az olvasóköny
vek szerkesztői, a kiktől a kérdés megoldását első sorban várjuk, 
remélve, hogy nem sokára utánok párhuzamos nyelvtanok szerkesz
tésére is akadnak vállalkozók.

(Nagy-Bánya.) Posch Árpád.

Az absolut mértékek rendszere a középiskolában.
Ha az újabb physikai tankönyv-irodalomra, akár a külföldire, 

akár a hazaira, csak futólagos pillantást vetünk is, azonnal sze- 
‘ műnkbe ötlik, hogy az absolut mértékrendszer mindinkább tért fog

lal, de egyúttal könnyű észrevenni, hogy e tárgynak iskolai keze
lése körül, akár a tárgy terjedelmet, akár módszerét tekintsük, a 
legönkényesebb felfogások uralkodnak. Csak egy körülményben 
nyilvánul a teljes megegyezés: minden tankönyv felkarolja a tár
gyat, mi nyilván fontosságának felismeréséről tanúskodik. Gymna- 
siumi Utasításaink azonban e tárgyat meg sem említik, a reál
iskolaiak pedig csak az elektrikában tesznek halvány megjegyzést
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— felemlítvén az ampere, ohm és volt mesterszavakat — melyből 
következtethetjük, hogy az absolut mértékek felkarolását bizonyos 
mértékben kívánatosnak tartják. Mivel azonban az Utasítások a 
felkarolás mértékét még csak általános vonásokban sem írják kö
rül ; másrészt mivel a dolog a physikai oktatást, és pedig úgy 
ennek belső tartalmát mint külső terjedelmét, nagyon érzékenyen 
úrinti s abban igen mélyreható szerepet van hivatva játszani; végre 
mivel, mint fentebb mondottam, a felfogások nagyon önkényesek: 
helyén valónak látszik, hogy ez a fontos kérdés szőnyegre kerül
jön ; több oldalról való megvilágítása után talán sikerülnni fog -—• 
legalább a főpontokban — összhangzatos megállapodásra jutni. A 
következőkben a magam részéről bátor leszek több évi tapasztalásra 
alapított nézeteimet előterjeszteni.

A kérdés mindössze is csak két pont körül forog: az első 
az absolut mértékrendszernek mint középiskolai tananyagnak terjedel
mét, a második pedig módszerét illeti. A terjedelemre nézve min
denek előtt azt kell szem előtt tartanunk, hogy a tárgynak csak 
valamennyire intensiv felkarolása, tekintve a szűkén kimért időt, 
szükségképen az eddig szokásos tananyag terjedelmének rovására 
■esik. Hogy mely részleteket kell és lehet feláldozni, erre itt nem akarok 
kiterjeszkedni; annyi bizonyos, hogy e részletek első sorban a hang
tan, fénytan és az elektromosságtan köréből volnának kiszeme- 
lendők. Hogy az utóbbi tárgycsoportot is ide számítom, ezen ne 
tessék megütközni. Kétségtelen, hogy manapság az elektrika a 
physikának legkedvesebb és legnépszerűbb ága, és pedig nemcsak 
a  laikusra, hanem a szakemberekre nézve is, és kétségtelen az is, 
hogy az absolut mértékrendszer épen az elektrika révén tett szert 
kiváló jelentőségre. De nem szabad, hogy a tanférfiú magát az 
épen felszínen levő divattól, ha mindjárt a tudományos divattól is, 
félrevezettesse. A középiskolában, hol a többi között alapot is kell 
vetni, mindenben, tehát a mértékrendszerek dolgában is, a physi
kának más ágai, és pedig első sorban a mechanika, s ezután a 
hőtan a legfontosabbak. A mechanikában van tehát helye, hogy 
az obsolut mértékek az alapvető dolgok közé felvétessenek. Az első 
kedvező alkalom a sebesség tárgyalásánál kínálkozik. Itt mindjárt 
elő lehet tüntetni a közönséges arithmetikai osztás és a physiká- 
ban szokásos osztás közötti különbséget, mi nyomban rá vezet a 
■dimensiók értelmezésére és jelentőségére. Tárgyunkat fokozatosan 
kibővíthetjük a gyorsulás, sűrűség, erő, súly, fajsúly, mozgásmeny- 
nyiség, munka és az effectus tárgyalásánál. Egy csoportban hal
mozni fel a tárgyat, ez a tanulóra nézve nehezen volna megemészt
hető. A hydro- és aerostatikában már csak a nyomás (felületegységre 
számított erő) jöhet az absolut mértékek szempontjából különös figye
lembe, a hang- és fénytanban ugyané mértékek szempontjából újat 
már épen nem kell felvenni. A hőtanban a hőmennyiség absolut 
mérésén kívül egyébre alig kell kiterjeszkednünk, mivel a mérsék-
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letnek és kiterjedési együtthatónak absolut értékei a dolog természe
ténél, különösen pedig a phyisikai számításokban való sajátos 
szerepüknél fogva a középiskolai oktatásra nézve ez idő szerint még 
nem nagy jelentőségűek. Az elektrostatikában főleg az elektromos
ság mennyiségénél lehet az absolut mértékre kiterjeszkedni; a fe
szültség (potentiál), sűrűség, capacitás, stb. részletesebb felvétele 
a középiskolai tanításban nagyon messzire vezetne. A mágnesség és 
elektromágnesség terén elégséges, ha a tanuló az absolut egységek 
szerinti mérések lehetőségének fogalmával egészen tisztába jön ; a 
részletezésre és a dimensiókra való kiterjeszkedés túlterhelésre 
vezetne s annyival is inkább szükségtelen, mivel itt a dimensiók a 
fogalmak szemléltetésére már nem szolgálhatnak.

A mi már most a módszert illeti, a kiinduló pontot már fen
tebb jeleztük. A fogalmak megállapításánál megmaradhatunk a 
physikában réges-régóta szokásos amaz eljárás mellett, mely sze
rint az állandók értelmezésére a változó tényezőket egységekül 
téve, az állandót a független változóval, a tett egység-helyettesíté
sek feltétele mellett, egyértelműnek találjuk. Ez az eljárás, mely 
az egységre való számításnak a tanuló előtt már a számtanból 
egészen forgalmas fogalmával a legszorosabban függ össze, tudo
mányos szempontból egészen szigorúnak nem mondható ugyan, de 
a kezdőre nézve megvan az a nagyon jó oldala hogy a fogalmak 
szemlélhetőkké válnak. Az egészen szigorú megállapítás az említet
tem értelmezésnek csak egy kevés kiegészítését kívánja meg, s e 
kívánalomnak könnyű eleget tenni. Különben is mi értelme volna 
annak, ha némely szerző fontoskodó példáját követve, például a 
sebességet mint az útnak viszonyát az időhöz állapítanék meg, 
de azután a gyorsulást mint az időegységnek megfelelő sebes
ségnövekedést, az absolut sűrűséget mint a térfogategységnek 
megfelelő tömeget, a fajsúlyt mint a térfogat-egységnek meg
felelő súlyt, stb. határoznék meg, holott a következetesség meg
kívánná, hogy a gyorsulást, sűrűséget, fajsúlyt, stb. szintén mint 
viszonyokat (sebesség: idő, tömeg : térfogat, súly: térfogat, stb.) 
állapítsuk meg ?

A módszer egy második nevezetes kérdése, vájjon az absolut 
mértékek alkalmazását kizárólagossá tegyük e? Ha így járnánk 
el, kétségen kívül ez volna a dolognak leggyökeresebb és tudomá
nyos szempontból leghelyesebb megoldása. Azonban ez idő szerint 
még számolnunk kell a tényleges állapotokkal. Hiába való az absolut 
mértékeknek minden kétértelműséget kizáró jó oldala : még a tudo
mányosan képzett technikusnak sem jut bizony eszébe, hogy a 
kilogramm-súlyt, a kilogramm-métert, stb. elvesse! Eme közönsé
ges mértekeknek az absolutak mellett való párhuzamos felhaszná
lása a gyakorlati szükségletekből származó, mellőzhetetlen dolog, s 
az olyan kísérletet, mely az absolut mértékeket középiskolai tan
könyvben kizárólag használja (és van ilyen túlbuzgó kísérlet!)
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egészen elhibázottnak gondolom. Kiilöuben is a közönséges mérté
keknek párhuzamos használata rendkívül alkalmas az absolut 
mértékrendszer szellemének helyes felfogására.

A mágnességben és az elektrostatikában Coulomb törvénye 
közvetetlenül rávezet a mágnesség és elektromosság absolut egységé
nek megállapítására. Az elektromágnességben pedig kiinduló pon
tunk az áramerősség. A Biot-Savart féle törvénynek kör-áramra 
való alkalmazása rávezet az áramerősség absolut egységének s ez is
mét az elektromosság-mennyiség elektroinágnesi absolut egységének 
megállapítására. Az ellenállás és elektromotoros erő egységeinek 
levezetésére ezután igen alkalmas Joule törvénye. Végre az ugyne- 
zett gyakorlati egységek megállapítására hivatkozunk arra a kísér
leti eredményre, mely szerint a mennyiség elektroinágnesi egysége 
3 X l0 10-szer akkora az elektrostatikai egységnél. E szám rendkívüli 
nagysága — ha megfelelő analógiákra hivatkozunk, azonnal 
szembeötlővé teszi az ellenállás és az elektromotoros erő gyakorlati 
egységeinek szükséges voltát; az ampére levezetése ezután Ohm 
törvényéből önként kínálkozik. Lehetséges volna ugyan az ampéret, 
ohmot, stb. tapasztalatilag meghatározni mint bizonyos ezüst- vagy 
réz-mennyiségnek megfelelő áramerősséget, mint bizonyos hosszúságú 
kénesőoszlopnak ellenállását, stb., de ennek semmi tudományos 
értéke nem volna, és megjárná valamely inasiskolában, de közép
iskolában helye nem lehet.

Végre mint már említettem, még a legfontosabb elektrikai 
absolut mérések lehetőségével kell a tanulót megbarátkoztatni, és 
itt a közvetetlen mérések közül teljesen elegendő az áramerősség 
mérése. Nézzük csak, hogy hová vezet e kivánalom. A Biot-Savart
féle törvény alkalmazásával levezetvén a tangensbusszóla képletét, 
ebből az áram absolut mérése azonnal szembeötlik, ha előbb már meg
mutattuk, hogy miként mérhető a ftildmágnességi erő vízszintes 
összetevője absolut mérték szerint, mi ismét a Gauss-féle távolság
hatás törvénynek legalább egyik esetét tételezi fel. Ezek a részletek 
tehát nem mellőzhetők, hacsak az absolut méréseket az elektrikában 
egyáltalában mellőzni nem akarjuk.

A módszerre nézve igen fontos még a potentiál kérdése. A 
külföldön újabban megjelent középiskolai physikai könyvek az 
elektrikában csaknem kivétel nélkül szerepeltetik az elméleti mechani
kának és physikának ezt a nevezetes fogalmát, melyet azonban 
Utasításaink még a neve szerint sem említenek. Természetes, hogy 
a középiskolában a potentiálnak csak elemi tárgyalásáról lehet szó, 
s hogy ez nem tartozik a lehetetlenségek közé, erről igen jó szak
művek tanúskodnak.*) Mindazonáltal tekintve azt, hogy az elektrika

*) Tankönyvirodalmunkban a Hofmeia tér-Schmidt-féle Természet tan szaba
tosan és egész következetesen végig vezeti a potentiál-elméletet, még pedig 
nagyon helyesen a mechanikában veti alapját, míg például az Ausztriában na
gyon elterjedt Handl-féie tankönyv csak az elektrikában foglalkozik vele, 
mintha bizony a potentiál csak az elektrika kedvéért volna! Pedig e könyv
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a középiskolában korántsem fektetendő oly széles alapra, hogy azt 
még a potentiál elméletével is ki kellene bővíteni, — és ezt egy 
elsőrangú tekintély, G. Wiedemann is megerősíti — felesleges 
volna egy tudományos divat kedvéért a tanulóra újabb súlyos ter
het róni, és pedig annyival is inkább volna felesleges, mivel a 
dolog érdemére mechanikai vagy hőtani analógiák révén is teljesen 
kielégítő mértékben lehet kiterjeszkedni, miről Colson, Fieeming 
Jenkin, 0. Fröhlich stb. elektrikai müvei fényesen tanúskodnak. 
A gyakorlati tanférfiúnak az ilyen elismert tekintélyű müvekből 
nemcsak okulást, hanem egyúttal bátorságot is kell merítenie, hogy 
ellenállhasson az újabb időkben felkerült azon áramlatnak, mely „a 
tudomány mai álláspontja“, „modern színvonal“, stb. hangzatos jelsza
vak paizsa alatt a physikát az igazi phyisikai alapról mindinkáb letereli, 
és elméleti, különösen pedig analytikai mechanikai alapra (?) fekteti. 
Hogy csak egy szembeötlő példát említsek, némely könyvben már 
az a szokás is lábra kapott, hogy a gymnasiumi tanulót, ki a sik- 
elemző mértannak is épen csak első kezdeteivel ismerkedik, tér- 
coordinátákkal, súlypont-coordinátákkal stb. mulattatja. Az ilyen 
szerzők talán nagy örömöt éreznek, midőn tudományukat a tanuló 
zsenge elméjére ráerőszakolják, de az elfogulatlan tanférfiu az 
ilyesmiket mindenha didaktikai és paedagogiai merényletnek 
fogja tekinteni.

(Szeged.) Czógler Alajos.

Adalékok a görög nyelv és az egységes középiskola
kérdéséhez.

E rovatunk czélját, valamint az itt közlöttekkel szemben elfog
lalt álláspontunkat múlt füzetünkben (325—327. 1.) fejtegettük. Ez 
alkalommal egy nyilatkozatra kell szorítkoznunk, de olvasóink el 
fogják ismerni ez egynek kiváló fontosságát, akármily szempontból 
tekintsék különben a kérdést. Mint az előbbieket, úgy a mostani 
nyilatkozatot is észrevételek nélkül közöljük. Kiki ítéljen maga.

III.
Szász Károly a Kisfaludy-társaság közgyűlésén (febr. 9-én) 

mondott megnyitó beszédjéből.
Keveset tennék föl tisztelt hallgatóim belátásáról, ha azt hinném, 

nem veszik észre, ha magam ki nem mondom is, hogy bár csak ténye
ket hozok fel, előadásomban bizonyos czélzatosság van. Tisztán tudomá-

szerzöje dicsekszik, hogy ő tette a potentiált „schulfahig“-gé! A tanuló azon
ban szépen megköszöni az iskolábavalóságnak azt a fokát, a melyen ily defi- 
nitiókat kell megértenie (?): „valamely testet nemleg elektromozni annyit tesz, 
mint potentiálját a Földénél alább szállítani,“ stb.
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nyos társaságok sem zárkózhatnak el a közélet napi kérdéseitől, ha 
nemzetükkel kapcsolatban akarnak maradni — irodalmi s kivált szép- 
irodalmi társaságok legkevésbbé azoktól a kérdésektől, melyek a nemzeti 
művelődés s azzal elválhatatlanul összefüggő nemzeti irodalom érdekeit 
érintik; azért azt hiszem, a Kisfaludy-társaság mint szépirodalmi intézet 
körén sem eshetik kívül egy köznüvelődési napi kérdés, mely — leg
közelebbről újra fölvetve s egészen felszínre hozva, — a magyar köz- 
mívelődés minden barátját — bár csak egy közoktatási s tanügyi kérdés 
alakjában — élénken foglalkoztatja. Értem a görög nyelv kérdését; azt 
.a kérdést: foglaljon-e annak tanítása tovább is helyet középiskolai okta
tásunk rendszerében, vagy abból teljesen kizárassék, vagy legalább lénye
gesen megszoríttassék. Bár e kérdésnek didaktikai (tanrendszeri) tárgyalása 
a Kisfaludy-társaság körében s így e helyütt is, nem volna szorosan 
helyén, annak közművelődési s irodalmi oldala oly szorosan összefügg 
azzal, hogy bármennyire igyekszem is, azt sem mellőzhetem egészen, 
midőn e kérdéssel irodalmi szempontból foglalkozom.

Hogy a görög szellem — s melyet az terem tett: a görög művé
szet az örökszépnek első, eredeti és kiapadhatatlan kútforrása — azt a 
görög nyelv tanításának ellenesei is elismerik. Mert az talán csak élcz- 
számba megy, hogy ha a római műveltség véletlenül nem a görög, hanem 
az etruszk műveltségből táplálkozott volna, ma ezért s nem a görögért 
lelkesednék Európa. Sőt még a görög nyelv és a görög műveltség képző 
erejét is hajlandók elismerni azok, kik azt czélszerüségi okokból a közép
iskolából kiküszöbölni, vagy abban legalább megszorítani akarnák.

Az elsőt, a forrás értékét, nehéz is volna tagadni. Nem csak a 
szorosan vett művészetnek, úgy a szóló mint a képzőművészetnek utol
érhetetlen tökélyét, hanem a bölcsészetnek s történetírásnak is örök 
példányait, a mai modern műveltség is a görög műveltségben és iroda
lomban találja föl. Aristoteles Politikája és Ethikája, Herodotos és Thu- 
kydides történetírása, sőt még az Euklides mártana s az Archimedes 
physikája és erőmütana, épen oly alapvető törvénykönyvei a bölcsészeti, 
történelmi és tudományos vizsgálódásnak s irálynak, mint Homér az 
epikai, Sophokles a drámai, Pindár a lyrai költészetnek, Isokrates és 
Demosthenes a szónoklatnak s Phidias és a milói Venus alkotója a 
szobrászatnak. A görög nyelv és irály pedig, mely első sorban Róma 
nyelvének és irodalmának forrása és példája lön, emezzel mint hason- 
arczú első szülött leányával együtt forrása és példája maradt az újkor 
összes nemzeti irodalmainak. S nyelve, tökélyes formáival és a holt nyelvek 
amaz előnyével, ha az a teljes kifejlettség fokán következett be, a vál
tozatlansággal — örökre megtartotta képző erejét, ha a nyelveknek, mint 
az emberi szellem organikus alkotásainak, általában van képző erejük, 
a mit bizonyára senki sem fog tagadni.

Mégis a görög nyelv ellenesei ezeket is csak bizonyos fentartások- 
kal ismerik el. Szerintök a modern irodalmak, bár eredetileg a régiek 
alapján emelkedtek s azok forrásaiból merítettek, rég felülmúlták azokat, 
terjedelemben, szélesb látkörben, mélyebbre ható kutatásban s az új világ-
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nézetnek a régi helyébe és annak fölébe emelkedése által. Dante elhomá 
lyosította Hómért, Shakespeare Sophoklest, Macaulay, Thierry és Kanke 
Herodotot és Thukydidest, Pitt és Burke Demosthenest, az újkori bölcsé
szeti iskolákról nem is szólva, valamint Rafael Apellest, Thorwaldsen 
Phidiast -— s általában az új román és germán nagy irodalmak az 
ó-classicai (görög és latin) irodalmakat. Miért tehát ezekhez térni vissza, 
holott az élő irodalmak minden műfajában tökéletesebb példányokkal, 
sokkal nagyobb számban kínálkoznak ? És a mi a régi irodalmakban 
oly tökéletes — szükséges-e azt is eredetiben olvasni s jeles fordítások
ban nem szintoly élvezhető, vagy a nyelv teljes értése által még élvez
hetőbb-e ?

E tetszetős érvek tarthatatlanságát, vagy legalább is súlyuknak nagyon 
leszállítandó voltát könnyű átlátni. Vájjon az, a mit ma oly tökéletesnek, 
szépnek és remeknek találunk az újkor irodalmi művei közül, ki fogja-e 
állani a kétezer év bírálatát, mint a görögök és rómaiak kiállották ? vájjon 
hatásuk egy része, talán nagy része nincs-e az ízlés sőt a divat változásainak 
alávetve ? vájjon az örök szépnek s nem csak a múló szépnek a jelle
gével bír-e sok, a mit csak a jelen, vagy legfölebb egy pár század bámu
lata szentesített ? S vájjon azok közt a nagy írók és művészek közt van-e 
csak egy is, a ki a görög példák fölényét maga önként el ne ismerné ? 
És ha némelyikre, Daniéra, Shakespearere, Rafaelre, s még másokra is. 
a századok ítéletét az ezredévek is megerősítendik is, vájjon biomért. 
Sophoklest s a milói Vénus alkotóját elhomályosítják- e az újkor e nagyjai, 
velők, mellettük, nem az örök szép nyilatkozásai maradnak e amazok 
müvei ? elavulnak-e, vagy lomtárba dobassanak ? nem lesznek-e őrökre a 
műélvezet s a legmagasb gyönyör forrásai ? S nem maradnak-e annak 
első forrásai örökre, melyekhez a korszakok változó, talán romló Ízlései 
újra meg újra vissza fognak térni, hogy ismét abból a forrásból merítse
nek, a melyből magok az új nagyságok is a szép örök törvényeit, a 
műalkotás erejét és a lelkesedés tüzét merítették ?

És a fordítások? Mint a hegyekből a csatornákon levezetett víz is 
eloltja azok szóraját, kik a forráshoz nem juthatnak, hogy annak üde s 
kristálytiszta habjaiból meríthessenek: úgy a — még legtökéletesebb 
műfordítás is azoknak való, a kik az eredeti nyelve értését nem szerez
hetik meg, bár hű, de halvány másolatok maradnak örökké, hasonlók a 
photographiához, mely a festvényről vagy szoborról csak tökéletlen fogal
mat nyújt annak, a ki nem mehet Rómába, hogy a Rafael Disputáját a 
Vatikánban, vagy a milói Vénust a Louvre-ban megtekintse.

De még ezeket megengedve is, a görög nyelv középiskolai tanítá
sának ellenzői tovább mennek s gyakorlati érvekkel igyekeznek állás
pontjukat védeni és erősíteni. Mondják, hogy a gymnasiumi görög taní
tásnak semmi sikere; ezer meg ezer ifjút négy éven át kínoznak vele s 
mikor a középiskolát végzik, nagy része olvasni alig tud, s a grammatika 
elemi szabályaiban is eltéved; a java is Homárból, Xenophonból olvas 
talán egy-két lapot, megérti imigy-amugy, irodalmi tájékozottságot azon
ban nem szerez, a görög szellem hatásáról, műélvezetről pedig szó sincs.
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Ez állítások, lia bennük az igazság kissé tálsötétre van is színezve, 
nem alaptalanok. De nem fogadhatók el érvül a középiskolai görög okta
tás ellen. Mert ugyan ki is várhatná, követelhetné, hogy négy éven át, heti 
4— 5 órán a görög nyelvet a betűk ismeretén kezdve, annyira lehetne 
vinni, hogy valaki a költőket és szónokokat élvezhesse ? De ez nem is 
feladata a középiskolai oktatásnak sem a görög, sem más nyelvre, sem 
általában egyik tárgyra nézve sem. Vájjon ugyanannyi heti órában viszik-e 
annyira a modern nyelvekben, akár a németben, akár a francziában 
középiskolai ifjaink, bogy Goethét és Schillert, Moliéret és Hugo Viktort 
értsék, élvezzék — ha csak a család, az otthon nem készítette elő, vagy 
nem támogatja'? Sőt a latin nyelvet, nyolcz évi teljes tanfolyamon, több 
mint kétszerannyi óraszámban, viszik-e annyira, hogy Horáczot és Cicerót, 
Sallustiust és Quintiliant folyvást olvashassák és élvezhessék? Nosza, 
küszöböljük ki a latint is. a modern nyelveket is, azok tanításában sincs 
siker, a mi van, nem áll arányban a ráfordított idővel és fáradsággal.

A középiskola czélja, feladata kettős. A mindenkinek szükséges 
általános műveltség elemeit megadni, az élet számára megadni azoknak 
is, a kik felsőbb iskolába nem lépnek, — s a felső oktatásra előkészí
teni, kellő alapot adni azoknak, a kik igen.

Az első feladat a kisebb résznek szól; mert — nem említve azokat , 
kik már az alsó osztályokból, legfölebb a negyedikből kilépnek, s nép
tanítói, kereskedői vagy iparos pályára lépnek, kiket ennélfogva sem a 
görög nyelv kérdése nem érint, sem az általános míveltség magasabb fokú 
igénye nem illet meg, a teljes gymnasiumot elvégzőknek csak igen kis 
része, és pedig a tehetségtelenebb, lép le a tudományos pályáról s ki az 
életbe vagy kisebb rendű pályákra, a túlnyomó nagyobb rész és minden
esetre a java felső oktatásra megy, s magasabb minősítvényt követelő 
pályát választ magának. így a legnagyobb részre nézve a középiskola ama 
másik feladata marad fenn, hogy egyetemekre készítsen elő s a magasabb 
tudományos képzésnek vessen alapot.

Ámde, mondják, amazokra is, emezek nagy többségére nézve is, 
elvész a görög nyelv tanulására fordított idő és fáradság, mert erre a 
közéletben senkinek, a tudományos pályán is csak annak van szüksége, 
a ki vagy általában a legmagasb míveltséget kívánó tudományos vagy 
épen tanári pályára, jelesen classica-philologiai tanárságra készül.

E nézet ellenébe először is azt vetem, hogy e szerint mindenek
előtt a mennyiségtannak a mindennapi élet szükségelte arithmetikán, a 
négy specziesen és a kamatszámításon felüli részét, tehát a negyediktől 
a nyolezadik osztályig terjedő egész tananyagát ki kellene törülnünk a 
középiskola tantervéből, mert ugyan kinek van az algebrára, a gyök
vonásra, a logarithmusokra és a trigonometriára s függvényeire szüksége 
az életben s a tudományos pályán is a mérnökin kívül ? Sőt ki kellene 
törülnünk a többi tárgyak tananyagának is igen nagy részét, mert az 
élet s az általános míveltség, a kézzel fogható hasznot s közvetlen alkal
mazhatóságát tekintve, sokkal kevesebbet követel és sokkal kevesebbel 
megelégszik, mint a mennyit a természet- és vegytanból, sőt a föld- és
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természetrajzból a középiskola nyújt; és csak a magyar nyelvet és iro
dalmat, az egyetemes és a hazai történelmet — s ez utóbbit mellékesen 
jegyezve meg, mint nemzeti életünk főalapját s a nemzeti érzés gerjesz
tőjét és szilárdítóját, az egész középiskolán átvonulva, a mostaninál jóval 
nagyobb terjedelemben ; azonkívül a mathematika, physika és természet
rajz első elemeit kellene a középiskolába hozni, a többit pedig annyi 
szakiskolára, a hány különböző életpálya van: a leendő humanistáknak 
classical, a mérnököknek mathematikai, az orvosoknak és gyógyszerészek
nek természetrajzi és vegytani s isten tudja hányféle szakiskolát kellene 
berendezni.

Az általános műveltségnek s a szellem több oldalú, egyenletes kép
zésének nincs nagyobb ellensége, mint a különböző szakoknak a legalsó 
foktól, a kezdettől való elkülönítése. Még azt is tévedés hinni, hogy 
kitűnő mérnök, orvos, jogász, természettudós, mathematikus, vagy bármely 
tudományos szakban kitűnő lehet valaki, a ki csak a maga szakát s azzal 
szoros összefüggésben állókat tanulta s szaktudományának a mulhatlanul 
szükségesnél szélesebb alapot nem vetett. Szintoly csalódás azt hinni, 
hogy a mit életpályánkon közvetlenül nem alkalmazhatunk, azt hiába 
tanultuk, az ránk nézve egészen elveszett. Még ha tételes ismeretét 
elfelejtettük is, pl. a görög nyelvtan szabályait, vagy a trigonometria 
formuláit: akkor sem tanultunk egészen hiába; mert elménk formai 
kiképzésére hatottak, lelkünk fogékonyságát növelték, termékenyitették s 
öntudatlanul is hasznukat veszszük a legelütőbb, tőlök legtávolabb fekvő 
eszmekörökben is. E nézet az egységes középiskola mellett szól, legalább 
az alsó osztályokban, a két vagy legfölebb négy felső osztály kétfelé 
ágazásával. Akkor lehet az alsó osztályokban, a mindennapi élet szüksé
gét kielégítő tananyagot elvégezni, s a felső osztályok egyik ágában a 
humán, másikban a reál irány szükségletét kielégíteni. De az általános 
míveltség alapjai egyik és másik irányban félegesek maradnak.

De a mi nem lehet: valamely tárgyat, melynek általános becsét 
elismerjük, kivenni a többivel egyenlő kötelezettség sorából s facultativvá 
tenni. Tegyék facultativvá a mennyiségtant — s a trigonometriát és az 
algebrát senki sem fogja tanulni; tegyék azzá a görögöt, senki sem 
fogja tanulni, kivált miután ily rossz hírét költötték; tegyék a vegytant, 
a physikát — senki, vagy igen kevesen fogják tanulni. S facultativvá 
tenni némely, például az állami középiskolákban a görög nyelvet, annyi, 
mint hasonlóra kényszeríteni az azt különben megtartani kívánó többi 
iskolafentartókat is, például a protestáns felekezeteket, hogy meggyőző
désük ellenére ők is elejtsék, ha csak intézeteiket üressé tenni s fiaikat 
a könnyebb tantervű intézetekbe tereltetni nem akarják. Vagy talán a 
facultativvá tétellel azt fogjuk mondani a középiskolai növendéknek, a 
mit az egyetemi polgárnak, annak is nagy megszorítással, mert a főtár
gyakra nézve vizsgálati kötelezettséggel mondunk : válogass a tantárgyak 
közül kedved szerint, de hetenkint 14 órát hallgatnod kell. — Akarja 
valaki ezt a tanszabadságot a középiskolába is bevinni ? Alig hiszem.

Ellenben merem állítani, hogy a középiskola teljes tananyagával 
nemcsak a felső iskolának, s az abban egyik vagy másik tudományszakot
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választó ifjú pályaczéljának, hanem minden esetben az életnek is szolgál 
s annak előre nem látható irányaira előkészítöleg s termékenyítőleg hat. 
A mint Cicerótól tudjuk, hogy Cato öreg korában tanult görögül, nem 
tartván későnek ifjúkora mulasztását agg korában pótolni, úgy nagy 
Széchenyink is férfi korában bővítette gyermekkora görög tanulmányait 
annyira, hogy Hornért és Plátót eredetiben olvashatta. A Cato példáját 
nehezebb volna követni, de a Széchenyiét, középiskolát jól végzett ember, 
akármelyik tudományban, melyre előbb keveset gondolt, későbbi kedve 
vagy szüksége szerint követheti, mert a középiskola megadta neki az 
alapot, melyre biztosan építhet, — a keretet, melyet csak be kell 
töltenie.

Hogy mit mondana Európa a görög nyelv kiküszöbölésére, hogy 
mire becsülnék érettségi bizonyítványainkat a külföldi egyetemek ? —- 
e kérdések vitatásáról, bármily kecsegtetőnek kínálkoznék is, önként 
lemondok — mert nem a mások ítéletét, hanem a dolog érdemét tekin
tem döntőnek a magam véleménye megállapítására. — Arra sem akarok 
kiterjeszkedni, a mi tisztán tanügyi kérdés, mikép lehetne a görög nyelv 
tanításának, jobb módszer alkalmazása által, nagyobb sikert biztosítani; 
bár előttünk áll a példa, hogy a mathematikában, mely egy nemzedék
kel ezelőtt ép oly idegenséggel találkozott s ép oly sikertelenséggel is, 
mint ma a görög, mikép állt be egyedül a módszer javítása következté
ben érezhető tetemes változás.

De egy több oldalról nagy súlylyal s a mellett öntetsző gúnynyal 
felhozott, úgynevezett érvet nem mellőzhetek. Mondatott, hogy csak a 
professorok vannak a görög nyelv fentartása mellett s azok egy része 
sem tud görögül ■— és így nem illetékes annak támogatására. Vájjon 
több görög tudomány van-e a görög nyelv ellenzőiben s illetéke
sebbek-e ők annak elítélésére, mint pártolására emezek ? Vájjon szük
séges-e valakinek szakembernek lenni, hogy egy vagy más tantárgy- 
szükséges vagy nem szükséges voltáról illetékesen szólhasson ? A mathe- 
rnatika vagy physika szükségéről csak mathematikusok és physikusok 
lehetnek-e meggyőződve ? A terjedelem, a tananyag beosztása, a módszer 
kérdéseihez természetesen csak szakemberek szólhatnak illetékesen. De a 
kérdés átalános közművelődési oldalához minden igazán müveit ember. 
Sokan tanultuk a középiskolában a görög nyelvet, a kik az életben annak 
sok hasznát (kézzelfogható, közvetlen hasznát) később nem vettük Magam 
is, hivatásomhoz képest, leginkább az új testamentum olvasását könnyítet
tem meg vele magamnak. De azért, bár oly túlzásba nem megyek is, 
mint egy minap említett angol tudós, hogy hazámat s nemzetiségemet 
odaadnám cserébe egy napért, melyet Perikies Athénjében mint görög 
tölthetnék — annyit mégis mondok, hogy sokért nem adnám a gyönyört, 
(bár élvezete azóta elpárolgott) hogy Hornért ifjú koromban eredetiben 
olvashattam. Lelki kincseink kevésbbé veszendők mint az anyagiak s 
elvesztésük után még emlékezetük s visszatérésük is gyönyört okoz.

De még ez sem a főok — a miért a görög nyelvnek a közép
iskolákból kizárása, vagy megszorítása ellen felszólalok. A főok nem
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magának a görög tanulmánynak, hanem saját nemzeti irodalmunknak az 
érdeke.

Nemzeti irodalmak soha sem támadnak utánzás által; képződhetnek 
eszmények után, alakulhatnak minták szerint, de a közvetlen, hogy úgy 
mondjam másoló utánzás megöli az eredetiséget, melynek a nemzeti saját
ság az alapja, főforrása s egyedüli rnegóvója. Az utánzás veszélye pedig 
annál közelebb van, sőt annál bizonyosabb, minél közelebb van a minta, 
melyet utánzunk. Ha egy térben és időben közeli irodalomnak, melylyel 
folytonos érintkezésben vagyunk, engedünk döntő befolyást a magunkéra, 
el nem kerülhetjük az utánzást s lehetetlenné teszszük az önálló fejlő
dést, eltörüljük, vagy legalább elmosódni engedjük a nemzeti jelleget. 
Ezért van. hogy a magyar nemzeti irodalomra nézve, legnagyobb ve>zély 
a német irodalom befolyásában, e befolyásnak magunk alárendelésében 
rejlik; de hasonló, bár kisebb mérvű veszély van akár a franczia, akár 
az angol, vagy általában a modern irodalmak utánzásában vagy kizárólag 
azokhoz való idomulásban. S valóban, ha a renaissance után keletkezett 
nagy irodalmakat tekintjük, az olaszt, a francziát, a németet, az angolt, 
még a spanyolt i s : azok mindegyike önállóan fejlődött, részint az 
ó classicai irodalmak őserejü, részint a keresztyénség alakító befolyása 
alatt, de egyik sem a másikból, egyik sem a másik járszalagán.

Saját irodalmunk története is, kis körében, ugyanezt a jelenséget 
mutatja, A reformáczió után, a protestáns irodalom az ó-classicai és 
renaissance alapján indult meg. Majd Balassa, az első jelentékeny magyar 
lyrikus a XVI. s Zrínyi az első magyar epikus a XVII. században, bár 
a classicai formákat nyugatiakkal, részben nemzetiekkel cserélték föl. 
határozottan a renaissance közvetlen hatása alatt álltak s egy saját 
nemzeti irodalom kezdői. A múlt század végén, a bosszú hanyatlás után, 
az irodalom új fellendülésének első mozzanata, Bessenyeiéknél, a franczia 
iskola befolyását, Kazinczynál a németet mutatja ugyan, de már Virág, 
Berzsenyi, Kölcsey az ó-classicai irányhoz térnek vissza. Virágkorát pedig 
irodalmunk, Vörösmartyval a romantika befolyása alatt kezdi ugyan, de 
Petőfivel és Arany Jánossal a nemzeti irány teljes érvényesítésével éri 
el -— Petőfiben a népies, Aranyban a nemzeti s népies mellett a classi- 
cainak termékenyítő befolyása alatt. E két Íróban érvényesül a nyugat 
befolyása alól felszabadult irány legerősebben — s nem véletlen, hogy 
Arany, legnemzetibb költőnk, epikájában Homér naiv módját követi s 
egész műveltsége, a nélkül hogy a modern classicitást akár megvetné, 
akár magán uralkodni engedné, ó-classicai alapon nyugszik s jelesen a 
görög világ művészi eszményein.

íme, tisztelt közönség, az irány, melyet a nemzeti irodalom míve- 
lésére alakult Kisfaludy-társaság kezdettől fogva maga elé tűzött s a 
melynek hagyományait máig megőrzé, melyhez ötven év óta bű maradt, 
S én, a ki a görög szellem befolyásától nemzeti géniuszunkat — melyet 
mostanában annyit emlegetnek — kevésbbé féltem, bogy ennek nyűgeiben 
ellankadna s erejét ki ne fejthetné, mint az új -— bármennyire elő
haladt nemzeti irodalmak befolyásától, hogy azok könnyen utánzásra csá-
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bíthatják. — bár magara inkább ezek remekeinek átültetésével szolgáltam, 
a mennyire szolgálhattam, irodalmunk gazdagításának — kötelességemnek 
tartottam ama szellem, amaz irány fentartása mellett, mikor az veszé
lyeztetve látszik lenni, fölemelni gyenge szavamat épen társaságunk ez 
ünnepélyes napján; bízva abban, hogy a Kölcsey és Arany szellemében 
szólani: bűnnek, e szellem föntartását reményleni : utópiának, legalább 
ebben a körben, tartatni nem fog.

K Ö Z Ü K  T A T A  S Ü G  Y.

BELFÖLD.

A középiskolák ügye a képviseló'házban.
Februári füzetünkben a czímben megnevezett tárgyból I. a közokt. 

bizottsági tárgyalást, II. a közokt. bizottság jelentését s 111. a képviselő
házi vitának a görög nyelvre vonatkozó részét ismertettük. Ez utóbbi 
oly terjedelmet öltött, hogy minden egyebet kiszorított a füzetből, de 
még szószerint sem közölhettük az egyes beszédeket. Minthogy erre vo 
natkozó felszólalás történt, melylyel azonban más helyen külön foglalko
zunk, röviden számot adunk eljárásunk módjáról. Mindenekelőtt meg
jegyezzük, hogy nem a napilapoknak többé kevésbbé önkényes tudósításait 
használtuk, melyekben a beszédeket néha máskép fogalmazzák is. Az 
Országgyűlési Értesítő íveit használtuk, többnyire olykép, hogy a közölt 
részeket szó szerint vettük át az ívekből, legfölebb egy-egy „Tisztelt 
ház“ vagy efféle jelentéktelen szólásmódot mellőzve; azokat a részeket 
pedig, melyeket mellékeseknek, ismétléseknek stb. ítéltünk, egyszerűen 
kihagytuk, itt ott, a hol szükségesnek látszott, általánosságban jelezvén 
a kihagyott rész tartalmát, Ez az eljárás, a melynek vesződségeit nem 
akarjuk felpanaszolni, helyesebbnek látszott előttünk, mint a beszédeknek 
teljes átstilizálással járó kivonatolását. Ez az utóbbi eljárás sokkal na
gyobb tért nyit a subjectiv felfogásnak, mint a melyet mi követtünk ; a 
mit mi közlünk a beszédekből, azt a szónok tényleg mondotta; mondott 
egyebet is, a mit mi nem vettünk át, s erre vonatkozólag természetesen 
subjectiv felfogásunk érvényesül, de ez utóbbinak teljes kizárása, mint
hogy a beszédeket szó szerint nem közölhettük, mindenképen lehetetlen. 
Hogy lelkiismeretesen jártunk el a munkában, ki fogjuk alább mutatni, 
a hol Schvarcz Gyula panaszaival foglalkozunk. Azon voltunk, hogy 
valóban hű képét adjuk a vitának, olyat, mely később is forrásúi szol
gálhat azoknak, kik a képviselőház terjedelmes naplóit nem akarják 
kutatni. Csak némely beszédre nézve, melyet nem szükséges külön meg
jelölnünk, tértünk el a közlés eme módjától, részint mert a vita rend
kívül terjedelmes volt, s így sok ismétlés járta benne, részint pedig, mert 
az illető beszédek a mi tárgyunkra vonatkozólag kevés anyagot adtak.
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Ide tartozik pl. Ugrón Gábor beszéde, ki a görög ellen szólt ugyan, de 
egészen más alapra helyezkedve, mely a vitában jelentőségre nem vergő
dött. Körülbelül így jártunk el tavaly is, a mikor tudósításaink ellen 
senki sem szólalt föl, s ha nyomós okadatok más nézetre nem bírnak, 
ezentúl is hasonló módon szeretnők olvasóinkat a képviselőház vitáiról 
tudósítani.

Fölveszszük a fonalat, a hol a februári füzetben abba kellett hagy
nunk. Aránylag kevés pótolni valónk maradt, mert a görög nyelv kérdése 
minden egyéb iránt csökkentette az érdeklődést.

III. A vita a képviselőházban.

3. Egyéb középiskolai kérdések.

A görög nyelvi vitával kapcsolatban is többen foglalkoztak a túlter
helés kérdésével, melyet azonkívül a szakrendszerrel az oktatásban s a 
testi nevelés kérdésével hoztak összefüggésbe. A szakrendszer kérdését 
Asbóth János pendítette meg, beszédjére Schvarcz Gyula és Hock János 
reflektáltak, mig Berzeviczy Albert államtitkár mind a három problémára 
vonatkozólag kimerítő módon nyilatkozott. E beszédek lényege a követ
kezőkben foglalható össze.

Asbóth János (jau. 24.) : A mi a középoktatást illeti, én általánosságban 
és első sorban kevesebb görnyedezést a szobáknak zárt, néha fojtott levegőjé
ben, több szabad mozgást tartok kívánatosnak Isten szabad ege alatt. Keve
sebb sovány, vérszegény, horgasztott fejű, pápaszemes, rövidlátó fiatalembert, 
a ki talán első eminens és csodálatos módon meg van tömve a legkülömbözőbb, 
de egymással össze nem függő ismeret-adalékokkal, de úgy mint a ketreczben 
tartott és túltömött liba elveszti minden mozgékonyságát és élénkségét, a ki 
a memorizálásnak egyoldalú túlhajtása és az emlékezőtehetségnek egyoldalú 
túlfeszítése folytán elveszítette nemcsak élénkségét és testi épségét, hanem 
a többi szellemi qualitásokat is: a phantasiát, a meleg érzést, az Ítélet és fel
fogás gyorsaságát és élességét és a ki élhetetlenül érkezik az élet nagy 
küzdelmeihez, úgy hogy nem paradox mondás, hanem gyakorlati élet-igazság, 
az az elv, melyet Bismarck herczeg állított fel, midőn azt mondá, hogy az 
ilyen első eminensek csak nagy óvatossággal alkalmaztassanak az állami 
szolgálatban. Ezt t. ház, nem képes ellensúlyozni a tornászat kötelező tanítása, 
mert az is az iskolai fegyelem teljes súlya alatt folyik, pedig a fejlődő lélek
nek és fejlődő testnek nemcsak fegyelemre, hanem szabadságra is van szük
sége. Tanítsuk és oktassuk a fiatalságot fegyelemre ; de tanítsuk egyszersmind 
a szabadságra is, mert szabad nemzet vagyunk és az akarunk maradni 
(Helyeslés jobbfelől.) A szabadban való játékkal, például a régi jó magyar 
labdajátékkal, elsajátíthatja a fiatal ember, a szellemi és testi élelmességnek 
és életrevalóságnak oly tulajdonságait, a melyeket az iskola padjain elsajátí
tani sohasem fog. De épen erre nem marad idő ; nem marad idő továbbá a 
vívásra, lovaglásra, tánczra, zenére, és a műérzék fejlesztésére, pedig ezek is 
hozzá tartoznak nemcsak az emberi képességek magasabb kiképzéséhez, 
nemcsak a magasabb társadalmi műveltséghez, hanem ahhoz is, hogy az 
ember magát az életben érvényesíthesse. Megengedem t. ház, hogy azon rend
szer nem volt fentartható, midőn egy vagy két tanító vezetett egy osztályt. 
De ezen rendszernek kétségtelenül megvolt az az előnye, már az emberi erő 
véges természeténél fogva is, hogy a tanár mértéket tartott, hogy az isme
retek nagy halmazában nem veszett el a képzésnek lényege, és a tudományok 
feldarabolásában a tudomány egységességének tudata, a mi nélkül még a
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szakember is csak korlátolt elme s többnyire élhetetlen ember marad. Ma, 
minden szaknak külön szaktanára van, s úgy az egyes tantárgyakat szak
ember adja elő. Minél buzgóbb és minél inkább a szivén hordja a tanár a 
maga szaktárgyát, annyival inkább túl fogja terhelni azzal az egyes tanulókat. 
(Igaz! Úgy van !) Ezen versenyben pedig a tanuló az, a ki áldozatul esik s a 
ki szellemileg és testileg kimerülve érkezik az élet versenyére. A legnagyobb 
és legfőbb argumentum, melyet ezen rendszer mellett felhoznak, vezeti leg
inkább ad absurdum ezen rendszert. Mert kétség kívül igaz az, t. ház, hogy 
a tudomány fejlődésében, jelesül a természettudományok terén rohamosan 
szaporodik az ismeret-anyag. Épen ezen rohamos szaporodásnál fogva, nem 
fér az meg többé a régi keretekben, és nem dominálható többé egy ember 
által. Innen van az, hogy a tudomány élő fája napról-napra újabb ágakat 
bocsát; hogy egészen uj tudományok keletkeznek napról napra és a speciali- 
zálás ezen folyamával a középiskola lépést tartani nem képes. Minden tudo
mányszaknak szakszerű tanítása a középiskolában ad absurdum vezet, mert a 
középoktatásnak, mely megkiilönböztetendő a másodrendű oktatástól és az 
alacsonyabb szakoktatástól, feladata nem lehet a tubjdonképeni szakoktatás 
és szakképzés, hanem feladata azon általános műveltség megszerzése, melyen 
azután kezdődhetik az intensiv szakművelés solid és széles bázison. Hogy 
tehát precizirozzuk a dolgot, meg kell különböztetni a szó szoros értelmében 
vett középoktatástól, melynek feladata, hogy magasabb tudományos igények
kel nem biró polgári pályákra készítsen elő és e szerint adja meg azon positiv 
ismereteket és gyakorlati ügyességeket, melyek ezen szakba vágnak, holott 
a középoktatásnak, mely a magasabb tudományos pályákra készít elő még 
pedig nem egyre, hanem valamennyire, feladata csak az lehet, hogy megadja 
azon magasabb szellemi elevatiot, mely nélkül szakember mindig csak korlátolt 
elme marad. E szerint minden józan paedagogiának azon kötelessége mellett, 
hogy a szellemi képzés ne történjék a testi fejlődés rovására; mert ép lélek 
csak ép testben lakozhatik és a jövő nemzedék a nemzet jövője, kétségkívül 
szükséges, hogy a középoktatás nyújtsa a modern ismeretkör általános átte
kintését, mely azonban a tudományt nem annyira rongyokra szakítsa, mint 
inkább egységében, összefüggésében tünteti fel, mi eleve megóvja a leendő 
szakembert attól, hogy korlátolt ember maradjon ; megtanítja öt előre arra, 
hogy idegen szakokban hol kereshet és találhat támpontokat saját tudományá
nak előbbre vitelére.

Sclumrcz Gyula (jan. 25.) : Asbóth János igen t. képviselőtársam igen 
sok figyelemre méltót mondott tegnapi beszédében; de nem érthetek vele 
egyet minden tekintetben. Pl. ha helyeslem is azt, hogy a középtanodákban 
ezentúl nagyobb figyelem fektettessék a nevelésre és ne csak a tanításra, más
felől nem Írhatom alá azt, hogy e mellett a szaktanítás megszüntettessék. Miért? 
Mert, nemde uraim, mi czélja a tanításnak a középtanodákban? Az, hogy a 
tanár lehetőleg szellemileg megemészthetővé tegye tanítványainak a tudományok 
elemeit. Igen, de vájjon a tudományok inai óriási kitágult nagy látkörében 
lehetséges e az, hogy egy gymnasiuini tanár valamennyi tudományágat, mely 
előadatik, annyira bírjon, hogy képes legyen kezébe adni a kulcsot növen
dékeinek arra, hogy a tananyagot megemészthessék. Én azt hiszem, hogy ez 
paedagogiai és didaktikai lehetetlenség a mai világban. Éppen azért megfon
tolásra méltónak taitom azt, hogy miként leszünk képesek a nevelést a szak
tanítással együttesen keresztül vinni; de hogy egyáltalában kimondjuk az 
anathemát a szaktanításra a középtanodában: ezt egyáltalában nem helyeslem.

Hock János ( jan. 25.): Sokszor gondolkodtam már, mi volt a régi 
iskolának az az előnye, mely munkabiró. munkaszerető és e mellett classicus 
műveltségű ragokat képzett a magyar társadalom részére. (Halljuk!) Arra a 
következtetésre jutottam, hogy akkor nem tanítottak annyit, de alaposan, 
(Úgy van! Igaz!) mivel, t. ház, nem töltött 5—6 órát az a gyermek az iskola 
fülledt levegőjében, hanem ha kifáradt a szellemi munkában, edzette testét 
a longameta, a foglalkozás és testgyekorlat, a napfényes, szabad levegő.

Tanáregyesületi Közlöny. XXIII. 29
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(Úgy van! ügy van!) Napjainkban pedig, t. ház, az iskola nagyon kevés 
gondot fordít a testi nevelésre. Az izmok pihennek és csak az agyvelő 
végez túlságos szellemi munkát. Midőn a gyermek még a fejlődés korá 
ban van, oly szellemi munkának teszszük ki naponként, a mely egy 
fejlett agyvelőt is megviselhetne. (Igaz !) Naponként 5—6 órai iskolai 
foglalkozás mellett a szülő taníttatja még gyermekét német nyelvre, zenére, 
majolika-festésre, a világ minden tudományára, csakhogy minél alaposab
ban tönkre tegye öt. (Tetszés.) Mert, t. ház, a mai világ tudósokat 
akar nevelni, de nem ép embereket (Igaz! Úgy van!) Csak az élet negativ 
oldalát tartják szem előtt, hogy megtanítsák a gyermeket a betegségek és a 
halál ellen védekezni, de hogy a természeti erők ellen reagálni tudjon, hogy 
erős, izmos legyen, arra sem az élet, sem az iskola nem tanítja meg. (Igaz! 
ügy van!) T. ház! kétórai testgyakorlat áll az ifjú rendelkezésére; egy 
osztályban 50—60 tanuló vesz részt a testgyakorlatokban, alig jut egy perez 
egyre. Hogy lehet heti 2 órai testgyakorlattal ellensúlyozni 25—28 iskolai 
órát, melynek előkészülete iegalább még ugyanannyi időt vesz a gyermek 
részéről igénybe. (Úgy van! Helyeslés.) Különben is a testgyakorlat tanításá
nak jelen módszere nem felel meg a magyar temperamentumnak. Idegen,, 
némettől kikölcsönzött intézmény ez, t, ház, (Helyeslés több oldalról), a mely 
merev fegyelmével, megszokott pontosságával a gyermeket untatja, fárasztja. 
Hajdan a szabad gyakorlatok, a labdajáték, a szabadban való futkozás jobban 
edzette a gyermek izmait, jobban fejlesztette a gyermek erejét és munka
képes, munkabíró embert tudott belőle nevelni a társadalomnak. (Helyeslés 
balfelöl.) Ezen okból indulva ki Angliában pl. Eton és liugbyban 8—9 óra 
hetenkint a kötelező testgyakorlat. Nem a pedans, vezényszóra teljesített 
gymnastika, hanem az angol nemzeti játékok mozgás szabadsága fejleszti a 
tanuló izmait. Nekünk is voltak ily nemzeti játékaink, s hogy az ifjúság 
kedve ezekhez elmúlt, ez a hiányos nevelés jelen rendszerének a legszigorúbb 
kritikája. (Élénk helyeslés bal felől.) Francziaországban legújabban egy hatal
mas mozgalom indult meg, a fiatal nemzedék tetszelgő hajlamainak előmoz
dítására és kifejlesztésére, a szabad játékokra és az iskolai játékhelyiségek 
felépítésére. Oly tekintély áll az ügy élén, mint Jules Simon. Maga a köz
társaság elnöke jelent meg az első nyilvános játékünnepély alkalmával. Most, 
mikor a congressus legutóbb gyűlést tartott, számot adott arról, hogy hány 
iskolához építtetett játékhelyiséget, hány iskolát látott el játékszerekkel, mert, 
mint Dumas mondotta, lábikrát akarunk adni a franczia ifjúságnak! Én is a 
játék jogát követelem az ifjúságnak. (Élénk helyeslés és tetszés.) A többi 
államokban az iskola szellemi munkásságát kellő testi munkával, testi fáradal
makkal ellensúlyozzák. Dániában, Angliában kötelezővé lett az iskolákban a 
kézimunka tanítása; Francziaországban pedig behozták azt az elemi iskolákba. 
Ez által nemcsak a gyermek physikumát edzik, hanem a munka tiszteletét is 
felébresztik benne. (Helyeslés balról.) Amerikában pl. az Ithaka nevű egyetemen 
a felsőiskola növendékei foglalkoznak kézimunkával. Ott az iskola helyiségei 
mellett fel vannak állítva azok a műhelyek, a hol az ifjúság tanóra után 
testét edzi s a múlt évben egy kimutatás szerint 40,000 irtot tudott ilyen 
kézimunkák eladásából az egyetem szétosztani. Sok szegény tanuló azzal 
keresi kenyerét, abból ruházkodik, és a mint a kimutatás mondja, az értelmi
ség és szorgalom dolgában azok tűnnek fel leginkább, kik a kézimunka 
dolgában is kitűntek. T. ház! Én megvallom, a testi nevelés szempontjának 
nagyobb súlyt kívánok fektetni iskoláink tantervébe. (Helyeslés balról.)

Berzeciczy Albert államtitkár: T. képviselőtársam, Asbóth János, úgy 
az általános vitában tartott nagyérdekü beszédében, mint újabb felszólalásában 
felemlítette azon viszásságokat, melyek a szakreudszernek a középiskolába 
való behozatalával járnak. Ö ugyan mai felszólalásában úgy magyarázta nyilat
kozatát, hogy nem akarta magában véve a szakrendszert elitélni. hanem egész 
helyesen ráutalt arra, hogy a szakrendszer következtében tagadhatatlanul

T T



39»
kifejlődött a tanárok részéről azon nisus, miszerint a maguk szakmájára túl
ságos súlyt fektetnek, a maguk szakmája szempontjából túlságos követelé
sekkel lépnek fel a tanulókkal szemben. E nisust tagadni nem akarom, de 
másrészt teljesen hozzájárulok azon fejtegetésekhez, a melyekkel Schvarcz 
Gyula t. képviselőtársam a szakrendszert védte az osztályrendszerrel szemben 
és tökéletesen áll az, hogy valaki azért, mert bizonyos szakból tökéletesen 
ki van képezve és szakember, nem fog szükségképen abból a szakból túl
menő követelményekkel lépni fel. E tekintetben, utalok egy franczia férfiúnak, 
Octave Gréardnak nemrég tett kijelentésére : „II faut savoir beueoup pour 
enseigner peu de choses en perfection“. Igazán jól tanítani, keveset is, csak 
az képes, a ki azon tantárgy fölött teljesen uralkodik, mert csak az képes 
azon tantárgyban a valóban lényegest a lényegtelentől megkülönböztetni. 
(Általános helyeslés). Egyébiránt a tanügyi kormányzat oda igyekszik és oda 
hat, hogy a szakrendszer túlzásaitól óvja a tanárokat és hogy az avval járó 
viszásságokat, különösen az alsóbb osztályokban mérsékelje (Élénk helyeslés). 
E tekintetben van szerencsém utalni azon intézkedésre, a mely nemrég ismé
telve kibocsáttatott s a melylyel arra törekedünk, hogy az alsóbb osztályokban 
a rokontantárgyak egy tanár kezében csoportosíttassanak, hogy igy eléressék 
az, hogy az alsóbb osztályokban a tanulóknak mentői kevesebb tanárral legyen 
dolguk, és egy tanár kezében több tantárgy egyesülvén, az a különböző tan
tárgyak követelményeit egymással helyes arányba legyen képes hozni. (Helyes
lés). Ha már ezen kérdést említem, érintenem kell azt a másik ezzel össze
függő kérdést is, melylyel több t. képviselőtársam is foglalkozott, t. i. a túl
terhelés kérdését. (Halljuk !) E tekintetben nagy részben egyetértek azzal, a 
mit Beöthy Ákos és Pulszky Ágost t. képviselő urak mondtak, és nem tartom 
alaposnak Nagy István t. képviselő úr azon kijelentését, mely szerint ő 
jelen tantervűnkkel szükségkép együtt járónak tüntette fel a túlterheltséget. 
Ha intézkedés fog történni arra nézve, a mit az igen t. miniszter úr kilátásba 
helyezett, hogy a görög nyelv jelen helyzetén változtatás történjék, az esetleg 
facultativ tantárgynak nyilváníttassák, vagy a jelenlegi gymnasiumi tanterven 
más változtatás fog tétetni: a kormány, és mindenesetre a törvényhozás is 
szem előtt fogja tartani azt a czélt, hogy, a mennyiben középiskoláinkban 
túlterhelés van, igyekezzünk azt megszüntetni. (Általános helyeslés.) Mégis 
kénytelen vagyok figyelmeztetni a t. házat arra, hogy a tantárgyak numerikus 
apasztása még nem egyértelmű a túlterhelés megszüntetésével. Képzelhető túl
terhelés kevés tantárgy mellett és képzelhető annak elkerülése sok tantárgy 
mellett is. (ügy van 1 ügy van!) Hogy túlságos sok a tantárgy, vagy hogy 
a tanítási czél a jelen tantervben túlságos magasra volna tűzve, azt mondani, 
gondolom jogosan nem lehet, (ügy van ! Helyeslés.) Főleg tehát a túlterhelés 
azon nemére vagyok bátor figyelmeztetni, mely nem annyira a tanterv esetleges 
hibáiból, mint inkább a helytelen tanítási módszerből származik. (Helyeslés.) 
E túlterhelés elkerülésére a kormány a hatalmában álló minden eszközzel 
küzd és küzdeni fog az irányban, hogy egyrészt a módszer javítása által, 
másrészt éber, szorgos és beható iskolai igazgatás és felügyelet által gondos
kodjék arról, hogy először a tanárok működése egymással összhangzásban 
álljon ; (Élénk helyeslés.) továbbá, hogy a tanterv dolgában kiadott és helyes
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elveket tartalmazó utasítások a gyakorlatban is érvényesüljenek, és végül 
intézkedni fog kelleni, közelebbi vagy távolabbi jövőben az iránt is, bogy 
tanáraink jelen képzése és képesítése refoimáltassék. Mert bizonyos, hogy a 
tanárképzés tekintetében, még igen nagy feladatok várnak megoldásra. (Álta
lános helyeslés.) Ugyancsak a túlterhelés korlátozását és megszüntetését 
czélozza t. ház az, ha arra törekszünk, hogy a középiskolákban a lehető leg
nagyobb szigor fejtessék ki és pedig lehetőleg már az alsóbb fokozatokon 
kell arra törekedni, hogy az oda nem való oly elemek, melyeknek szellemi 
erői nem elegendők azon feladatok megoldására, melyeket tőlük a középiskola 
követel, a középiskolákból mentül elébb eltávolíttassanak, mert ezeknek benn
maradása idézi elő vagy azon elemek czéltalan túlterhelését vagy előidézi 
azt, hogy ezen nem oda való elemekhez képest, ezekhez arányítva, az egész 
középiskola tanítási színvonala alább sülyed. (Helyeslés.) De mindezek a rend
szabályok, melyeket én mint a túlterhelés orvosszereit óhajtottam feltüntetni, 
csak negativ jellegűek; meggyőződésem szerint pedig a túlterhelési nisus 
ellensúlyozására nekünk positiv rendszabályokra is kell törekednünk. (Halljuk!)

Én, t. ház, azt találom, hogy az iskolai túlterhelés kérdését annyiból 
tévesen szokták rendszerint megítélni, a mennyiben ebben mindig kizárólag 
iskolai kérdést látnak. Ez nézetem szerint nem iskolai kérdés, ez társa
dalmi probléma, melynek gyökerei mélyebben rejtőznek, mint az iskola 
talajában és ágai is tágabbra terjednek ki, mint az iskolai körre. (Igaz! 
ügy van!) Ezen társadalmi probléma kifejezést talál azon jelenségben, 
hogy mai nap a czivilizált emberiség tényleg már roskadozni kezd azon 
szellemi feladatok súlya alatt, a melyeket a modern élet a modern em
berre reá ró. És ha ezen a nyomon tovább haladunk, akkor okvetetlenül 
egész fajunk fogja ezt megsínleni. (Igaz! Úgy van !) Már a pathologia meg
figyelése is tesz tanúságot mind általánosabban fellépő jelenségekről, melyek 
a szellemi és testi erők közti egyensúly, harmonia komoly megzavarását 
mutatják. Én tehát azt hiszem, hogy ezen bajon segíteni nemcsak az iskola 
körében lehet és kell: ez általános társadalmi feladat. Életrendünket, élet
módunkat fog kelleni okvetlenül megváltoztatni és olyképen berendezni, hogy 
a testi erők fejlesztéséről és conserválásáról általában jobban gondoskodhassunk. 
Másodszor, gondoskodnunk kell mindenesetre arról, hogy a testi nevelésre is 
oly súly fektettessék, mint a szellemire. (Általános helyeslés). A mi az elsőt 
illeti, az természetesen kizárólag társadalmi feladat. A mi a másodikat, a testi 
nevelést illeti, az mindenesetre oly czél, melyre a társadalom közreműködése 
is szükséges, de a mely, bizonyos tekintetben, már nagy mértékben érinti az 
iskola feladatait. így fogva fel a kérdést, úgyszólván mint egy sociális prob
lémát, ebből két consequential vonok le az iskolákra nézve. (Halljuk ! Hall
juk !) Minthogy a túlterhelést nem annyira az iskola, mint inkább az élet 
idézi elő a maga követeléseivel és minthogy az, ha az iskolában be nem állott, 
annál bizonyosabban elő fog állani később az életben olyanokkal szemben, a 
kik az élet feladataira kellőleg előkészítve nem lettek : azt hiszem, az iskola 
követelményeinek leszállításában nekünk igen óvatosan kell eljárnunk. (Helyes
lés.) A szellemi erőkkel úgy vagyunk, t. ház, mint a testi erőkkel. Nem az 
képes a legnagyobb testi erő kifejtésére, és erőmegfeszítésre, a ki előzőleg testi 
erejét pihentette és kímélte, hanem az, a ki folytonos gyakorlat, edzés, erő-
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feszítés által készítette elő magát. így vagyunk az iskolával is. Nem szabad 
tehát csak arra törekednünk, hogy az iskolai túlterheltség megszüntetése által 
az ifjak szellemi és testi ereje el ne csenevészszen, hanem gondoskodnunk kell 
arról, hogy egy erős training által az ifjak szellemét képessé tegyük arra, 
hogy az életben reájuk váró igen nagy és terhes társadalmi feladatokkal meg
birkózni képesek legyenek. (Általános, élénk helyeslés.)

A másik consequentia, a melyet én a túlterhelés kérdésében az isko
lákra nézve levonok, az, hogy az iskolában a testi nevelés minden követelmé
nyeinek okvetetleniil érvényesiilniök kell és hogy a test megerősítése által 
minden positiv eszközzel oda kell hatni, hogy a szellemi túlterhelés bajai ne 
érvényesüljenek. Hogyha az életnek exigentiái miatt az iskolának minden
esetre terhes feladatait bizonyos határon túl könnyíteni nem lehet, akkor 
okvetetlenül ellensúlyról kell gondoskodnunk: ez pedig csakis a testi erők 
fejlesztése, ápolása és nevelése lehet. (Általános, élénk helyeslés.) Nekem, t. ház, 
meggyőződésem, hogy előbb-utóbb vissza kell térnünk az olympiai és pythiai 
játékok szép korára, a mikor a testi és szellemi erők, úgyszólván, mint egyen
rangú tényezők küzdtek a versenypályán s a mikor a költőre nézve nem 
tartották lealázónak azt, hogy homlokára ugyanazon szent olajfáról szakítottak 
olajágat, a melynek lombjával a legügyesebb diskusdobót koszorúzták meg. 
(Tetszés.) A görög szellemről annyit beszéltünk e vitában, s ettől a szellem
től tanulnunk kell a jövőre nézve is; meg kell tanulnunk azt, hogy a kaloka- 
gathiát: a szépnek és jónak egyesített elvét, mint nevelési principiumot 
alkalmazzuk nevelésünkben az által, hogy testi és szellemi erőinket lehetőleg 
harmonikusan igyekezzünk kifejleszteni. (Általános helyeslés.) A mi korunkat 
oly erősen jellemzi a szellemi potentiáknak, a szellemi műveltségnek bizonyos 
aristokratiája, a pusztán testi erő és testi tulajdonok felett. Azonban ezen 
helyes szellemi aristokratismusnak nem szabad annyira mennie, hogy kicsi
nyeljük a testi tulajdonokat és hogy a testi erők fejlesztését és ápolását 
elhanyagoljuk. (Általános helyeslés.) Ezen kérdés, t. ház, mai napság az egész 
világon oly fontosnak van elismerve, hogy azt lehet mondani, miszerint a 
középiskolai oktatás terén majdnem minden egyéb kérdést dominál. Egy
néhány képviselőtársam, különösen Hock János képviselő úr rámutatott azon 
mozgalomra, mely a külföldön e tekintetben megindult. Tudjuk, hogy Angol
országban pl. bizonyos játékokat és játékversenyeket mint nemzeti intézményt 
cultiválnak az iskolában; Francziaországban pedig újabb időben nemzeti liga 
alakult a testi nevelés gondozására. Utalhatok én is arra, hogy Norvégiában 
az iskolai kézi munka az úgynevezett Skjöld szép sikerrel honosult. meg. 
Jelenleg még csak homályos körvonalokban látható az a reform, mely ezen 
a téren okvetlen be fog következni; de világosan láthatók már azok az 
elemek, melyekből ezen reform alakulni fog. Ezen elemek egynémelyikét a 
mi iskolai életünkben és reformjaink terén már is helyesen alkalmazzuk. így 
pl. utalhatok arra, hogy az iskolai egészségügyi felügyelet és ellenőrzés tekin
tetében Magyarország megelőzött sok más müveit államot; és még inkább 
az egészségtani ismereteknek az iskolákban való terjesztése által, mely ugyan
csak ezen czél előmozdítására szolgál. (Általános helyeslés.) A testgyakorlat 
kiterjesztése és egész ügyének reformja okvetlenül a közel jövőnek egyik
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feladatát fogja képezni. (Általános helyeslés.) És azt hiszem, a közeli időknek 
első sorban feladata lesz a tornatanítók képzése és képesítése ügyének sza
bályozása. (Általános helyeslés.) Az iskolai játékok és azoknak versenynyel 
való összekötése valószínűleg szintén egyik fontos factora lesz az ebbeli 
reformnak, valamint az iskolai kézi munka behozatala is kiváló helyet fog e 
téren elfoglalni. (Általános helyeslés.) A kormány ezzel a kérdéssel szemben 
ismeri kötelességét; megtette, a mint kiemelni szerencsém volt, némely tekin • 
tetben a kezdeményezést, tanulmányoztatja a kérdést, megfigyeli a mozgal
makat a külföldön; de azt hiszem, át van hatva a t. képviselőházban is 
mindenki azon meggyőződéstől — mely az én meggyőződésem is — hogy 
nekünk ezen a téren nem csupán a külföld mozgalmait kell követnünk és 
intézményeit átültetnünk, hanem mindenekelőtt fel kell élesztenünk saját 
nemzeti traditióinkat, nemzeti szokásainkat, nemzeti viszonyaink követelmé
nyeit. (Általános élénk helyeslés.) Bocsánatot kérek, t. ház, ha talán akaratom 
ellenére egy kissé hosszabban terjeszkedtem ki a kérdésre ; szándékom nem 
volt egyéb, mint az, hogy miután a középiskolai ügynek sok fontos kérdése 
lett szellőztetve és megbeszélve, de ennek a kérdésnek a terrénumára a 
t. szónokok kevésbbé tértek át, a t. ház figyelmét erre is felhívjam, mint 
olyaura, a melyen a jövőben igen fontos reformkérdéseket kell megoldani. 
(Hosszan tartó élénk helyeslés.)

A  középiskolák elhelyezéséről Veress József nyilatkozott (jan. 24.), 
ki sajnálattal látja, hogy a kormány a középiskolákat majdnem kizárólag 
nemzetiségi területeken helyezi el. azon vidékeket pedig, melyekben na
gyobb számmal lakik a magyar nép, így az alföldet is magára hagyja. 
Egyúttal kikel a tanítás megdrágítása ellen. Felemelték, úgy mond, a 
középiskolákban a tandíjat azért, hogy a tanulók oda tódulását csök
kentsék. Pedig ezzel csak a jó tanulók számát csökkentették. Mert a 
szegényebb földmives, az iparos, hivatalnok, csak azon esetben taníttatja 
gyermekét, ha abban kiváló szorgalmat, tehetséget lát, s nem bírja 
fizetni a magas tandíjat; ellenben a gazdagabb a felemelt tandíj mellett 
is képes taníttatni fiát. Nem a tandíj emelésével, hanem a vizsgálatok 
szigorúbbá tételével kellene távol tartani a tudományos pályától és diplo
máktól azokat, kik nem arra valók. A ministerium kimutatásából kitűnt, 
hogy az őstermelők, az iparosok, kis hivatalnokok évről-évre csökkenő 
számban küldik gyermekeiket az iskolákba. A felekezetek eddig — leg
alább a protestáns felekezet, mely a tanügy terén hosszú ideig a vezér
szerepet vitte, éppen ellenkező módokat szoktak követni. Olcsó tápinté
zettel, jelentékeny ösztöndíjjal a legszegényebb ember filléreivel is hozzá
járult ahhoz, hogy a tehetséges, de vagyontalanabb gyermekek tudományos 
pályára léphessenek. Egy Arany János, Tompa, egy Petőfi csak ilyen 
módon lehettek nemzetünknek dísze és büszkesége, s az a sok ezer sze
rény névtelen, de hasznos munkása a nemzetnek, a kik munkásságának 
gyümölcseit mindannyian élvezzük. Nem lehet a magyar nemzetnek érdeke 
az, hogy a tudományt drágává, az oklevelet olcsóvá tegye, hanem meg
fordítva, érdekünk mindannyiunknak a közművelődés szempontjából az, 
hogy olcsón és könnyen lehessen megszerezni a műveltséget, és drágán
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az oklevelet, t. i. az igazi tehetség és igazi szorgalom jutalmát. 
(Helyeslés a szélsőbaloldalon). Részemről tehát arra kérem a t. minister 
urat, hagyjon fel azzal az iránynyal, mely a gazdagabb osztály privilé
giumává akarja tenni a közművelődést.

A közoktatási tanácsról nem igen volt szó. Csak Orbán Balázs, 
támadta meg (jan. 22.), ki szemére veti, hogy a népoktatás ügyében nem tett 
semmit, legfölebb a tankönyvek bírálatával compromittálta magát 

•
A képző és szépmüvészetek történetének intensivebb művelését 

Fenyvessy Ferencz követelte jan. 23-iki beszédében. Igazán elszomorító do
log, úgy mond, hogy a gymnasiumból s az egyetemből kikerülő fiatal 
embereknek absolute semmi érzékük sincs a képzőművészetek irán t; egy
általán nem érzik és nem értik át és nem is tudják felfogni azon szel
lemóriások csodás hatását, — kik a művelődés, a müfejlődés és a mű
alkotások processusában igazán világhódító korszakot teremtettek; nem 
érzik át a szellemi harczosok azon nagy küzdelmét, melyben ők a koru
kat mozgató nagy eszméknek ecsetjükkel, vésőjükkel adtak igaz és örök 
kifejezést. Az embernek fáj, midőn látja az élet tavaszán, látja az ifjú
ságban azt a sivár kedélyt, azt a blazirt felfogást, mely nem tudja meg
becsülni és megszeretni az életet, annak becsét és örömét. Ideje, hogy a 
kultúra terén az ideális nevelésre is térjünk á t ; hogy megtanítsuk ifjú
ságunkat szeretni, a mi az életnek bájt és varázst kölcsönöz; a mi a 
lelket nemesíti, a mi nemcsak az agynak rostjait hozza mozgásba, hanem 
a mi nemes rezgésbe képes hozni a szív húrjait is.

Hock János (jan. 29.) az előkészítő osztályok szükséges voltáról beszélt. 
A középiskoláknál fontos kérdésnek tartom, ezek belső fejlesztésére nézve, 
az előkészítő osztályok felállítását. Ezt egy alkalommal már volt szerencsém 
hangsúlyozni. Minden államban megvannak az intézeteknek előkészítő osz
tályai, melyek nálunk hiányoznak, de a melyekre nálunk legnagyobb szükség 
van. Miért? Mert az elemi oktatás maga bevégzett, önálló egészet akar nyúj
tani és ez paedagogiailag helyes. Az elemi iskolák a nép általános igényeihez 
alkalmazkodnak, de ezek nem akarnak előkészítő osztályok lenni egy magasabb 
felettük álló iskolára, melynek köre bevégzett és melynek műveltségi anyaga 
szintén teljes egész, pl. Francziaországban megvannak a classes preparatoires 
a lycée-k és collége-k mellett. Ezen iskolák szerves összefügésben állanak a 
középoktatással és ezekben képezik és választják ki azon anyagot, mely a 
középoktatásra érett. Schweizban is így van. Angliában nem is elégesznek 
meg ily előkészítő tanfolyammal, hanem vizsgálat alá veszik, hogy az illető 
érett e a középiskolára. így áll a dolog külföldön. Ha oly államok, a melyek
ben nincsenek nyelvi nehézségek, szükségesnek találják paedagogiai szem
pontból az ily előkészítő iskolákat, mennyivel szükségesebb az nálunk, hol 
a vegyes vidékeken három-négy nyelv foly egymásba és a hol először az 
első osztályban a tanulók nyelvének paralyzálását kell a tanárnak szem előtt 
tartani. Egy idegen nyelvű tanuló jön oda; a tannyelv magyar; hogyan volna 
képes a tantárgyakat megérteni és két-három nyelv szellemébe behatolni, 
midőn magát a tannyelvet nem érti? És miután a községi elemi iskolák hiá
nyosak, sőt a városi iskolák sem állanak azon a magaslaton, hogy abból a 
növendék rázkódtatás nélkül léphetne át a középiskolába; okvetlenül 
szükségesnek találom, hogy a vegyes ajkú vidékek iskolái előkészítő-osztá
lyokkal láttassanak el, hogy a gyermeknek alkalom adassék a tannyelv és a 
szükséges ismeretek elsajátítására, a melyekkel azián könnyebben boldogulhat.
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Végül megemlékszünk egy incidensről, mely nem tartozik csak a 
középiskolákra, de részben őket is érinti. Kovács Albert jan. 22-én meg
támadta Trefort s Eötvös emlékét, mint olyanokét, kik a tanügyhöz nem 
értettek. Zay Adolf a következő napon iparkodott ugyan e támadás kínos 
hatását némileg enyhíteni s Kovács Albertet védelmébe fogadni, de már 
a jan. 22. ülésben felelt meg Csáky Albin gr. közokt. minister Kovács 
támadására s ebbeli felelete a magyar parlamentben is mint magvas és 
tapintatos rögtönzés ritkítja párját. Beszédének e része így szól:

Mielőtt az egyes felvetett concrét kérdésekre áttérnék, mély fájdalmam
nak kell kifejezést adnom a fölött, hogy a törvényhozás ezen házában Eötvös 
József báró és Trefort Ágoston emléke oly kicsinylő modorban érintetett. 
(Élénk helyeslés.) Teljes tisztelettel viseltetem mindenkinek meggyőződése 
iránt. Értem azt, hogy a politikai meggyőződésben való eltérés még akkor is 
érvényesül, mikor az illetők már nincsenek körülöttünk. De másrészről, t. ház, 
azt hiszem, nem fogja tagadhatni senki, hogy Eötvös József és Trefort 
Ágoston emléke örökké biztosítva van Magyarországon a kicsinylés ellen; 
(Elénk helyeslés és tetszés jobbfelől.) mert mostani magyar nemzeti culturánk- 
nak legnagyobb része nekik köszönhető, (ügy van! Igaz! jobbfelől.) Az egyik 
honszeretettel párosult nemes idealismusával, a másik pedig honszeretettel 
párosult tevékenységével és alkotási vágyával (Igaz! ügy van! jobbfelől) 
teremtette meg azt a keretet, a melyben mi most tovább munkálkodunk. 
(Élénk helyeslés jobbfelől.) Előbb a talajt kellett egyengetni, ezt csak Eötvös 
tehette meg az ő idealismusával; azután rohamosan építeni kellett, ezt csak 
Trefort tehette az ő t'áradhatlan tettvágyával. (Tetszés jobbfelől.) Most pedig 
rendezkedni kell; nem tudom sikerülni fog-e az nekem, de megpróbálkozom, 
vele. (Élénk tetszés jobbfelől.)

A tanuló ifjúság testi nevelése. A közokt. ministeriumban febr. 
8-án szükebb körű értekezlet volt az iskolai egészségügy és a testi nevelés 
kérdésében. A közegészségügyi egyesületnek ez ügy tárgyalására kikül
dött bizottsága tartotta az értekezletet, melyben Berzeviczy Albert állam
titkár elnöklete alatt résztvettek: dr. Markusovszky Lajos ésdr. Klamarik 
János min. tanácsosok, dr. Fodor József, dr. Müller Kálmán és dr. 
Tóth Lajos egyetemi tanárok, dr. Fináczy Ernő és Suppan Vilmos igaz
gatók, dr. Schuschny Henrik és dr. Téry Ödön egészségtan-tanárok és 
Porzsolt Kálmán szerkesztő. Az elnök ismertette a mozgalmakat, melyek 
a testi nevelés fejlesztése s különösen az iskolai játékok nagyobb felka
rolása érdekében a külföldön megindultak s rámutatott, hogy e téren 
nálunk mily sok tennivaló van még. Azután Suppan jelentést tett Párizs
ban szerzett tapasztalatairól. Porzsolt a tornatanítás hiányosságáról szólt. 
A felszólalók kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy az iskolákban az eddigi
nél nagyobb gondot kell fordítani a testi nevelésre, a tornatanításba több 
elevenséget és szabadabb szellemet kell bevinni, meg kell honosítani az 
iskolai játékokat, az egyetemek hallgatóit arra kell bírni, hogy a torna- 
csarnokokat és vívótermeket látogassák s a tornatanár-képzést államosí
tani kell. Az elnök kijelentette, hogy a tornatanár-képzés hiányait ismeri
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a közokt. kormány is és a bajok gyökeres orvoslására a ministeriumban 
az előkészületek már folynak. A tanácskozásokat még folytatni fogják.

A görög iskolai tanulmányok reformja tárgyában látogatott ülést 
tartott febr. 19-én Ponori Thewrewk Emil elnöklete alatt a budapesti 
pbilologiai társaság választmánya. Dr. Gyomlay Gyula előadó bemutatta 
a vall. és közokt. ministerhez intézendő emlékirat tervezetét, melynek 
készítésével a múlt havi választmányi ülésen bízatott meg. A memoran
dum főleg a nemzeti tudomány és irodalom szempontjából fejezi ki aggo
dalmát a görög tanulmányok megszorításával szemben, másrészt a külföldi 
középiskolai mozgalmakra hivatkozva, általánosabb reformok életbelépte
tése előtt az elméleti vitatkozás szüksége mellett a gyakorlati kísérletek szük
ségességét is hangsúlyozza. A választmány változatlanúl elfogadta az emlék
iratot s átadásával Ponori Thewrewk Emil elnököt és Heinrich Gusztáv 
alelnököt bízta meg.

A rajztanárképzés reformja ügyében a vall. és közokt,. minister 
által a múlt évben egybehívott nagy bizottság, mely júniusban Berzeviczy 
Albert államtitkár elnöklete alatt tanácskozott, javaslat készítése végett 
albizottságot küldött ki, mely febr. 20-án kezdte meg tanácskozásait. 
Ez első gyűlésben Szalay Imre min. tanácsos elnöklete alatt resztvettek: 
dr. Klamarik János min. tanácsos, dr. Lutter Nándor főigazgató. Keleti 
Gusztáv rajztanárképző intézeti igazgató, Gyertyánffy István és Suppan 
Vilmos tanítóképző intézeti igazgatók, Schulek Frigyes és Várdai Szilárd 
rajztanárképző-intézeti tanárok. A bizottság meghallgatta a rajtanárképző- 
intézet tanári testületé által kidolgozott emlékiratot és ennek fonalán 
haladva, a következő megállapodásokra ju to tt : A polgári iskolai rajzta
nároktól ugyanazon képesítés követelendő, mint a középiskolai rajztaná
roktól ; a képesítő vizsgálathoz rendszerint csak érettségi bizonyítvány
nyal biró egyének bocsáthatók, de a rajz terén kiváló képességet tanúsító 
oly jelölteknek, kik csak a VI. osztály bizonyítványának vagy tanítói 
oklevélnek birtokában vannak, az a kedvezmény nyújtandó, hogy álta
lános müveltségöket bizonyos elővizsgálat által igazolhassák. Kívánatosnak 
mondatott, hogy a rajztanárok a többi tanárokkal egyenlő javadalmazást 
kapjanak, de hogy ez kivihető és a rajztanárok a gymnasiumban is a 
rendes tanárok teljes óraszámában alkalmazhatók legyenek, a rajztanár- 
képző-intézetben a számtan és ennek módszere mint rendkívüli tantárgy 
előadandó. A bizottság tanácskozásait folytatni fogja.

Uj reáliskola a fővárosban. Ebből egyelőre ugyan még csak annyi 
valósul, hogy az V. kér. áll. főreáliskolának, melynek párhúzamos osztályai 
már nem férnek el az épületben, két osztályú filialéja lesz a főváros 
legnépesebb részében, a Terézvárosban, melynek nincs középiskolája; de 
semmi kétség, hogy e fiókintézetből nemsokára önálló reáliskola lesz. A 
két osztály a jövő tanévben nyílik meg.

Délelőtti tanítás. A fővárosi közoktatási bizottság nemrég elhatározta, 
hogy ezentúl a főváros reál-, polgári és kereskedelmi iskoláiban a tanítás 
egyfolytában 8—-1 óráig legyen.
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A kereskedelmi iskolák reformja. A közokt. minister a napokban 
leiratot intézett az orsz. közokt. tanácshoz, melyben elrendeli, hogy a 
közép kereskedelmi iskola tantervét revisió alá vegyék s a rendtartást 
dolgozzák át. A feladatot egy szakférfiakból egybehívandó enquéte fogja 
megoldani, melyet nemsokára meg is tartanak, mert megállapodásait még 
ez iskolai év folyamán kell fölterjeszteni a ministerhez.

A franczia nyelv a kereskedelmi iskolákban. A vall. és közokt. 
minister értesítette a kereskedelmi iskolák igazgatóit, hogy ezentúl a 
franczia nyelv tanulása alól senkit sem fog fölmenteni. E rendelet értel
mében tehát a kereskedelmi akadémiák növendékeinek a franczia nyelv
ből is kell kivétel nélkül érettségi vizsgálatot tenniök.

írásbeli vizsgálatok a kereskedelmi iskolákban. A vall. és közokt. 
minister 1889. decz. 3-án 51,319. sz. a. elrendelte, hogy a középkeres
kedelmi iskolák és kereskedelmi akadémiák érettségi szakvizsgálatai 
alkalmával a könyvviteltanból és a kereskedelmi levelezésből az írásbeli 
vizsgálatok ezentúl külön napokon tartassanak meg.

A kath. tanitóképző intézetek tanárai mozgalmat indító tak, hogy 
egyenlő javadalmazásban részesüljenek az áll. képzőintézeti tanárokkal. 
Ezeknek fizetését ugyanis még az idén fölemelik a középiskolai rangfokozat
nak megfelelően. A közokt. minister, bár teljes mértékben méltányolja a 
hozzája folyamodó kath. tanítóképző intézeti tanárok kérelmének okait, 
tekintettel a tanulmányi alap kedvezőtlen pénzügyi helyzetére és e czélra 
fölhasználható más alap hiányában, a kérelmet nem teljesíthette.

A hivatalos tankönyv-bírálat megszüntetése vagy szabályozása 
ügyében az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesület választmánya elhatározta, 
hogy általános mozgalmat indít meg. Az e czélból kibocsátott javaslatból, 
a hozzászólást máskorra tartva fenn magunknak, egyelőre a következő 
pontokat közöljük: „A tankönyv approbatio ügyében az egymással egye
sült tanférfiak azon elvi álláspontot foglalják el ugyan, hogy a bírálati 
kényszer teljes megszüntetésével és a versenynek szabaddá tételével leg
jobban lehetne tankönyv-irodalmunknak és ezzel együtt magának a tan- 
ügynek is szolgálni; ezúttal azonban a jelenlegi helyzet alapjára állva, 
a mostani bírálati és engedélyezési módnak javítására a következőkkel 
törekednek: I. A közoktatásügyi kormány fölkérendő, hogy a népokta
tási tanintézetek számára ugyanolyan részletes utasításokat dolgoztasson 
ki, mint a milyenekkel a középiskolák már rendelkeznek. — II. Ezen 
részletes utasítás kibocsátásáig maradjon érvényben a népoktatási tan
intézetekre vonatkozólag a mostani provisorium. — III. Űj tankönyveket 
bizonyos, közelebbről meghatározandó módozatok mellett kéziratban is 
lehessen bírálatra benyújtani. — IV. A benyújtott mű bírálata lehetőleg 
két oly egyénre bizassék, kik gyakorlati tanférfiak az iskolák azon kate
góriájában, melynek a könyv szánva van ; az egyik azonban minden
esetre ily gyakorlati tanférfiú legyen. — V. Hasonló könyvek szerzői 
concurrens tankönyveknek bírálói nem lehetnek. —  VI. A bírálatok a
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bírálók névaláírásával hivatalból a szerzővel közöltessenek, hogy az, ha 
szükségesnek látja, ellenbirálattal (replikával) élhessen, mire az így nyert 
substratum fölülvizsgálásával megbízott, a közoktatásügyi tanácsnak vég
leges ítélethozatal czéljából jelentést tegyen.“

Iskolai krónika. Az influenza, mely egy hónap alatt végig dühöngött 
az egész országon, mindenütt megzavarta az oktatást. Budapesten a tanár
képző intézet gyakorló főgymnasiuma kivételével valamennyi középiskolá
ban félbe kellett szakítani a tanítást, nem anynyira a tanulók miatt, kiket 
ugyan szintén igen nagy számmal ragadott meg a járvány, hanem inkább 
azért, mivel lehetetlen volt a sok beteg tanárt helyettesíteni. — A brassói 
áll. középkereskedelmi iskolát a vall. és közokt. minister kereskedelmi 
akadémiává emelte. — Karióceán a szerb főgymnasiumnak, mely eddig 
bérházban volt elhelyezve, saját épülete lesz. A meghalt Angyelics pát
riárka meghagyta végrendeletében az építést és öcscse már megtette a 
szükséges lépéseket, hogy a tavasz kezdetén hozzáfoghassanak. Az új 
iskolában huszonhét terem lesz és az egész építési költség 162,500 írtra 
van tervezve. — A késmárki evang. lyceum alapítójának, néh. Jóny 
Tivadarnak a késmárki temetőben síremléket állítottak. Ez alkalommal 
a tanári kar és a tanuló ifjúság gyászlobogó alatt a temetőbe vonúlt. 
A díszes obeliszk és a sírhely rácsozata koszorúkkal és virágokkal volt 
földiszítve. Scholtz Frigyes igazgató-tanár szép emlékbeszédben emelte ki 
a derék Maecenás hazafias, tudományos és egyházi érdemeit, ki egy 
negyedmilliós alapítványnyal és egy gazdag könyvtár odaajándékozásával 
örökítette meg nevét. — Munkács városa közönségét és Beregmegye 
törvényhatóságát a vall. és közokt. minister értesítette, hogy Munkácson 
hajlandó főgymnasiumot létesíteni, ha a város az intézet fentartása költ
ségeihez évenkint 5000 írttal járu l.— Ó-Becse városa elhatározta, hogy a 
modern kor követelményeinek megfelelő algymnasiumot állít, még pedig 
úgy, hogy már a jövő tanévre megnyitható legyen. A gymnasium létesí
tésére a regále-váltság jövedelmét szánták, mely meghaladja a kétszáz
ezer forintot. — Sátorálja - Újhélyen a kegyesrendiek hatosztályú 
gymnasiumának teljes főgymnasiummá való kiegészítése ügyében Matolay 
Elek alispán és dr. Chyzer Kornél megyei tiszti főorvos a város lakos
ságát népgyülésre hívták össze. E népgyülés Matolay alispán elnöklete 
alatt egy nagyobb bizottságot küldött ki, mely a kiegészítés költségeinek 
födözésére gyűjtést indítson. A kiküldött végrehajtó bizottság maga 
mindjárt első ülésében, melyben a megindítandó pénzgyüjtés módozatait 
állapították meg, háromezer forintot írt alá. — A sepsiseentgyörgyi 
Mikó-iskola, mint olvasóink tudják, a már megnyert állami segélylyel 
teljes főgymnasiummá fog kiegészíttetni. Az állam hajlandó volna a csak 
négy osztályra berendezett helyiségek kibővítését is magára vállalni, de 
ez esetben az államsegély oly összegre emelkednék, hogy az intézetnek 
s ezzel a tekintélyes Mikó-alapnak is sokan féltik egyházi jellegét. Azért, 
újévkor Szász Domokos erdélyi ref. püspök meleg hangú felhívásban 
kereste meg Sepsiszentgyőrgy városa képviselő testületét, hogy az iskola 
kibővítésével szükségessé vált átalakítás és építkezés költségeit vállalja
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magára. A város közönsége erre elhatározta, hogy a Mikó-iskola kiépí
tésének költségeit csakugyan födözi. — Az ungvári főgymnasium épülete 
ügyében a vall. és közokt. minister Ungmegyébe a következő leiratot 
küldte: „Az ungvári katli. főgymnasium elhelyezésére szolgáló épületek 
nem csupán a paedagogia, de főleg a közegészségügy szempontjából mind
inkább nyomós kifogás alá esnek, miért is a közönség és Ungvár városa 
által ez irányban már korábban kifejezett kívánságnak megfelelőleg szán
dékba vettem, hogy ezen főgymnasium számára a támasztható minden 
irányú jogosítványt kielégítő épületet emeljek. E szándékomat a fenforgó 
viszonyok közt csak az esetben valósíthatom meg kellő módon és kellő 
gyorsasággal, ha a közönség és Ungvár város, a kik e szándékom meg
valósításánál első sorban vannak érdekelve, az építés költségeihez számot 
tevő összeggel hozzá fognak járulni. Az építés költségeit a telek árával 
együtt hozzávetőleg 150,000 írtra teszem és ebből legalább 50,000 frtot 
várok, melyet a közönségnek és Ungvár városának hozzájárulásából fogok 
fedezhetni. Felhívom a közönséget és a közönség útján Ungvár városát, 
hogy külön-külön ajánlatot tegyenek arra nézve, mily összeggel hajlan
dók a jelölt költségekhez járulni.“

A görög vita után.

E czím alatt a „Nemzet“ febr. 16-iki számának mellékletén egy 
közlemény jelent meg, mely azok ellen, miket februáriusi füzetünkben a 
371— 374. lapon Schvarcz Gyula országgyűlési beszédjéről mondottunk, 
védelmébe fogadja a szónokot. E közleményre vonatkozólag röviden nyilat
koztunk a „Ncmzet“-ben (a nyilatkozat febr. 19-én az esti lapban jelent 
meg), csakhogy ott nyilatkozatunk oly részeit, melyekre súlyt helyezünk, 
kihagyták s az utolsó mondat érteiméi, átstilizálás alkalmával, oly fenye
getéssé változtatták át, mely a mi nyilatkozatunkban nem fordúlt. elő. 
Nem szándékozunk kelletlen polémiába bocsátkozni, melyből mi jó sem szár
mazhatnék, sőt egyáltalán nem feleltünk volna, ha a „Nemzet“ közleménye, 
személyessé tevén a vitát, megtámadott szerkesztői becsületünknek a lehető 
legrövidebbre vont védelmére nem kényszerít bennünket.

A „Nemzet“ közleménye három alkotó részből áll. A közlemény 
dereka tisztán objectív, Schvarcz Gyula nézeteit adja elő, annak bebizo
nyítására, hogy Schvarcz Gyula mindig azon egy nézetet vallotta a görög 
nyelv kérdésében ; a közlemény eleje s vége egyenesen ellenünk fordúl, 
amott azzal az állítással, hogy „Schvarcz Gyula beszédének szövegét ten- 
dentiosus módon megcsonkítottuk“, emitt, Ítéletet mondván eljárásunk 
fölött, hogy „az olyan piszkolódás“, a milyennek beszédjére vonatkozólag 
tért nyitottunk, „a szó legkomolyabb értelmében csakis megx-ovást érde
melhet“. A mi ez utóbbit illeti, ez itéletmondás hangja szokatlan irodalmi 
vitákban. „Megrovást érdemel“ ? Irodalmi vitákban szokás egymást czáfolni, 
rossz ízlésüek esetleg személyeskednek, de „megrovást“ nem osztogatnak. 
Ez a felső hatóságok dolga. Csak nem akarta a közlemény írója szabad 
véleménynyilvánításunk ellen a felső hatóságokat segítségére hívni ?
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A közlemény Írója hivatkozik arra, hogy Schvarcz Gyula a tanár- 
egyesület tiszteletbeli tagja ; de barátja a „Nemzet“-ben oly lenézően bánik 
egy szerkesztő tanár véleményével, megrovásokat parancsolgatva reá, hogy 
Schvarcz Gyulát ugyan megtiszteltük, szívesen tiszteljük érdemeit továbbra is, 
de barátja arról, hogy viszont minket tanárokat is, és bennünk a szabad kritika 
jogát kellene tisztelni, nem igen akar tudni. Miért nem osztogatott barátja 
megrovásokat teszem a „Budapesti Hirlap“-nak, hol igen sértő czélzásokat 
hangoztattak Schvarcz Gyula ellen ? Bántottuk mi egy szóval is Schvarcz 
személyét ? Vétettünk-e az irodalmi tisztesség ellen ? ítéletet mondtunk 
véleményekről, de nem személyről. Hová akarja Schvarcz Gyula barátja 
a „különben mindenesetre tiszteletreméltó és jelentékeny szakértelmet 
képviselő országos egylet közlönyének“ tekintélyét sülyeszteni, ha a helyett, 
hogy esetleges tévedéseit helyreigazítaná, a vélemény szabad nyilvánítá
sának jogától akarja eltiltani?

Azt az állítást, hogy Schvarcz Gyula beszédének szövegét tenden- 
tiosus módon megcsonkítottuk, már a „Nemzet“-ben kereken visszaútasí- 
tottuk. E füzetben más helyen számot adtunk arról, mily elvek szerint 
szerkesztjük az országgyűlési tudósítást. Schvarcz Gyula beszédjéből pedig 
igen keveset hagytunk el, öt sürü petit-vei nyomtatott lapot foglal el a 
beszéd Közlönyünkben, sehol egy szót sem változtattunk az eredeti szöve
gen, csak némely jelentéktelenebb részt mellőztünk, továbbá azt, mit a 
szónok a görög stúdiumról Angliában és Németországban mondott. Ezt 
azután abban a „birálatfélében“, a mint a „Nemzet“ közleménye nagy 
fitymálva nevezi visszatekintésünket a görög vitára, pótoltuk, röviden szá
mot adva a beszéd e részeinek tartalmáról.

Végül pedig visszatekintésünkben sehol sem mondottuk, hogy Schvarcz 
Gyula mindenben megváltoztatta nézeteit a görög kérdésben. Ellenkezőleg 
elismertük, hogy „mind a Pesti Hirlapban, mind a Nemzetben, mind a 
képviselőházban azt mondotta, hogy a görög nyelvet nem kell minden 
gymnasiumi tanulónak tanulni“ (374. 1.); de rosszaltuk, „hogy egy és 
ugyanazon nézetnek különböző színezés által egészen más jelentőséget ád.“ 
Erre a vádra, mint sok egyébre is a „Nemzet“ közleménye adós maradt 
a felelettel.

Hogy pedig minden tanulság nélkül ne záródjék e feleletünk, ime 
közöljük a „Nemzet“ közleményének előbb említett objectív részét, Schvarcz 
Gyula nézeteinek bizonyára hiteles formuláját, s kérjük olvasóinkat, hason
lítsák össze az itt említett három megoldási módozatot azzal a három
mal, melyet Schvarcz Gyula országgyűlési beszédjében jelzett, s melyet 
febr. füzetünkben a 350. lapon szóról szóra megtalálhatnak.*)

„E kérdés szőnyegre hozatala óta két nézet állott mereven, mondhatni 
kibékíthellen ellentétben egymással: azok nézete, a kik, mint az eddigi rend
szer föltétien hívei, határozottan azt kívánják, hogy ezentúl is kötelező legyen 
a görög nyelv tanulása az összes gymnasiumok felsőbb osztálybeli összes 
tanulóira nézve, és azután azok nézete, a kik a görög nyelvet teljesen ki

*) Ez alkalommal kérjük olvasóinkat, szíveskedjenek egy czikkiinkbe 
tévedt sajtóhibáról tudomást venni;a3?4. 1. a 15. sorban, felülről számítva, a 
mondat végén kimaradt ez a szócska: is.
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akarják küszöbölni az összes gymnasiumok r. tantárgyaiból és legföljebb azt 
lennének hajlandók megengedni, hogy a görög nyelv az egyetemekre (s a 
jogakadémiakra) szoríttassék, esetleg mód nyujtatván azon növendékeknek, a 
kik erre majd vállalkoznak, már a gymnasiumon is, hogy a görög nyelvet mint 
merőben facultativ tantárgyat éppen úgy hallgathatják, a mint jelenleg az angol 
nyelvet hallgathatják, minden további kötelezettség nélkül féíévről-félévre, már 
t. i. a meddig a kedvük tartja. Schvarcz Gyula sem a deczemberi czikkben, 
sem a múlt nyáron nem vallotta ezen mereven ellentétes nézetek egyikét sem 
magáénak, sőt határozottan állást foglalt már akkor is mindkét nézettel szem
ben, azt hangsúlyozván úgy deczemberi czikkében, mint már a múlt nyáron 
a „Pesti Hirlap“-ban, hogy semmi esetre sem szabad tovább is gyötörni az 
összes gymnasiumok összes felsőbb osztálybeli növendékeit a görög nyelvvel, 
mint kötelező rendes tantárgygyal, hanem módozatról kell gondoskodni az 
iránt, hogy bizonyos tudományos pályákra készülők és azon fölül még az erre 
önként vállalkozók, de csakis ezek, nem pedig az összes 11,000 felsőbb osztály
beli gymnasiumi növendék már a gymnasiumon alaposabban és sikeresebben 
tanulhassa a görög nyelvet, mint a hogy ez nálunk eddig történt. Tehát nem 
a görög nyelvet kell az angol nyelv módjára egyszerüleg facultativvá tenni, 
hanem azt kell a növendékekre facultativvá tenni, hogy ha az egységes közép
iskola éleibeléptettetik, akarnak-e a gymnasiumok felsőbb osztályaiban oly 
tanfolyamra lépni, a melyen a görög nyelvet ép oly alaposan és ép oly sike
resen fogják megtanulhatni, mint a hogy megtanulják ezt a németországi 
gymnasiumokon a jó előmenetelő növendékek és hogy ennek azután sanctiója 
is legyen, követelte, hogy ezen tanfolyamok növendékeire nézve azután köte
lező is legyen a görög nyelv a szó legkomolyabb értelmében. Húrom módosat 
közül választhat, Schvarcz Gyula szerint, a miniszter, illetőleg a törvényhozás 
e tanfolyamok eredménydús létesítésére: vagy parallel osztályokat kell állí
tani a minden izében egységes középiskola felsőbb osztályai számára, köte
lező göröggel, vagy bifurcálni kell az egységes középiskolát az ötödik osztály
tól fölfelé, úgy, hogy azután a bifurcatio egyik ágában a görög nyelv szintén 
kötelező legyen, vagy végre egységessé kell tenni valamennyi középiskolát, 
egynéhány középiskola kivételével, oly értelemben, hogy a fővárosban és 
egyéb nagyobb vidéki góczpontokban, a hol több középiskola fog létezni 
egynél ezentúl is, legyen oly gymnasium, a melyben a felsőbb osztályok tan
tervének súlypontja főleg a görög nyelvre, mint kötelező rendes tantárgyra 
legyen fektetve : ettől eltekintve azonban, miután a görög szellemet senki 
középiskoláinkból kiküszöbölni nem akarja, még azon egységes középiskolai- 
felsőbb osztályokban is, a melyekben nem lenne kötelező rendes tantárgy a 
görög nyelv, még ezekben is kellőleg jó fordításban lennének olvastatandók 
a görög Írók és egyszerű facultativ tantárgykép szerepelhetne a görög nyelv, 
oly értelemben, mint pl. az angol, franczia vagy olasz, azok számára, a kik 
erre minden további kötelezettség nélkül félévről-félévre vállalkoznak.“

K Ü L F Ö L D .

Az egységes középiskola kérdése Olaszországban.
I.

Midőn 1888 tavaszán tanulmány-utazást tettem Olaszországban, 
valóságos lázas forrongást találtam a középiskolai ügy terén, mely talán 
épen akkor volt tetőpontján. A görög nyelv és az egységes középiskola 
kérdése volt napirenden, épen úgy, mint ma nálunk, és a mi mostani 
állapotaink mintha csak másolatai volnának annak, a mi akkor Olasz
országban történt. Boselli minister, midőn átvette a közoktatásügyi
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tárczát Baccellitől, elégedetlenségét fejezte ki a mostani tanrendszer 
fölött s azt is sejtetni engedé, hogy nem lenne ellene a görög nyelv 
fakultatívvá tételének és az egységes középiskola életbeléptetésének. Alig 
hogy ez elhangzott az országban, megindult a harcz a görög nyelv ellen 
s az egységes középiskola melletti agitatió. Képviselők küldöttsége ment 
a ministerhez, Nápolyból egy monstre-deputatió ment hozzá Ró
mába, gratulálva a ministernek és kérve, hogy elejtett eszméit valósítsa. 
A sajtó izgatottan tárgyalta a görög kérdést, a tanári körökben egyébről 
se volt szó. Nápolyban, épen mikor a deputatió fölment a ministerhez, 
olyan izgatottságot tapasztaltam e mozgalom miatt, minő nálunk követ
választások alkalmával szokott uralkodni. Mondhatom, hogy az egész köz
vélemény a görög nyelv kötelező tanítása ellen irányúit; alig találtam 
szakembert, a ki a görögnek pártját fogta volna, a ki tette is, csak 
nagyon enyhén és csendesen, nem mert a nagy özönnel szemben nyíltan 
felszólalni. A minister a nápolyi küldöttséget szívesen fogadta, s kilátásba 
helyezte, hogy a görög nyelvnek kötelező tanulása alól föl fogja szaba
dítani az ifjúságot. Összehívta a közoktatási tanácsot; ennek választ
mánya (Giunta dei Consiglio superiore d’istruzione) kedvezőleg döntött 
a minister nézete mellett; a teljes tanácsban azonban Carducci Józsue 
bolognai tanár hatalmas ellenzéket csinált, minek eredményéül pár szó 
többséggel kimondotta, hogy a kérdés nem eléggé érett, s tüzetesebben 
tanulmányozandó. Pár nappal ezen határozat után voltam szerencsés a 
minister által fogadtadni. A görög nyelv kérdését is szóba hozva, a 
ministert elkeseredettnek találtam, de abbeli reményének adott kifejezést, 
hogy a kérdést nemsokára újból szőnyegre hozza s kilátása van, hogy 
akkor az ügy kívánságához képest fog elintéztetni. Megjegyzem, hogy 
Olaszországban a görög nyelvnek nem teljes kiküszöböléséről, hanem 
csak fakultatívvá tételéről van szó. Ebből látható, hogy a mi görög
ellenes mozgalmunk nem áll egyedül; másutt is foglalkoznak e kér
déssel. így hát nekünk se szabad ez elől elzárkóznunk. Csak higgadtan, 
körültekintőleg, hazai viszonyainkra való tekintettel, szenvedély nélkül 
kell a kérdést tárgyalnunk.

Az olaszok nagyon elégedetlenek iskoláikkal és legkívált classikus 
középiskoláikkal. Ezt lépten nyomon hallottam, láttam, tapasztaltam 
mindenütt, a hol megfordúltam. Ezzel fogadott engem a közoktatásügyi 
minister, ezt fejtegették előttem a tanügy főbb emberei, ezt hangoztatja 
a sajtó mint a közvélemény képviselője ; de maguk a tanügy munkásai 
sem tartózkodnak ezt bevallani. Csakhogy az okát mindenki másban 
keresi. A közönség a tanárokban, a tanárok a rendszerben. Mindkettőnek 
megvan a maga része benne. Ez az elégedetlenség korántsem mostani 
keletű. A középiskola reformálásának a szükségét már rég óta látják és 
rég óta keresik a megoldás mikéntjét. Egy század óta, — mondja 
Riccardo Folli tanár — nem találták meg a módját, hogyan szervezzék 
iskoláikat, alkalmazva azokat a hagyományok, az éghajlat, a szokások, 
a nép jelleme, a különös szükségletek, a politikai viszonyok és a modern 
élet követelményeihez. A jezsuiták iskoláitól az osztrák rendszerig, a
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porosz intézményektől a francziáig, mindent megkísérlettek; de olasz 
iskolákról olyan értelemben, mint a hogy szólani lehet porosz, osztrák, 
angol, spanyol vagy amerikai iskolákról, legyenek azok jók vagy rosszak, 
szó sem lehet. Nem mondhatni, hogy hiányoztak volna az experimentatiók 
és tervek. Volt belőlük túlontúl is. Az 1802-ik évi napóleoni törvények
től kezdve a mostani Boselli minister által kiadott rendeletekig, a 
törvényeknek, királyi és ministeri rendeleteknek olyan nagy tömegével 
találkozunk, hogy alig vagyunk képesek mindazokat csak számon is 
tartani és egymásután felsorolni. Az olasz tanügynek tanulmányozója és 
ismertetője mindegyre zavarba jő, nem tudva, mely időponton állapodjék 
meg ismertetésével; mert megeshetik, hogy a ma ismertetett viszonyokat 
a holnap már teljesen megváltoztatva, felforgatva találja. Igaza van 
Hippeau-nak, midőn szemükre veti az olaszoknak, hogy délvidéki hévvel 
foglalkoznak az iskolai reformokkal. Sehol semmi stabilitás. Időt sem 
engednek az egyes intézkedésnek, hogy életrevalóságát kipróbálják, már 
elvetik mint meg nem felelőt. Lázas forrongás, türelmetlenség, újítási 
viszketeg nagy károkat okozhat oly téren, hol az érett megfontolás, a 
hosszú tapasztalással való kipróbálás és józan reformálás lehet egyedül 
eredményes, szülheti meg csak az intensiv fejlődést, a megerősödést. Az 
olaszok e téren homlokegyenest ellenkeznek az angolokkal, kiknél a 
fennálló viszonyok iránti tisztelet és a történelmi hagyomány elengedhe
tetlen föltételei minden mozgalomnak, miért is minden intézményük 
magán hordja a történelmi fejlődés bélyegét.

Olaszország tanügyének sokszoros reformálása a közoktatási minis- 
terek gyors változásával függ egybe. Mindenik minister azon volt, hogy 
valami újat alkosson, a meglevőt saját eszméi vagy mások javaslatai 
szerint megváltoztassa, sokszor teljesen felforgassa, a helyett, hogy a jónak 
talált intézményeket erőshítette és tökéletesbítette volna.

Riccardo Folli az olasz középiskolákról Írott müvében az 1859-iki 
évtől 1881-ig terjedő időről 25 közoktatási törvényt és törvényjavaslatot 
sorol fel, melyek az egyes közoktatási ministerek alatt a classikai közép
iskolák ügyének szabályozását tervezték. Ezen intézmények legtöbbjei 
oly gyorsan követték egymást, hogy az iskolákban alig volt látható ered
ményük. A mint bárki is beláthatja — írja Folli — a tantervek, óra
rendek, tantárgyak és vizsgálatok rendjeinek egymásután való változtatása 
nem eredményezte a mi iskolánk javulását, de liozzátehetem, hogy a 
számtalan újabb meg újabb tervek sem szülhetik azt az eredményt; mert 
míg az előbbiekkel a tanulókat teszik szórakozottakká, az utóbbiakkal a 
tanítás veszít nem keveset intensitásából, minthogy a tanárok kétkedni 
kezdenek benne, vájjon az, a mit ma tanítanak, nem jön-e ellenmondásba 
azzal, a mit holnap kell tanítaniok.

1800-ig majdnem egész Olaszországban az egységes classikai közép
iskola uralkodott, s fel volt osztva grammatikai, humanistikai és rhetorikai 
szakra; a tanítás egészen a latinra s mellette egy kevés bölcsészetre és 
számtanra szorítkozott. A franczia forradalom, mely az összes iskolai 
intézményeket felforgatta, s a classikai műveltség helyére a tudományost



akarta helyezni, megelőzve azzal nem kevés modern gondolkozók eszméit, 
Olaszország iskoláinak viszonyait is megváltoztatta egy időre. A változ
tatások egyikét képezte a cisalpinai nagy tanácsnak 1798-ban hozott 
határozata, mely a latin nyelv ellen irányúit. De valamint Francziaország- 
ban a törvényhozásban hatalmas szónokok keltek a classicismusnak — habár 
nem kizárólagos — védelmére és azt visszahelyezték az iskolákba, úgy Olasz
országban is újra felkarolták a latin és görög nyelv tanítását, a mellett 
azonban a tudományokat sem hanyagolták el. A latin és görög nyelv 
mellé 1800-tól kezdve némely iskolában fölvették némely tudománynak 
tanítását is, melyek a tanítás alapját kezdik képezni, különösen Lombar
diában, Toscanában és Venetoban. Piemonteban azonban 1840-ig a latin 
iskola volt az egyedül uralkodó, melyben egy kevés számtant, földrajzot 
és hazai történelmet adtak elő.

1848. október 4-ikén Boncompagni törvényével reformáltatván az 
egész iskolai ügy, Mameli minister 1850-ben az általa kidolgozott tör
vényjavaslatban egyedül a latin középiskoláról emlékezik meg; javaslatát 
azonban a törvényhozás visszautasítván, megvettetett alapja a technikai 
(reálirányu) oktatásnak. Azóta, legújabb időkig, nem volt szó akár a 
classikai akár a csupán tudományos egységes középiskolákról.

A kettős középiskola (a classikai és technikai) a Casati-féle 
1859-iki közoktatási alaptörvénynyel rendszeresíttetett Olaszországban. 
E kettős irányban haladt és halad jelenleg is az olasz középiskola, mely
nek ha nem is rendszerében, de tantervein és rendtartásán annál többet 
változtattak.

A két iskola ellen azonban a sajtóban, a parlamentben, a tanügyi 
körökben gyakran fel-zólaltak, vitatva e rendszernek tarthatatlanságát, 
felhozva ellene különösen, hogy mostani formájában nem felel meg sem 
az olasz nép jellemének, sem az élet szükségletének, sem a politikai 
viszonyoknak. A számtalan elmefuttatás, újabb meg újabb tervek között, 
melyeket koronkint a szakministeriumban, vagy egyes szakférfiak hoztak 
szőnyegre, minket magyarokat, kiknek jelenleg az egységes középiskola 
kérdésével kell foglalkoznunk, legközelebbről érdekelhet Sergi javaslata az 
egységes középiskoláról (scuola unica).

Giuseppe Sergi, előbb a bolognai, jelenleg a római egyetemen az 
authropologia tanára, 1881 ben lépett fel javaslatával, melyben a Bain és 
Spencer rendszere szerinti egységes tudományos középiskola mellett kel 
síkra. Sergi „Le scuole classiche in Italia“ czimű müvében kimutatja, 
hogy azt az általános műveltséget, melyre a mai olasz classikai közép
iskolákkal törekszenek, el nem érik sehogyse, s miután leplezetlen és 
kérlelhetetlen bírálatot mond arról, a mit a közönség mond a gymna- 
siumok és lyceumok hasznosságáról és azok reformjáról, arról, hogy az 
úgynevezett nehéz érettségi vizsgálatok (esami di licenza liceale) milye
nek és hogyan tartatnak, arról, hogy mennyit tanulnak azokban az iro
dalomból és tudományokból, a felügyelet gyakorlásának hasznosságáról s 
a tanároknak erkölcsi, értelmi és anyagi helyzetéről : arra a következ
tetésre jut. hogy ezekben az iskolákban hiányzik az időhöz és fárad-
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Sághoz viszonyított eredmény s hogy azokban a legcsekélyebb siker sem 
állandó, hanem csak átmeneti. Müve második részében előadja, hogy sze
rinte milyennek kellene lenni az olasz középiskolának. Azt tartja, hogy 
a múlttal teljesen szakítani kell, s az iskolákat alapjukban kell refor
málni, azon alapokon, melyeket a tudományos és paedagogiai tanulmá
nyok és azok eredményei kijelölnek. Nevelő irányúaknak kell lenniök, és 
végczéljaikban nemcsak az egyén, hanem a faj hasznára is tekintettel 
kell lenniök, javítniok kell a családot és a nemzetet is. Csak bátorság 
kell, mondja; teljesen szakítani kell a múlttal, mert félrendszabályok 
haszontalanok, károsak. Húsz éven át hiába keresték a baj orvoslását, 
azért újra kell kezdeni azzal, a mi észszerű és tapasztalati.

Olyan nevelést kell adni az ifjúságnak, mely abba a helyzetbe hoz
zon mindenkit, hogy a természeti erőket megőrizhesse és növelhesse, az 
egyénben és a nemzedékben levő fogyatkozásokat és gyengéket pedig 
apaszsza és elenyésztesse. Minden ifjúnak családapává és polgárrá kell 
lennie ; azért oly nevelést kell kapnia, hogy ezt a két feladatot megold
hassa, azonkívül, hogy valamely mesterséget vagy állást kell betöltenie.

Az egyén nevelését oly irányban kell vezetni, hogy ne csak a saját 
physikai, erkölcsi és értelmi javát megszerezhesse, hanem ezt a jövő nem
zedék számára is fentarthassa. Mert ha igaz, hogy a gyermeket szüle
tésétől kezdve kell gondozni, előbb physikai majd értelmi és erkölcsi neve
léssel, úgy másrészt igaz az is, hogy a ki e nevelést eszközölni akarja, 
annak e nagyon nehéz tiszt gyakorlását értenie is kell. A legtermészete
sebb és legelső nevelő pedig az apa és anya lévén, ismernie kell az apá
nak mindazon nevelési eszközöket, melyekkel fiait egészségesekké és 
erősekké, majd erkölcsösökké és értelmesekké teheti, hogy az élet nehéz
ségeit leküzdhessék. így van ez a közigazgatás tekintetében is. Nevelni 
kell az ifjakat mindabban, a mi a közügyeknek előnyére válhatik, a helyett 
hogy lépten-nyomon kelljen tapasztalni, miszerint községi vagy tartományi 
képviselők a társaséleti tudományok elemeit sem ismerik, vagy azt sem 
tudják, melyek egy nép életének vagy boldogulásának feltételei és kel
lékei. Azért ezen tanulmányok képezzék a köznevelés alapját; csak ezen 
tanulmányoktól, melyeket ő nevelésieknek nevez, várhatja népe jobb 
jövőjének megteremtését, csak ezek által lesz az ifjúság komolyabbá és 
kevésbbé léhává. Ezen tanulmányok egyrészről képezik a komoly ember 
jellemét és adnak fontos és hasznos ismereteket, míg ’ másrészről nem 
állják útját annak, hogy minden egyén megszerezze magának azon egyéni 
kiképzést, melyre hajlama, kedve van, hogy az életben azzal magának 
boldogulást szerezzen.

Sergi a classikus tanulmányokat egyáltalán nem találván e czélra 
alkalmasoknak, ő ezen nevelési tanulmányok alapjává a tudományos okta
tási akarja tenni, kizárva egyáltalán a holt nyelveket, mint haszonnál 
külieket annak számára, a ki gyermekeit nevelő családapa vagy értelmes 
polgár akar lenni és polgártársai javára akar működni. E helyett köte
lezővé tenné a modern nyelveket: a francziát, németet, angolt.
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Az általa tanítani kívánt tantárgyak a kővetkezők :
I. csoport: biológiai tudományok.

a.) a biológia elemei,
b) állat- és növénytan,
c) az emberi anatómia és physiologia,
d) az ásvány- és embertan elemei,
e) alkalmazott tudományok : egészségtan.

II. csoport: physika-chemiái tudományok.
a) természettan,
b) chemia.

III. csoport: mennyiségtan.
a) számtan és algebra,
b) geometria és trigonometria.

IV. csoport: lélektani tudományok.
a) lélektan,
b) gondolkodástan,
c) erkölcstan,
d) társadalomtan.

V. csoport: nemzeti irodalomtörténet.
a) nyelv,
b) irodalom.

VI. csoport: történelem és földrajz.
aj művelődéstörténet,
b) földrajz.

VII. csoport : modern nyelvek.
a) franczia,
b) német,
c) angol.

VIII. csoport : holt nyelvek.
a) latin facultative.

Ez a tanrendszer hat évre terjedne és kötelező volna mindazok 
részére, a kik bármely irányú gyakorlati és hivatali pályára készülnek, 
vagy a kik birtokukra visszavonulva gazdálkodással akarnak foglalkozni, 
végül azokra, kik kereskedésre mennek. A kik végül tudományos pályára 
lépnek, azoknak nyolcz éves lenne a tanfolyam s kötelező a latin és 
görög nyelv, a nélkül azonban, hogy a fenti tantárgyak kevesbíttetnének 
vagy mégszoríttatnónak, elengedhetetlen kiegészítő részét képezvén ezek 
a tudós általános műveltségének is.

Az olasz egységes középiskolára vonatkozó többi törvényjavaslatok 
és rövidebb-hosszabb ideig érvényben volt tanrendszerek az alsóbb osz
tályokban egységes, a felsőbbekben bifurcationális tanfolyomúak. Ezeknek 
száma igen sok. A legjelentékenyebb reformjavaslatok mind ezen jelleg
gel bírnak. A legkiválóbb államférfiak, ministerek, szakemberek ennek 
az iránynak a hívei. Ez a rendszer volt érvényben a cisalpinai köztár
saságidejében 1803—1807-ig, továbbá az olasz királyságban 1807—1814-ig

30*



-V f* ) .!- . ' "

az osztrák uralom alatt a lombárd-velenczei királyságban 1814— 1824-ig 
Lanza minister alatt, Piemonteban 1850— 55-ig, Toscanában 1859 és 
1860-ban, továbbá déli Olaszországban 1860-ban; ilyen szellemben szer
kesztettek törvényjavaslatot: Bertini bölcsész, Mamiani, Matteucci, Cop- 
pino, Correnti ministerek; ennek a rendszernek hive: Nigri senator, 
Mantegazza, Mestica tanárok és Olaszország számottevő nagyjainak leg
többjei. Ezt óhajtaná valamely formában életbe léptetni a jelenlegi 
minister, Boselli is.

Az egységes olasz középiskoláknak e fajtájáról olyan sokfélék a 
tervezetek és javaslatok, hogy a bifurcationalis egységes középiskoláról 
egy külön közleményben fogom összegezni a reánk nézve is hasznos 
tudnivalókat.

(Kolozsvár.) Dr. Erödi Béla.

4 1 6

A párisi közép- és felsőiskolai congressus, mely augusztus hó
első felében tartotta üléseit, a következő elvi határozatokat hozta:

I. tétel (főiskolai): A tanulmányok és gradusolc nemzetközi egyen
értékűsége.

Határozatok :
1. Megokoltnak látszik mindenütt, fentartani vagy kimondani azon 

oklevelek és bizonyítványok nemzetközi egyenértékűségét, melyek a külön
böző irányú főiskolai tanulmányokra szükséges középiskolai képzettséget 
igazolják.

2. Kívánatos, hogy mindenütt meghonosodjék az az üdvös gyakorlat, 
mely a joghallgatóknak megengedi, hogy tanulmányi idejök egy részét 
valamely külföldi egyetemen töltsék.

3. Ajánlatos a vizsgálatokról és egyetemi gradusokról szóló bizo
nyítványok nemzetközi egyenértékűségét a bemutatott okiratok megbirá- 
lása után s tekintet nélkül a jelentkezőnek nemzetiségére a tudomány 
szempontjából és magasabb gradusok elnyerhetése végett kimondani.

II. tétel (főiskolai): Mily tért kell engedni a közgazdasági és tár
sadalmi tudományoknak a főiskolai tanulmányok körében ?

Határozat: Kívánatos, hogy a közgazdaságtannak és a társadalmi 
tudományoknak az eddiginél több hely jusson a felső oktatás körében,

III. tétel (közép- ill. főiskolai) : A középiskolai tanulmányok liatáro- 
lása és szentesítése (baccalaureatus. érettségi vizsgálat).

Határozatok:
1. Hasznos, sőt szükséges dolog, hogy a középiskolai tanulmá

nyoknak szentesítésük legyen.
2. A szentesítés legjobb módja az, mely lelkiismeretes közepes 

tehetségű tanulónak megengedi, hogy a végbizonyítványt külön előkészülés 
és megerőltetés nélkül rendes tanulmányainak során elnyerhesse.

3. Bármilyen legyen is a szentesítés módja, kívánatos, hogy a 
tanulmányi végbizonyítvány megállapításánál vétessenek számba azok az 
osztályzatok is, melyeket a tanuló középiskolai pályája alatt kiérdemelt.
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IV. tétel (középiskolai): A  középiskolai oktatás különböző alakjairól. 
Mily szerep jusson mindegyikökben a régi nyelveknek, az élő nyelvek
nek és a reáliáknak?

Határozatok:
1. Helyén való dolog a középiskolai tanítás többféle typusait elfo

gadni, ill. létesíteni.
2. Helyén való dolog a classikus közép-oktatásnak egy második 

typusát is elismerni, melyben a régi nyelvek közül csak egyet tanítanak, 
a latint.

3. Az enseignement spécialnak az legyen a neve, hogy „enseignement 
seeondaire moderne.“

4. A reáliák tanításának menete legyen lassú, fokozatosésmódszeres. 
Azon tanulókra nézve, kik reális pályára, ill. természettudományokra vagy 
mathematikára készülnek, a reáliák részletes tanulmánya mentői későbbre 
maradjon.

5. Az élő nyelvek tanulmányában kettőre kell törekedni: a nyelv 
elsajátítására és lehető magas irodalmi belátásra.

6. Az enseignement seeondaire moderne (spécial) ölelje fel mind az 
irodalmakat, mind a reáliákat; a latin nyelvnek nincsen benne helye ; 
szükséges, hogy az élő nyelvek tanítása az eddiginél nagyobb mértékben 
legyen irodalmi.

F. tétel (középiskolai): A  leányiskolák tanításának módszeréről, 
különösen az élő nyelvek és reáliák tekintetében.

Határozatok:
1. Czélszerü a számtant több fokozatban tanítani. Kezdetben a 

számvetés szabályait és egyszerű problémákat kell tárgyalni, később bele 
kell vinni az okoskodást és az elméletet.

2. Kívánatos, hogy a számtan tanítását támogassa az algebra. A 
geometriát főleg a szellem edzése és fegyelmezése érdekében kell tanítani.

3. A kosmographiát az alsó osztályokban inkább leíró módon, a 
felsőkben inkább mathematikailag kell tanítani.

4. A physika tanítása legyen kísérleti és a tudományszak minden 
ágára kiterjeszkedő.

5. A chemia tanítása legyen elemi és kísérleti.
6. A természetrajz tanítása legyen kísérleti.
7. Az élő nyelvek gyakorlati tanulmánya mentői előbb vegye kez

detét. Az elméletet el kell halasztani addig, míg az anyanyelv alapfogal
mait elsajátította a tanuló.

8. Az élő nyelvek tanára elméletileg és gyakorlatilag ismerje a
phonetikát. Tr „  ..Közit dr. Finaczy Ernő.

E tételek tanulságos kiegészítése czéljából közöljük Mcdveczky 
Frigyesnek a „Budapesti Szemle“ 1890. jan. füzetében közzétett jelen
téséből „Közoktatási kongresszus Párisban“ nehány részletet. Medveczky 
mint Magyarország képviselője a kongresszusnak egyik tiszteletbeli alelnöke 
volt s érdekes összefoglaló képét adja a tanácskozásoknak is. melyek a
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tételek megállapítását megelőzték. Nagy fontosságot tulajdonítunk ép a 
jelenleg folyó görög nyelvi vitában e közleménynek.

A középiskolai sectio tárgyalásainak substratumát Groiset memoranduma 
képezte.

A jelentés a hagyományos humanisticus oktatás (enseignement classique- 
ancien) tárgyalásnál első sorban egy gyakran fejtegetett általános problémára 
utal. melyet több ország tanügye egy új intézmény létesítése által oldott meg. 
Nem reflectál azon irányzatra, mely a classicus tanulmányoknak teljes kiküszö
bölését a középiskolai oktatás tanterveibó'l contemplálja. Csak azt a kérdést veti 
föl, vájjon a humanisticus oktatás keretében esetleg megfelelő volna-e, egy ókori 
nyelv és irodalom tanítására szorítkozni ? Egyúttal pedig egyes főérvekre utal, 
melyeket egyfelől a humanisticus tanítás ilyetén korlátozásának szószólói, más
felől ennek ellenzői kifejtetlek. Az előadó positiv javaslatot nem tesz, hanem a 
kérdéstételre szorítkozik. De a sorok között olvasható tiltakozása azon irányzatok 
ellen, melyek a classicus tanúlmányok egyikét vagy mind a két szakot a közép
iskolai oktatás kötelező tananyagából általában kiküszöbölni iparkodnak.

A classicus tantárgyakat mellőző középiskolai intézményekben igen nagy 
szerepet visznek a mathematikai s természettudományi szakok. Az a kérdés: 
vájjon a czélnak jelzett fölfogása megengedi-e ezen szakok uralkodó állását, túl
nyomó jelentőségét; vájjon a kitűzött czél nem biztosítja-e az első helyet a 
nyelvészeti s irodalmi tanúlmányoknak; vájjon a középiskolai oktatás általános 
czélja nem követeli-e. hogy ez utóbbi szakok képezzék az oktatás tulajdonképeni 
alapját, ill. hogy azon szakok vigyék az első szerepet, melyek kiváltképen a 
kedély, az érzelmek művelésére szolgálnak? És ha valóban a nyelvi, irodalmi s 
történelmi tanulmányokat illeti meg az első szerep ; hol keresendők a tananyag 
főelemei ? Mily föladat vár — a (kétségkívül a főszerepet játszó) nemzeti nyelv 
és irodalom mellett — az idegen (modem) nyelvekre s irodalmakra ?

M. Croiset végűi következőképen fogalmazza az e téren első sorban 
elintézendő kérdéseket: 1. Kiváló állás biztosítandó-e az irodalmi szakoknak ?
2. Kívánatos-e a latin nyelvnek a tantervbe igtatása? 3. Nem kellene-e a tan
tervben a modem nyelveknek az eddiginél nagyobb szerepet biztosítani és egy
úttal az irodalmak tanúlmányozására nagyobb súlyt fektetni ?

A középiskolai sectio föntartás nélkül elismerte, hogy korunk szellemi 
szükségletei általában kívánatossá teszik különböző középiskolai intézményeknek 
a szervezését; és egyértelműleg elfogadta azon alapelvet, hogy a középiskolai 
oktatás több formájának létesítése (illetőleg fentartása) általában czélba veendő.

Az egyes formák megállapítása forogván kérdésben, a sectio mindenek
előtt okvetlenül föntartandónak Ítélte a humanisticus oktatás azon hagyományos 
alakját, melynek alapkövét a latin és görög nyelv és irodalom tanúlmányozása 
képezi. A sectio egyáltalán nem volt hajlandó, a classicus tanúlmányokat alapúi 
elfogadó s főtényezőnek tekintő intézményt (a tulajdonképi humanisticus iskolát) 
eredeti jellegéből kivetkőztetni, tananyagának egyik alapelemétől megfosztani. 
Ez intézménynek épségben megmaradását kívánatosnak tartván, határozottan 
elvetett egy, a «görög* facultativ tanítására vonatkozó indítványt, mely 
különben alig részesült, támogatásban.

A sectio túlnyomó többsége azon fölfogáshoz csatlakozott, miszerint nem
csak a görög nyelv és irodalom kizárása a középiskolai tantárgyak köréből. 
hanem annak pusztán facultativ tanítása is, a classicus műveltség leggaz
dagabb forrásának, a humanisticus oktatás legtisztább alakjának föláldozása 
volna. A facultativ tanítás ellenzői ez alkalommal is a paedagogiai tapasztalás 
tanúságára hivatkoztak; a facultativ tantárgyak visszás helyzetére és a közös 
tanúlmányoknak okozható nehézségekre utaltak.

De a középiskolai sectio másfelől elismerte azl, hogy a modern szellemi 
élet szükségleteinek sokfélesége megengedi, sőt megkívánja a humanisticus okta
tásnak másféle alakját is. Tekintettel a szaktanúlmányoknak némely ágára és 
egyes pályákra, kívánatosnak nyilvánította, hogy a classicus tanúlmányoknak 
mind a két ágát felölelő gymnasium mellett általában létesíttessék. illetőleg főn-



tartassék.' oly humanisticus iskola is. melyben az ókori nyelvek közül csak egy. 
tudniillik ä latin taníttatik. Továbbá általán követeltetett, hogy mind a két 
iskolában — az irodalmi szakok vezető szerepének föntartása mellett — a 
mathematikai s természettudományi tárgyak alaposan s kellő fokozatossággal 
taníttassanak; és hogy a tanúlmányok specialisatiója (ott, a hol azon növendé
kek számára, kik az utóbbi tudományok valamely ágára adják magokat, külön 
tanfolyamok léteznek) minél később kezdődjék. A mi pedig a modern nyelvek 
tanítását illeti, a sectio tüzetes discussio után azon elvet tette magáévá, hogy 
annál a nyelvtanulás gyakorlati föladatának megoldása, a nyelv elsajátítása (a 
nyelv kezelésében való gyakorlati jártasság, la possession de la langue) és az 
irodalmi ismeretek megszerzése egyaránt czélba veendők. Végül elismertetett, 
hogy a modern élet szükségletei igazolják a középiskolai oktatásnak azon alak
ját is. melynek tantervében a classicus tanúlmányok egyáltalán nem szerepelnek.

A kongresszus első összes ülésében elfogadta a sectióban megállapított 
főelveket. A középiskolai szervezetnek azon alapelve, melyből a sectio kiindult, 
tulajdonkép vita nélkül fogadtatott el. Ez első elvi határozat, úgy szólván, kard
csapás nélkül győzött. Senki sem czáfolta meg azt a meggyőződést, mely erede
tileg ez elvi határozathoz vezetett. A kongresszus elnöke jóformán a tagok 
körében általán uralkodó meggyőződést fejezte ki. midőn azt hangsúlyozta, hogy 
a modern kultur-népek életviszonyai és szellemi szükségletei jelenleg nagyon 
kívánatossá teszik az általános műveltség megszerzésének több útját, a közép
iskolai oktatásnak többféle alakját; jóllehet e követelmény kivitele is több 
lekintetben complicálttá teszi a szervezés és administratio munkáját. Az egyszerű
ség és egyöntetűség eszméi nem hatottak azon varázserővel, melylyel az elméket 
sok téren meghódítják. A szóban forgó problema tárgyalása alkalmával hallott 
megjegyzésekben általában azon nézet jutott, kifejezésre, miszerint az. a mi itt 
első tekintetre egyszerűbbnek mutatkozik, nem az, a mi a kivitelben a leg
csekélyebb nehézségeket és bonyodalmakat keltené és végelemzetben általán 
megfelelő eredményhez vezetne. A kongresszus — a középiskolai sectio indít
ványai értelmében — elismerte a középiskolai oktatás három fennemlített typu- 
sának jogosultságát. A terminológia kérdéséi hosszabb vita után következőképen 
döntötte el. Az első formát (melynek jellemző vonása a görög és a latin együttes 
kötelező tanítása) classicus középiskolának (enseignement secondaire classique), 
a másodikat humanisticus latin iskolának (humanitás latines), a harmadikat 
modern középiskolának (enseignement secondaire modeme) nevezte el. A kivitel 
részletei általában nem képezték fejtegetés tárgyát. De a latin iskola szervezésé
nél követendő modus procedendit a középiskolai sectióban és a plenumban 
szóba hozta M. Bréal. A franczia tanügy e kitűnő képviselője azt fejtegette, hogy 
a szóban forgó intézménynek «ex nihilo» létesítése, azaz a kijelölt elvnek meg
felelő új tanintézetek fölállítása, az a módozat, mely a legjobb sikerről kezeske
dik. Másfelől megengedte, hogy esetleg a latin nyelv bevezetése valamely 
«modern» (a classicus tanúlmányokat nem művelő) középiskola tantervébe is 
kielégítő eredményhez vezethetne. De a leghatározottabban ellenezte a harmadik 
módozatot, tudniillik a görög kiküszöbölését oly középiskolák (gymnasiumok, 
lyceumok stb.) tantervéből, melyek eddigelé a classicus tanúlmányoknak mind 
a két ágát művelték. Azon meggyőződést nyilvánította, hogy az ilynemű átala
kítás az illető tanintézetek devaívatióját, színvonaluknak sülyedésél eredményezné.

I R A T T Á R

Az orsz. rabbiképző intézet alsó tanfolyambeli tanulóinak más 
gymnasiumokba való átlépése ügyében a vall. és közokt. minister 1889. 
évi ad 44,309. sz. a. a fiumei kormányzóhoz, szerb patriarcha admi- 
nistratorhoz és román metropolita érsekhez, valamennyi ág. hitv. ev. és
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ev. ref. püspökhöz, valamint a budapesti tanárképző intézet igazgató
jához és valamennyi tank. főigazgatóhoz a következő átiratot, illetve 
rendeletet intézte:

Minthogy a budapesti orsz. rabbiképző intézet szervezeti szabály
zata és tanterve szerint az ezen intézet kebelében fönnálló gymnasiumi 
tanfolyam 5 osztályból áll, minélfogva ott a gymnasium négy felső osz
tályára nézve előírt tananyag öt év alatt adatik elő és az első osztály
nak tananyaga nagy részben viszonylik a gymnasium IV. osztálybeli tan
anyagához, — szükségesnek láttam az eddig érvényben volt ama gya
korlatot. mely szerint a rabbiképző intézet gymnasiumi tanfolyamának
I. osztálya a gymnasiumi ötödik, II. osztálya a hatodik, III. osztálya a 
hetedik, és IV. osztálya a nyolczadik osztálylyal teljesen egyenértékűnek 
tekintetett, odamódosítani, hogy ezentúl a nevezett intézet első osztálya 
csak a negyedik, a második osztály az ötödik, a harmadik a hatodik, 
a negyedik a hetedik gymnasiumi osztálylyal vétessék egyenértékűnek, a 
gymnasiumi nyolcz osztály tananyaga pedig ezen intézetre nézve csak 
az ott rendszeresített öt évi tanfolyam alatt tekintessék befejezettnek. 
Fölkérem ennélfogva Czímedet: utasítsa a fölügyelete alatt álló főgym- 
nasium igazgatóságait, miszerint ezentúl a budapesti rabhiképző intézet
ből átlépő tanulók fölvételénél jelen rendelkezésem értelmében járjanak el.

Budapest, 1889. november 18.
Gr. Csáky.

A már megvizsgált tankönyvek újra biráltatása tárgyában a vall 
és közokt. minister 1889. évi 56,380. sz. a. az orsz. közokt. tanács 
alclnökéhez a következő rendeletet intézte :

Az utóbbi év folyamán számos kiadó és taukönyvíró azon kéréssel 
járult elém, hogy az orsz. közoktatási tanács által már egy ízben megvizs
gált tankönyveket újból biráltassam meg és a nem engedélyezést kimondó 
rendeleteimet változtassam meg. Ily kérvények több Ízben Czimednek 
kiadatván és az illető könyvek a tanács még egy bírálójával megvizsgál
tatván. arról győződtem meg, hogy a második bíráló ítélete csaknem 
kivétel nélkül az első birálónak a szerző vagy kiadó által kifogásolt Íté
letével egybehangzó volt és a másodízben való megbiráltatás az első 
Ízben adott vélemény alapján kimondott határozatom megváltoztatására 
nem szolgáltatott okot. Meggyőződvén ebből a könyvek ujabbi megbirál- 
tatásának fölösleges voltáról, elhatároztam, hogy a tanács amúgy is igen 
felszaporodott teendőinek ujabbi szaporítása elkerülése czéljából, már 
megbírált tankönyveknek ugyanazon vagyis nem javított alakban ujabbi 
megbiráltatását többé semmi esetben elrendelni nem fogom. Erről Czi- 
medet tudomása végett ezennel értesítem.

Budapesten. 1889. deczember 18.
Gr. Csáky.
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A felsőbb leányiskolákban készítendő állandó tanmenetek és 
tartandó módszeres értekezletek tárgyában a vall. és közokt. minister 
1889. évi 37,320. sz. a. a következő rendeletet intézte az illetékes kir. 
tanfelügyelőkhöz:

Mivel az állami felsőbb leányiskolák számára kiadott ministeri 
tanterv csupán az irányadó szempontok s az elérendő czélok kijelölésére 
s az elvégzendő tananyag körvonalozására szorítkozik: a kellő sikerrel 
való tanítás pedig megkívánja, hogy a kiszabott tananyag feldolgozásá
ban minden tantestület öntudatosan, előre megállapított terv szerint jár
jon e l ; s mivel a tanítás menetének részletes megállapítása az iskola 
eddigi tapasztalatainak és ismert szükségleteinek körültekintő figyelembe
vételével csakis az egyes tanítótestületek kebelében történhetik, a követ
kezőket rendelem:

I. Az iskola tanári testületé, tekintettel a helyi viszonyokra, saját 
eszközeire, különösen a használatban levő tankönyvekre s főképen az 
állami felsőbb leányiskolákban érvényben levő tantervre, állandó tanítási 
menetet fog készíteni a folyó iskolaév közelebbi két hónapja alatt. Ezen 
tanítási menet osztályonként állapítandó meg, minden tantárgyra nézve — 
ide értve a vallástant is — külön-külön íven. A tantárgy czíme, a heti 
óraszám és tankönyv — olvasókönyv — megjelölése után a tananyag 
didaktikai egységet alkotó részletei szerint osztandó fel, s minden részlet 
után felemlítendő, hogy annak feldolgozására hány tanítási óra fog for- 
díttatni. — Tekintettel kell arra lenni, hogy a tananyag részletei ará
nyosan és mértékkel oszoljanak meg az egész iskolai évre s az össze
torlódásoknak s a tanulók megterhelésének eleje vétessék; továbbá, hogy 
tartalmuknál fogva rokon tárgyak tanításában a kínálkozó vonatkozások 
alkalmasan és összhangzóan hasznosíthatók legyenek úgy, hogy minden 
tanító saját tanításában a rokon szakok tananyagának egyes részleteire, 
mint már feldolgozottakra eredményesen hivatkozhassék.

Minden osztály minden tantárgyának anyagában a nagyobb egészet 
képező részek után azonnal kitűzendő az idő az összefoglaló ismétlé
sekre is, — hogy úgy az ismétlés az év több részére oszoljék meg sne 
sulyosodjék egész összességében az év végére. Ezen felosztás azon előny
nyel is jár, hogy az ismétlés a különböző tantárgyaknál, mivel részleteik 
különbözők, más és más időre fog esni s nem terheli meg évközben 
sem a tanulót. A tanítási menet tömören szövegezendő s módszertani 
kifejtéssel látandó el.

Az ily módon készítendő tanítási menet ugyan állandóságra számít, 
de azért korántsem akarom a tanítókat állandó egyformaságra kénysze
ríteni, mivel a tanítás terén a tanító személyiségétől várom a legfőbb 
sikert. Ezért jogában álland minden tanítótestületnek, ha netalán új 
tapasztalatok, vagy új tankönyv behozatala módosítást tennének kívána
tossá, minden év május havában a tanítási menetet megigazítani s ez iránt 
jóváhagyásom kinyerése végett hozzám fordulni.

Megjegyzem azonban, hogy a már megállapított tanítási menet, 
megváltoztatását csakis a tanítótestület jól megokolt előterjesztésére fogom
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megengedni. Különösen óhajtom, hogy nem eléggé indokolható tankönyv
eserétől a tanítótestület tartózkodjék.

A felsőbb leányiskolák állandó tanítási meneteinek, valamint ezek 
esetleges módosításainak átvizsgálásával a kir. tanfelügyelőn kívül az 
iskolák felügyeletére kirendelt biztosomat bíztam meg, miért is a tan
menetet márczius hó végéig, a későbbi években azokon teendő változ
tatások iránti jelentések május hó végéig két megegyező példányban — 
egy harmadik példány az iskolánál maradjon —  a kir. tanfelügyelőhöz 
küldendők, ki azokat esetleg felmerülő észrevételei kíséretében a minis- 
téri biztoshoz átteszi; utóbbi pedig végleges jóváhagyásra hozzám ter- 
jesztendi fel.

II. Az állandó tanmenetekkel a használandó tankönyvek is meg
állapíttatván. megszüntetem a szervezet 74. §-a alapján kifejlődött azon 
gyakorlatot, hogy a használandó tankönyvek jegyzéke jóváhagyás végett 
évenként hozzám terjesztessék fel.

III. Minden iskolai évben szeptember, deczember és márczius hóna
pok első felében a rendes havi értekezleteken felül egy-egy módszeres 
értekezlet tartandó, melyen kitüzetnek a következő évharmadra a tár
gyalandó olvasmányok és készítendő írásbeli dolgozatok, bejelentetnek a 
tanításban netalán előforduló hátramaradások s ezek megokoltatnak s 
intézkedés tétetik az akadályok elhárítására. Ezen módszeres értekezle
tek jegyzőkönyvei a fentebb jelzett úton hozzám felterjesztendők.

Reményiem, hogy a felsőbb leányiskolák tanítótestületei át vannak 
hatva azon meggyőződéstől, hogy közös munkában fáradoznak, s hogy 
minden egyes tanító buzgalmának eredménye társainak kiegészítő mun
kálkodásától van feltételezve. Ha nem tud minden egyes tagja a tanító- 
testületnek a közös czél érdekében, mind a tárgyak felfogásában, mind 
pedig a követendő tanítási menetre nézve önmegtagadással meghajolni a 
tanítótestület határozatai előtt, koczkára van téve a felsőbb leányisko
lák magasztos czélja, melyet csakis a tanterv minden részletének harmo
nikus keresztülvitele mellett remélhetünk megközelíteni. A módszeres 
értekezletek feladata a tanítótestületben ezen közösség tudatát ápolni s 
épen azért elvárom az iskolák igazgatóitól, hogy ezen értekezleteket 
helyes irányzással és teljes gonddal fogják vezetni.

Gr. Csáki/.

A középiskolákkal egyenlő rangú szakiskolák és szaktanfolya 
mok megállapítása végett a belügyminister 1889. évi 80,816. sz. a. 
a következő körrendeletét bocsátotta k i :

A köztisztviselők minősítéséről szóló 1883 : I. t.-cz. midőn a hiva
tali állásokhoz megkivántató qualifieatiót, vagy bizonyos szakvizsgák 
letehetéséhez való jogosultságot a középiskolai képzettség kimutatásához 
köti, a „középiskolákkal egyenrendü kereskedelmi iskoláról“, illetve „meg
felelő katonai tanfolyamiról is említést teszen. A kérdéses kereskedelmi 
és katonai szakiskolák és tanfolyamok jegyzéke a szakminister urakkal
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annak idején folytatott tárgyalások után megállapíttatván. az ekként 
megállapított jegyzék az 1887. évi 56,313. és 80,588., valamint 1888, 
évi 5715. sz. a. itteni Vendeletekkel közzététetett. A minősítési 
törvény a fentemlített kereskedelmi és katonai iskolákon és tanfolyamokon 
kívül másnemű szakiskolák- és tanfolyamokról nem tesz említést, mely 
körülmény a gyakorlati életben nem egy nehézséget szül, sőt nem kevés 
méltánytalanságra is vezet. Az ebből eredő bizonytalanságok orvoslása 
végett az illetékes minister urakkal történt megállapodások után rende
letileg megjelölni kívánom mindazon nem katonai és nem kereskedelmi 
iskolákat és tanfolyamokat is, melyek kétségtelen belső értékűk és a do
log természete szerint fő- és algymnasiumok vagy reáliskolákkal tanértékre 
nézve jogosan egyenrangúaknak tekinthetők, s a melyekben szerzett is
meret bizonyos alsóbb hivatali állások tekintetében a törvény intentióinak 
megfelelően qualificatióként megnyugvással ép úgy elfogadható, a mint a 
katonai vagy kereskedelmi iskolák és tanfolyamok végzése a törvény szi
gorú értelmezése és világos szavai szerint is elfogadtatik.

Ezen elvből kifolyólag s a fentidézett körrendeletek kiegészítésekép 
a következőket kívántam kijelenteni:

1. A  gazdasági tanintézeteit (keszthelyi, kassai, debreczeni, kolozs- 
monostori) valamelyikét szabályszerűen végzett egyének az 1883 : I. t.-cz. 
intézkedései tekintetében a főgymnasiumot vagy főreáliskolát végzett 
egyénekkel egyenlő elbirálás alá esnek.

2. Hasonló elbirálás alá esnek azon gyógyszerészek is, kik az 1888. 
január 1-én életbelépett 35,222/87. sz. vallás- és közoktatásügyi ministeri 
rendelet értelmében 6 gymn. osztály elvégzése és 3 évi gyakornokoskodás 
után a kinevezett állami vizsgáló bizottságok előtt tették le a gyakornoki 
vizsgát. Ellenben azon gyógyszerészek, kik a régi rendszer szerint 4 
gymn. osztályt végeztek, csak azon esetben esnek a fenti elbirálás aló. 
ha az egyetemi gyógyszerészeti tanfolyamot is jó sikerrel elvégezték.

3. A minősítési törvény szempontjából tanérték tekintetében a kö
zépiskolákkal egyenrangúaknak nyilváníttatnak továbbá a következő tan
intézetek :

a) a budapesti I. kér. állami polgáriskolai tanitóképezde (az ugyan
ezen intézettel kapcsolatos elemi iskolai tanítóképezdét ide nem értve);

b) budapesti iparművészeti iskola;
c) budapesti állami közép-ipariskola ;
d) brassói állami közép-faipariskola;
e) kassai állami gépészeti középiskola.
4. Algymnasiumok- vagy alreáliskolákkal egyenrangúaknak tekin

tendők a fenti szempontból a következő tanintézetek:
a) polgári iskolák alsó négy osztálya;
b) a három osztályú felső népiskolák ;
c) a nagykanizsai izr. jellegű 2 osztályú kereskedelmi iskola,
5. Ez alkalommal megjelölni kívánom egyúttal azon, az elől hivat

kozott rendeletek kibocsátása óta keletkezett közép-kereskedelmi iskolákat 
is, melyek a minősítési törvény szempontjából a középiskolákkal szintén 
egy rangba helyezhetők.
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Ezen tanintézetek a következők :
a) az alsó-kubini állami polgári iskolával kapcsolatos közép-keres

kedelmi iskola;
b) Zombor szabad királyi város közép kereskedelmi iskolája:
c) a nagyváradi nyilvánossági joggal felruházott közép-kereskedelmi

iskola.
6. Végül félreértések megelőzhetése végett szükségesnek látom kije

lenteni, hogy a bányaiskolákban, valamint erdőőri szakiskolákban szerzett 
szakképzettség magában véve az 1883. I. t.-cz. szempontjából figyelembe 
nem jöhet.

Budapesten, 1890. évi januárius hó 5-én. Gr. Teleki.

EGYESÜLETI

I. A választmány.
6. A választmánynak februárius 11 én tartott ülése.
Elnök: Köpesdy S., jegyző: fíró zik К
Jelen voltak: dr. Cscngcri J.. Beme L., dr. Jancsó B.. dr. Károly 

Gy. H., Mayer Müller J., dr. Boeder К., dr. fíiedl Fr., dr. Schmidt A., 
dr. Szemá/c I., Szerelemhegyi T., Tiber A., Vámossy M. és Volf Gy.

Az elnök bejelenti, hogy Berecz A. elnök vezetése mellett dr. Klamarik 
Jánosnál, az egyesület tiszt, tagjánál min. tanácsossá való kinevezése alkal
mából az egyesület küldöttsége tisztelgett (L. a Közlöny febr. sz. 376. 1,). 
Örvendetes tudomásul szolgál.

A pénztáros jelentése szerint a pénztárban 504 frt van.
A pénztáros bejelenti, hogy a múlt ülés óta az egyesületi tagok 

közül elhunyt Szarka Kolumbán. Szomorú tudomásul van.
A földhitelintézet átirata szerint az egyesület segélyző alapja kamatok

ban frt 145.53 jövedelmezett. A választmány felhatalmazza a pénztárost, 
hogy a fentirt összeget készpénzben átvegye.

A választmány a segélyző alap kezelő bizottságának ajánlatára egy 
tanári özvegynek 25 frtnyi segélyt szavazott meg.

A főtitkár bejelenti, hogy a Volf Gy. szerkesztette hálafeliratot és a 
tanárok erkölcsi és anyagi helyzetének javítására irányuló dr. Jancsó B. 
szerkesztette kérvényt az elnök a nmgú minister úrnak beküldötte.

A főtitkár felolvassa Köpesdy S. következő indítványát:
„A középiskolai tanárokra örvendetesen hatott az, hogy a király 

0 felsége Szarvas Gábor nyug. tanárt stb. a magyar nyelvtudomány terén 
szerzett érdemeiért kir. tanácsossá emelte.

Ez a kitüntetés nem csak a valódi érdemet, a kiváló tudóst, a 
magyar nyelvtudományt tévedéseitől megtisztítani lankadatlan buzgalom-
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mal törekvő férfiút érte, hanem a volt gymnasiumi tanárban általában a 
középiskolai tanárságot is ; ez okból indítványozom :

1. Fejezze ki az orsz. középisk. tanáregyesület választmánya a 
közokt. magas kormánynak hálás köszönetét érdemes tagtársunk, Szarvas 
Gábor kitüntetéésért.

2. Fejezze ki őszinte örömét Szarvas Gábornál olyformán, hogy az 
ne csak egyedül a tanáregyesület tagjainak, hanem az összes budapesti 
tanárok örömének kifejezőre legyen.“

Dr. Jancsó B. az első pont elvetését kívánja, mivel Szarvas Gábor 
a kit', legfelsőbb kitüntetésben nem tanári érdemei alapján részesült; a 
második pontot elfogadja.

Többek hozzászólalása után a választmány az indítványt elfogadja.
A főtitkár bemutatja a szepesi tanári kör következő indítványát:
„Minthogy a haladásnak egyetlen feltétele a szabad verseny, körünk 

tiz szóval egy ellen fordul a központi választmányhoz és kéri:
a) hogy az összes köröket az egyetemes közoktatásügyi Szemle 

17-ik számában: „Ki bírálja a tankönyveket?“ czím alatt megjelent 
ozikkére figyelmeztesse;

b) hogy az összes körök véleményét e tárgyban haladéktalanul kikérje ;
c) a m. ministeriumnál az országos tanáregyesület nevében, esetleg 

a magyar könyvkereskedők egyletével szövetkezve, a hivatalos tankönyv- 
bírálati kényszer megszüntetését sürgesse és minden rendelkezésre álló 
eszközzel előmozdítsa és kivívni segítse.“

A szepesi kör indítványával hasonló irányú lévén az „Orsz. Polgári 
Isk. Tanáregyesület“ választmányának átirata, a főtitkár ezt is bemutatja.
Ez átirat szerint a fentnevezett egyesület választmánya elhatározta, „hogy 
a hivatalos tankönyvbirálati kényszer megszüntetése, esetleg pedig a most 
fennálló bírálási és engedélyezési eljárás megváltoztatása czéljából általános 
mozgalmat indít meg; az e kérdésben elfoglalt álláspontját feltüntető 
javaslatát megküldi és tárgyalását kéri.“

A választmány a szepesi kör indítványa értelmében a köröket fel- 
szólittatja, nyilatkozzanak, fenn kivánják-e tartani a hivatalos tankönyv
birálati rendszert és ha igen, milyen módozatok mellett ? A kérdés fölött 
véleményt csak e nyilatkozatok beérkezése után kiván a választmány 
mondani. E határozatról az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesület elnöksége 
értesítendő.

A f. évi nagygyűlés idejéül a választmány júl. hó 4. és 5. napjait 
tűzi k i ; a nagygyűlés programmjának előkészítésére bizottságot küld ki.
A bizottság tagjai: Dr. Jancsó B., a szerkesztő és a főtitkár.

Új tagokul az egyesületbe léptek: Dr. Böhm Károly, az ág. evang. 
íőgymnasium igazgatója Budapesten, aj. Köpesdy S .; dr. Katona Lajos,
II. kér. főgymnasiumi tanár, aj. Szerelemhegyi T .; dr. Reményi Ede 
II. kér. főgymnasiumi tanár, aj. dr. Jancsó B.

A főtitkár bejelenti, hogy a múlt ülésen tévedésből kihagyta a 
m.-szigeti kör nevét azon körök közül, a melyek a szolgálati pragmatikára 
vonatkozó módosításaikat beküldötték.

A szóig, pragmatikára vonatkozó módosítások tárgyalása végett a 
választmány febr. 25-én rendkívüli ülést tart. В. K.

,  .. у д ч  ,  — - ч - ч ' .  - - - г  : , ч -  |. V'r’^
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II. A budapesti szakosztályok.
Az I. szakosztály jan 21-iki ülése

Megjelentek: Bartos Fülöp, dr. Веке Manó, Biczó Géza, Bodnár 
Zsigmond, Bogyó Samu, dr. Bokor József, dr. Böhm Károly, dr. Brózik 
Károly, dr. Csengeri János, Császár Árpád, Beme László, Felsmann 
József, dr. Fialowski Lajos, dr. Gyomlay Gyula, dr. Jancsó Benedek, 
dr. Károly Gy. Hugó, dr. Katona Lajos, Kreybig Lajos, dr. Lechncr 
László, dr. Némethy Géza, dr. Pruzsinszky János, Bajner Ferencz, Beif 
Jakab, Schill Salamon, Sebestyén Gyula, Stern Abrahám, Suppan Vilmos, 
dr. Szalkay Gyula, Szavkay Ede, Szerelemhegyi Tivadar, dr. Szigetvári 
János, Szilasi Móricz, Tiber Ágost, Tornor Fcrencz. Töreky Gábor, 
Tyrnauer Károly, Volf György.

Dr. Jancsó Benedek, az I. szakosztály elnöke elfoglalván az elnöki, 
dr. Szigetvári János a I. szakosztály jegyzője pedig a jegyzői széket, 
Volf György az alapszabályokra hivatkozva kifogásolja, hogy az I. szak

osztály elnöke illetéktelenül meglátta a II. szakosztály tagjait i s ; mert 
ha e tanácskozás összes ülés akarna lenni, akkor az egyesület elnökének 
kellett volna azt összehínia és kellene most vezetnie i s ; de minthogy 
ez nem történt és minthogy a kitűzött kérdés az alapszabályok értel
mében különben sem lehet összes ülés tárgya, mondja ki a gyülekezet, 
hogy a jelen ülés csupán az I. szakosztály ülése, azzal a természetes 
következménynyel, hogy a II. szakosztály tagjai a tanácskozásban részt 
vehetnek ugyan, de szavazattal nem bírnak. Az ülés mind a mellett 
összes ülésnek nyilvánítja magát és csak czélszerüségi okból, mivel 
dr. Jancsó egyúttal előadó is, kiáltotta ki Felsmann Józsefet ad hoc 
elnöknek; jegyző dr. Szigetvári János maradt.

Dr. Jancsó Benedek átengedve az elnökséget kijelenti, hogy mint 
csupán előadó a kitűzött kérdésről pártállása szerint fog nyilatkozni, a 
mitől mint elnök tartózkodott volna. A tárgyra térve hosszabb szabad 
előadásban fejtette ki a görög nyelv kérdésével szemben elfoglalt állás
pontját. Vázolta előbb a helyzetet, a kérdés velejét és mai állását, azután 
a görög nyelv tanításának történetét hazánkban. Kiemelte, hogy 1848 
előtt a kath. iskolákban nem tanították a görög nyelvet; a forradalom 
után a Thun-rendszer tette általánossá, eleinte a III. osztálytól kezdve 
tanították, a magyar idő bekövetkezése után a VII. és VIII. osztály
ban, később az V-iktől kezdve. A közönség sohasem volt vele megelégedve, 
panaszok hallatszottak folyton, sőt az 1883 iki középiskolai törvény meg
alkotásakor már eltörlését is kívánták az országgyűlésen. Azonban ez a 
törvényczikk szentesítette mint kötelező tantárgyat. De ugyanaz a minister, 
a ki a görög nyelvet megvédelmezte és törvénybe foglaltatta, csakhamar 
lefordíttatta Frary könyvét a latin nyelv ellen, táplálékot adva ezzel 
ismét a mozgalomnak. Az új minister e kérdésben máskép vélekedik, 
mint előde; de meg akarja hallgatni az illetékes köröket. Ezért gyűltünk 
mi is jelenleg össze. A görög nyelv kivehető a gymnasium rendes tan
tárgyai sorából. A mit ugyanis a görög nyelv rendkívüli képző erejéről
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beszélnek, az tévedés; tökéletes vág) tökéletlen nyelv nincs, minden 
nyelvnek egyenlő tehát a képző ereje, sőt lehetséges, hogy pl. a czigány 
nyelv grammatikája nagyobb képző hatást gyakorolna. Az irodalom előtt 
egész tisztelettel hajol meg; de az a baj. hogy az iskolában nem tanít
nák görög irodalmat, hanem csak nyelvtant, Mert a nyelvet annyira meg 
nem tanulhatják, hogy az irodalmat eredetiben megismerhetnék, hanem 
csakis csekély töredékeket tanulnak. Ellenben a görög nyelvtanítás meg
szűntével alkalom és idő lesz az irodalmat jó fordításokból megismertetni. 
О épen azért óhajtja a görög nyelv kiküszöbölését a gyinnasiumból, hogy 
a görög irodalmat megmentse az iskolának. Végre előadásának velejét a 
következő három pontba foglalja össze: 1. A gymnasium rendes tan
tárgyai közül kivehető a görög nyelv a nélkül, hogy a gymnasium által 
nyújtott irodalmi és általános műveltség csorbát szenvedne. 2. Ha ki
vétetik a rendes tárgyak közül, a mostani idő egy része fordíttassék 
kötelezőleg a görög irodalom, bölcsészet termékeinek fordításban való tanul 
mányozására, a görög műveltség történetének és művészet termékeinek 
megismertetésére. 3. A görög irodalom és műveltség történetének kötelező, 
a görög nyelvnek pedig facultativ tanítása minden gymnasiumban bizassék 
a görög irodalom és nyelv egy rendes tanárára.

Az indítvány hosszú és élénk vitát keltett. Több ellenző és pártoló 
felszólalás után Sebestyén Gyula ellenindítványt tett. Előre bocsátotta, 
hogy nem foglal állást sem a görög nyelv mellett sem ellene, hanem általános 
tanügyi szempontból kívánja megvilágítani a kérdést. Alig hat éve, hogy 
középiskolai tanrendszerünk törvény útján megállapodásra jutott és most 
már ismét oly életbevágó változtatást akarnak rajta tenni. Mert tévedés 
azt hinni, hogy a görög nyelvet valami könnyedén, simán el lehet hagyni. 
Az a gymnasiumi tanrendszernek egyik főoszlopa és az egész épületnek 
megrendítése nélkül onnan ki nem vethető. Okot is e változtatásra hiába 
keresünk; mert 1883 óta, mikor a középiskolai törvényt alkottuk, se 
nálunk se másutt nem fordult elő semmi olyas, a mi e változtatást leg- 
kevésbbé is igazolná. Hogy külföldön is vitatják a classikus nyelvek kér
dését, arra nem hivatkozhatunk; mert ott a vitatás még egészen a puszta 
elmélet terén folyik. Rajtunk kívül Európának egy kormánya, egy par 
lamentje sem készül a gymnasiumi tanrendszer megváltoztatására, sehol 
sem tartják a classikus nyelvek kérdését törvényhozási actusra érettnek. 
Nálunk még igazi vitatás sem előzte meg a dolgot; nem természetes 
rendben, nem komoly mozgalom után, hanem ötletszerűen vetette föl 
a kérdést az országgyűlésen olyan képviselő, kinek a görög nyelv eltör
lése kedvelt eszméje, és minthogy véletlenül közoktatásügyi ministerünk
nek is az a kedvelt eszméje, most alig hat évre középiskolai törvényünk 
megalkotása után ott vagyunk, hogy rendszerváltoztatásnak nézünk eléje. 
Eredménytelenséget emlegetnek és ezzel szeretnék igazolni a változtatást. 
Nem egészen hat év alatt mi csodaeredményt lehet várni és ily rövid 
idő alatt lehet-e általán az eredményről biztos ítéletet mondani? Aztán 
mit tettünk az eredmény elérésére? Tanárképzésünk teljesen el van 
hanyagolva és iskoláink elenyésző csekély kivétellel épület és fölszerelés
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dolgában a legmostohább állapotban sínylődnek. Itt a hiba, itt kellene 
segítenünk. Majd ha aztán elértünk oly eredményt, a milyet a mostani 
rendszerrel lehet, akkor vethetjük föl a kérdést, hogy eltöröljük-e a 
görög nyelvet. Addig nagyon megfontolni való, hogy fölér-e az, a mit 
a görög nyelv kivetésével talán nyerünk, azzal a veszteséggel, melyet az 
egész rendszer megbolygatása biztosan okoz. Mert ne feledjük, hogy el
hagyva a kipróbált rendszert, melynek Európa összes müveit nemzetei 
egész nagy culturájukat köszönik, az experimentálásnak fölötte síkos 
terére sodródunk, a hol se a magunk se a mások tapasztalata nem támogat. 
A minister intentióját, hogy az extensiv munkálkodást az intensiv 
váltsa föl, így legkevésbbé sikerül majd megvalósítanunk. Indítványa 
tehát a z : Szólaljon föl a tanárság a rendszerváltoztatás szándéka ellen és 
kívánja, hogy czélszerüségi okból tartassák fenn az 1883-ikí középiskolai 
szervezet vátozatlanul mindaddig, míg a rendszerváltoztatás kérdése tör
vényhozási actusra teljesen meg nem érik.

E két indítvány körül forgott az egész vita. Még Sebestyén előtt 
szólt Csengeri, Bodnár és Szilasi, utána Szigetvári, Tömör, Yolf, Gyomlay. 
Bokor és Fialowski.

Dr. Csengeri János az előadónak egész fejtegetését bonczolja. Ha a görög 
nyelv tanítása valahol száraz grammatizálásból áll, akkor az súlyos hiba, annál 
súlyosabb, mivel Utasításaink a hosszas és puszta grammatizálást egyenesen 
tiltják. De a görög tanítás nem is áll oly rosszul, mint régibb tapasztalatok 
alapján hirdetik. Az Utasítások megjelenése óla nagyot javult; az újabb tanítás 
többé nem tartja czéljának a grammatikát, hanem a görög auctorok megértését 
és ehhez képest amabból csak annyit ád, a mennyi az utóbbihoz szükséges. 
A görög remekíróknak fordítások által megismertetése már csak azért sem lehet
séges, mert még gyarló fordításaink sincsenek, nem hogy jók volnának. Külön
ben is az «alapos irodalmi belátást», melyet Jancsó követel, nem lehet fordítá
sokból, hanem csak az eredeti művekből megszerezni. Hogy így nem lehet min
dent olvasni, sőt a csekély óraszám mellett valami sokat sem. az igaz; de bál 
a magyarból sem lehet nagyon sokat olvasni, ha nem elégszünk meg akár mi
lyen fölszínes olvasással, hanem beható alapos olvasást követelünk. Becsüle
tesen végezve a fél több. mint rosszul végezve az egész. A míg a görög irodalmat 
becsületes magyar fordításokban nem vagyunk képesek megismertetni ifjúsá
gunkkal. addig annál kevésbbé hagyhatjuk el az eredetiek olvasását. Azt a kort. 
mikor a görög nyelvet ki lehetne hagyni a középiskolából, jóval haladottabb 
nemzetek sem tekintik, mi sem tekinthetjük még elérkezettnek. Addig is meg 
kell maradnunk azon az alapon, a melyen most állunk. — Bodnár Zsigmond 
hivatkozva a kor uralkodó áramlatára, mely egész Európában a görög nyelv 
ellen fordul, csatlakozik az előadó indítványához; a kieső görög nyelv helyét 
az ókor történetének tüzetesebb tanításával kívánja pótolni, úgy hogy abban a 
görög történet és irodalom kiváló helyet foglaljon el. — Szilasi Móricz Bod
nárral szemben megjegyzi, hogy a görögöt csak nálunk akarják eltörölni, nem 
egész Európában. A görög irodalom ismeretét ma minden művelt embertől el
várják. Ez ismeretet a görög nyelv eltörlése után nem az eredetiből, hanem 
fordításokból kellene megszerezni. Mivel pedig nekünk egyáltalán alig van for
dításunk, mindenki a német fordításokat venné kezébe, a mi csak erősítené a 
német szellemtől való nagy függésünket. Ha el akarjuk törölni a görög nyelvet, 
előbb gondoskodnunk kell. hogy kellő számban jó fordításaink legyenek ; addig 
nem csak általános műveltségi, hanem nemzeti szempontból is veszedelmes volna 
azt tennünk. — Dr. Szigetvári János Csengerinek megjegyzi, hogy a görög 
irodalmat épen fordításban kell megismertetni, mert eredetiben csak elenyésző 
csekély töredékeket olvasnak és oly fáradsággal, mely a műélvezetet teljesen
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megsemmisíti. A görög nyelv helyén hiány nem marad, mert helyére jobbat, 
értékesebbet teszünk. Ha a magyar irodalomból keveset olvasunk, annak oka 
épen a görög nyelv is. mely lefoglalja az ifjúság idejét. Szilasinak válaszolja, 
hogy ha ma nincsenek jó fordításaink, majd lesznek ezután, csak akarni kell. 
Lehetnek, ha nem is tanítják a középiskolában, a mint vannak fordításaink oly 
nyelvekből is, a miket sohasem tanítottak az iskolában. Hogy nem csak nálunk 
izgatnak a görög nyelv ellen, bizonyítja az, hogy pl. Németországban vannak 
folyóiratok, a melyeknek programmja épen a görög nyelv eltörlése. A Sebestyén 
álláspontja nem más. mint ragaszkodás a régihez az újítás ellenében, a mely 
ragaszkodást a világon minden újítással szemben megtalálunk Különben con- 
statálja, hogy a görög nyelv védői nem beszélnek ma már oly mély megvetéssel 
az ellenkező véleményről, mint csak pár év előtt is. — Tömör Ferencz egyet 
sem küszöbölne ki a középiskolai tantárgyak közűi, csak a német nyelvet, mert 
erre nincs szükség; de a görög igazán nélkülözhetetlen, mint mai műveltségünk 
egyik fő forrása. — Volf György Sebestyén indítványa mellett szól. A közokt. 
minister az egységes középiskola kedvéért kívánja a görög nyelv eltörlését. De 
az egységes középiskola és a görög nyelv nem összeférhetetlen két dolog; Német
országban úgy tervezik az egységes középiskolát, hogy egyik főfő tárgya épen a 
görög legyen. Különben Németországot kivéve, sehol sincs az egyséye való 
törekvés és Németországban sem csinálják hivatalosan, hanem társadalmi úton; 
nem a kormány, hanem a «Deutscher Einheitsschulverein» mozgatja a dolgot. 
Nálunk az egységes középiskola még csak puszta jelszó, határozott fogalom nél
kül ; de azért már is áldozatot követel. Minden jelszó annyit ér, a mennyit a 
tartalma nyom; az üres jelszó értéktelen valami, a minek semmit sem 
szabad föláldozni, akár a görög nyelv legyen a kiszemelt áldozat, akár más 
tárgy. Mindaddig, míg a minister ki nem nyilatkoztatja, milyennek tervezi az 
egységes középiskolát, kár is a görög nyelv kérdését vitatni, mert mindaddig a 
ratió szükségképen a status quo fentartását követeli — Dr. Gyomlay Gyula is 
Sebestyén indítványát pártolja. Sajnálja, hogy a tanárság elejétől fogva oly cse
kély érdeklődést mutatott e nagy fontosságú kérdés iránt és mutat most is, mikor 
oly kevesen jelentek meg. kivált a kiknek legfőkép kötelességük lett volna sza
vukat fölemelni, a szakemberek sorából. Szégyenkezve kell constatálni. hogy a 
görög nyelv életbenjáró kérdésének tárgyalásáról épen a philologusok maradtak 
el. Ha másutt ily fenyegető komolyan vetették volna föl ezt, vagy más hasonló 
fontosságú kérdést, a tanárság már az első hírre fölriadt volna és tárgyalta 
volna az ügyet minden oldalról, pro és contra, lelkesen, behatóan, gondosan, a 
legapróbb részletekig. A mi tanárságunk érzéketlen, tétlen maradt és ezzel azt 
bizonyította, hogy nagyobb szabású tanügyi kérdések tárgyalására még nem ter
mett, még fejletlen. Mi mindjárt kezdettől fogva nem tettünk semmit és igy most 
teljesen készületlenül állunk. Nagy mulasztásunk megfoszlja szavunkat súlyától, 
számbavehetőségétől. Lelkiismeretbe vágó dolog volna úgy a hogy állunk, ex 
abrupto elhatározni a görög nyelv eltörlését és ily csekély számmal közvéleményt 
csinálni — Dr. Bokor József Sebestyén indítványa ellen szól. Ő is elismeri, 
hogy rossz a tanárképzés. Nyilvánvaló, hogy csak az taníthat nyelvet, a ki azt 
beszéli. így kellene bírniok a görögöt is a görög nyelv tanárainak; pedig se 
beszélni, se írni nem tudják. De ha még úgy bírnák is, akkor sem helyeselné a 
görög nyelv megtartását, először mert a középiskolát nem a nyelvi oktatás alap
jára kívánja fektetni, másodszor mert két idegen nyelvnél a középiskola többet 
meg nem bír. Csatlakozik az előadó indítványához, azzal a különbséggel, hogy 
a görög történelem, irodalom, művészet tanítását meghagyná a középiskolának, 
a nyelv tanítását pedig áttenné az egyetemre, kereskedelmi akadémiákra és más 
szakiskolákra, melyeknek tudományos vagy gyakorlati okokból a görög nyelvre 
szükségük van. — Dr. Fialowski Lajos pártolja az előadó indítványát, mivel 
ma az ifjúságot az életre kell képesíteni, nem holt nyelvekkel, hanem főkép a 
természettudományokkal.

A vita ezzel véget ért. Miután dr. Jancsó Benedek előadó és 
Sebestyén Gyula mint indítványtevők még egyszer megvilágították indít-
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ványaikat, az elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A görög nyelv el
törlésére szavazott 13, megtartására 11. Sokan tartózkodtak a szavazástól, 
többen már előbb távoztak.

Az I. szakosztály febr. 7-iki ülése.
Elnök: Dr. Jancsó B., jegyző: Dr. Szigetvári J.
Jelen voltak : Biczó G., dr. Buday J., Császár A., dr. Heinrich A., 

dr. Lechner L., Rajner F., R eif J., Schwiclier B., Szerelemhegyi T., lomor F., 
Töréky G.

TornorFerencz előadó a túlterhelésről értekezik.Kiinduló pontulPelman 
Nervosität und Erziehung czímű munkáját*) veszi s részletesen ismerteti ennek 
tartalmát. A német orvos a mai iskolázás legfőbb bajait a következőkben 
látja : A gyermekek iskolázása korán kezdődik. Iskolában sokat kell tanulni, 
nem ügyelnek arra, a mit már Kant megmondott, hogy a napból 8 óra 
alvásra, 8 szórakozásra, 8 munkára fordítandó. A gyermeknek pedig leg
alább 9 óra kell alvásra és 8 óránál többet nem szabad dolgoznia. Az 
iskolai tornázás alig vehető figyelembe, a mikor heti 50— 60 órával 
szemben 2 tornaóra áll. E túlterhelésből származó leggyakoribb bajok 
aztán a gerinczoszlop-elhajlás, különösen leányoknál, vértolulás, rövidlá
tás stb. Ezért Pelman határozottan kimondja, hogy az óraszám leszállí
tandó, ennélfogva a tananyag is. Az értekező kijelenti, hogy a mai 
tantervből kihagyná a modern nyelveket, különösen a németet, azonkívül 
az egészségtant, de a többi tárgyakat is megrövidítené. Az egészségtan 
szerinte csak az állattan ismétlése, különben is ha csak a legfelső osz
tályban tanítják, mit használ az már a tanuló egészségének. A tanár 
kezdettől fogva ügyel a tanuló egészségére, épen azért valódi szégyennek 
tartja, hogy a tanárok mellé még iskolaorvost is neveznek ki ellenőr 
gyanánt. A modern nyelveket, különösen a németet, kihagyná azért, mert 
belőlük hazafiságot nem lehet tanulni. Ezek ellenében védi a classikus 
nyelveket. Azt mondják, hogy a középiskolában sokat kell tanulni, mert 
az élet sokat kíván. De úgy áll a dolog, hogy nem az élet kíván sokat, 
hanem a tanterv. Az élet keveset, egyoldalú ismereteket kivan ; a pénz
ügyi hivatalnoktól számolást, az építésztől tervek készítését, az ügy sédtől 
jogi ismereteket stb. A baj az, hogy minden tanár egész tudományát 
át akarja adni a tanulóknak. Baj a tankönyvek nagy terjedelme is ; említ 
egy állattant, mely 700 lapból áll. Hasonlatot vesz a zenetanításról. 
ennek feladata, hogy a hangjegyek ismeretére megtanítson; épen így 
megvannak minden tudománynak a hangjegyei a szemléltetésben. Ezt kell 
alkalmazni, keveset íratni és keveset adni fel. A középiskola feladata 
nem tudósokat nevelni, hanem a tudományt megkedveltetni. És szerinte 
e tekintetben a régi iskola nagyobb sikert ért el.

Dr. Szigetvári J . kifejezi elismerését, hogy az előadó e nagy fon
tosságú tárgygyal behatóan foglalkozott. Szerinte is el van ma hanyagolva

*) Ismertetését 1. jan. fűz. 268. I. A szerh.
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a testi nevelés, mindig is nagy hibának tartotta, ha az iskola bűnnek 
tekintette a játékot és tiltotta tőle a gyermeket. Azt is hiszi, hogy a 
tananyag leszállítható, de akkor nem a tanárokat kell megkérdezni, mert 
azok mindegyike ragaszkodik a saját tárgyához. Az előadó ellenében védi 
az egészségtant; a tanuló, ki ma azt tanulja, néhány év múlva polgár, 
családfő lesz, és bizony hasznára van akkor bármi csekély mértéke is e 
nemű ismereteknek. Azt sem fogadhatja el, hogy az élet mindenkitől 
nagyon keveset kíván. Az a hivatalnok, ügyvéd, építész stb., ki szakmá
jában talán nagyon egyoldalú, egyszersmind állampolgár, a társadalom 
tagja, családapa, kitől megkívánjuk az irodalom, művészet stb. pártolását, 
gyermekei nevelését. Hiszi, hogy a túlterhelést, ha nem is szünteti meg 
egészen, legalább nagyon csökkenti a tanárok egységes eljárása. Csak ne 
resteljen a tanár utána nézni és figyelembe venni, hogy más tárgyakból 
mennyi leczkét kaptak tanítványai. A szemléltető oktatást ő is szükséges
nek tartja, még a nyelvek tanításában is. Végül a mai iskolát védi azon 
vád ellen, hogy a tudományt nem kedvelteti meg. Ma is vannak, mindig 
is lesznek, a kik egyes tudománynyal foglalkoznak az iskola elvégzése 
után is. Ez áll különösen a modern nyelvekre. — Császár azt tartja, 
hogy egyéni nevelés volna szükséges, de ez nem lehetséges a mostani 
nagyon népes osztályokban. Ezen a bajon kell segíteni. Egyebekben 
egyetért az előtte szólóval. — Jancsó elnök köszönetét mond az érde
kes előadásért, melyben sok nagy igazság van, de sok tévedéssel a rész
letekben. ő  is azt tartja, hogy sokat követelünk és elhanyagoljuk a testi 
nevelést.

III. A k ö r ö k .
A kecskeméti kör legutóbbi gyűlésében a központi választmány

nak a középisk. tanárok és igazgatók hivatalbeli kötelességeinek, jogi és 
fegyelmi ügyeinek rendezésére vonatkozó javaslatát vette tárgyalás alá. 
Tagok és vendégek szép számmal voltak jelen. Dr. Szombathy István 
főreáliskolai tanár, mint előadó tüzetesen ismerteti a javaslat szellemét, 
főbb elveit és általában elfogadásra ajánlja; a részletekre vonatkozólag 
azonban több módosítást indítványoz, melyeket a kör hosszasabban tár
gyalván elhatározta, hogy a központi választmány figyelmét a követke
zőkre fogja felhívni: a) „Az igazgató viszonya a hatóságokhoz“ czímű 
fejezetnek 6-ik pontjára vonatkozólag elégségesnek tartja, ha az érte- 
kezleti jegyzőkönyvek, jelentések és másféle beadványok eredeti példány
ban terjesztetnek fel épúgy, mint a sokkal fontosabb érettségi vizsgálat 
jegyzőkönyve, valamint az a bíróságok- és közigazgatási hivataloknál tör
ténik ; ez sok fölösleges irkálástól mentené fel az igazgatót és az érte- 
kezleti jegyzőt. —- b) A tanári minősítés jelen módozatát nem tartja helyesnek, 
mert ez mindeddig csupán az igazgató által történvén, könnyen megeshe- 
tik, hogy az igazgató emberi gyarlóságánál fogva részrehajlóvá lesz. 
Ajánlja azt a módot, mely szerint a minősítés épúgy mint a katonaságnál 
bizottságilag történjék. Az igazgatónak is különben joga van a felter-
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jesztésben észrevételeit megtenni. — c) A helyettesítésekre vonatkozólag 
czélszerünek tartaná, ha a fővárosban állandó helyettesítő tanárok alkal
maztatnának, kik a szükséghez képest bármerre is azonnal kiküldhetők 
volnának. Ha azonban valamely testület tagjai önmaguk volnának kény
telenek hosszabb ideig helyettesíteni, a helyettesítési dijak méltányosab
ban volnának megállapítandók. — d) Az év kezdetén az igazgató osztja 
ki ugyan a tantárgyakat, de a tanár ne legyen kényszeríthető oly tár
gyat is, melyre képesítve nincs, akarata ellenére tanítani. — e) A tanár 
szolgálati viszonyainak rendezéséről szóló fejezet azon pontjánál (II. 3), 
mely szerint a tanár mindenféle beadványokat, melyek hivatalát és állá
sát illetik, csak az igazgatóság útján terjesztheti fel, a Rdts 58. §-át 
fenn kívánja tartani. — f ) Szünnapokon semmiféle vizsgálat nem tar
tandó. — g) A tanári fizetés az 1889. július hóban tartott tanári con
gressus határozatai szerint állapítandó meg.

Virányi Ignácz, a kör jegyzője.

A zsolnai kör deczember havában 4., 14., 20. és 21-én tartott 
üléseket. Ezeknek tárgya a szolgálati pragmatika volt s ez alkalommal a 
kör a központi választmánynak 1880-ban kidolgozott s az egyes körök
nek megvitatás és esetleges módosítások eszközlése czéljából megküldött 
javaslatán több lényeges változtatást tett. Némely pontokat kiegészített, 
másokat pedig egészen törölt s az ezekről fölvett jegyzőkönyvet a főtit
kárság által megszabott záros határidőn belül beküldötte a központi 
választmánynak. Az üléseken előadók voltak: Malatinszky János és dr. 
Mayer György, a javaslat egyes pontjainak tárgyalásában és megvitatá
sában a kör minden tagja részt vett.

Balugyánszky Béla, a kör jegyzője.

A zentai kör decz. 11-én tartott ülésén Szűcs Lajos előadása 
alapján tárgyalta a szolgálati pragmatikát. — Az előadó általános észre
vételeiben mindenekelőtt megemlékezik a középiskolai tanügy nagyméretű 
fejlődéséről, minek teljessé tételéhez — most egyelőre legalább — a szolgálati 
szabályzatra van szükség. Ezután ismerteti az e tárgyban 1880-ban meg
indult s a folyó iskolaév elején újra feltámadt mozgalmat, majd elmondja 
a szabályzatra vonatkozó általános észrevételeit, s végül ajánlja a köri 
tagoknak, hogy az egyesület által kiadott s nagy gonddal szerkesztett 
javaslatot, mely úgy a tanügy, mint a tanügyi munkások jogos érdekei
ről kellőleg intézkedik s megvalósulás esetén egy teljesen consolidált 
középiskolai állapotot hoz létre, — fogadják el a részletes tárgyalás 
alapjáúl. Az előadó általános észrevételeit annak fölemlítésével zárja be, 
hogy a tárgyalás alatt lévő javaslat első sorban az állami és a tanulmányi 
alapból fönntartott középiskolák tanárait érdekli ugyan, de a felügyelet 
lényegéből folyó intézkedések az állami felügyelet alatt álló középiskolák 
tanáraira is érvényesek. Ez utóbbi fajta intézeteknek fenntartóikkal való 
viszonyából folyó ügyei külőn-külön szabályzattal volnának szabályozandók, 
mint ez Zentán már régebben megvan. Csakhogy a fenntartókat jó volna 
erre mindenütt felhíni s nem kellene a dolgot az esetlegre bízni.
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A helyesléssel fogadott előterjesztés után kezdetét vette a javaslat 
részletes tárgyalása. Az igazgató és tanár szolgálati viszonya a közép
iskolai törvény és a javaslat készítése óta kiadott felsőbb rendeletek értel
mében átalakítva elfogadtatik; csupán a 27. lapon az 5. pont végén 
kifogásoltatott a javaslat azon intézkedése, hogy a tanár a helyettesítés
ért még akkor sem követelhet semmiféle dijat, ha a helyettesítés egy 
üresedésbe jött állomásra vonatkozik. Mivel az ily üresedésbe jött tan
szék javadalmát senki sem élvezi, igazságtalanság követelni, hogy a taná
rok heti óraszámuk maximumán fölül 6 héten innen is ingyen helyet
tesítsenek. — А II. rész I. fejezetének 14. pontjában elfoglalt jogigé
nyeket a kör a helyettes tanárokra is kívánatosnak tartja kiterjesztetni 
s a középisk. törvény 34. §-át ezzel összhangzásba hozatni. — Ugyan
ezen fejezet 19. pontjának második bekezdésében törlendő volna a 
„szerkesztője“ szó, mert hisz jelenleg is szerkeszt több tanár politikai 
lapot az oktatásügy kára nélkül. — A 23. pont második bekezdése pedig 
úgy volna szövegezendő, hogy a rendes tanár az állami tisztviselők VIII., 
a helyettes IX. rangosztályába tartozzék. Kívánatos volna továbbá e helyen 
a tornamesterek fizetését és szolgálati viszonyát is szabályozni. Különben 
a fizetések szabályozásánál a szálláspénznek mindenütt a helyi viszonyok 
tekintetbe vételével kellene megállapíttatnia, mert bizony a legtöbb vidéki 
helyen is többnyire ráfizet a tanár különben sem dús javadalmából a 
szálláspénzre. — А II. fejezet 6. pontja törlendő, mert az igazgató és 
tanár a középisk. törvény óta nem visel több hivatalt. — A III., IV. és
V. fejezet a nyugdíjtörvény intézkedései szerint alakítandó át s kívána
tos, hogy a községi és felekezeti középiskolák tanárainak nyugdíjazásáról 
majdan készítendő állami nyugdíj szabály vagy törvény ide szintén fölvé
tessék s annak életbelépte után a községi és felekezeti tanárok minden 
nehézség nélkül átléphessenek állami szolgálatba és viszont. Az ilyen 
intézetek tornamesterei fizetésük arányában szintén nyugdíj képesek legye
nek. — A rendelleni és fegyelmi vétségekről és megbüntetésükről szóló 
VII. fejezetet humánus intézkedéseiért a kör helyesli s annak megvalósu
lását igen kívánatosnak tartja.

A javaslat e módosításokkal részleteiben is elfogadtatván, a kör 
örömmel üdvözli az egyesület központi választmányát a tanárvilág ily 
fontos érdekeit megvalósítani kész cselekvés terén s szerencsés sikert 
kiván a kivitelhez.

Virág István, a kör jegyzője.

A brassói kör deczember hó 14-én tartott ülésén a központi 
választmánynak a szolgálati pragmatica ügyében a körökhöz véleménye
zés végett megküldött javaslatot tárgyalta. Miután a javaslatot — két 
fő része szerint — a múlt havi gyűlésből kiküldött két bizottság tár
gyalta, a bizottságok előadói Bombauer Emil és Orbán Ferencz teszik 
meg jelentésüket. A javaslat első, vagy a tanárok hivatalbeli kötelessé
geit tárgyaló rész előadójának Rombauer Emilnek véleménye szerint a 
javaslat ezen része a kérdést oly alakban tárgyalja, hogy annak lénye
génél és irányánál fogva az a rendtartás keretébe tartozik. Minthogy



pedig tudomása szerint a közokt. ministeriumban a középiskolai oktatás 
mai álláspontjának megfelelő rendtartás már el van készítve, s annak 
kiadása rövid időn remélhető is, a javaslat ezen részének tárgyalása szük
ségtelennek mutatkozik. Az előadó véleményéhez a kör hozzájárulván, a 
központi választmány javaslatának második, vagyis a középiskolai tanárok 
és fegyelmi ügyeinek rendezését tárgyaló rész előadója, Orbán Ferencz 
jelenti, hogy ezen rész tárgyalására kiküldött bizottság, mely az előadón 
kivül dr. Hoffmann Frigyes és Szontágh Gusztáv tagtársakból állott, szin
tén csak egyes fontosabb és kiválóbb jogviszonyt érintő kérdésekben 
óhajtotta véleményét nyilvánítani, míg a részletes kidolgozást a vidéki 
körök hatáskörén kívül esőnek tartja. A bizottság véleményezése a követ
kező részletekre terjed k i : 1. Az I. fejezetben kifejezni óhajtja, hogy a 
pragmatika az 1883-iki XXX. t. czikkben megnevezett középiskolákon 
kívül mind a gyakorlat mind egyes törvényczikkek által egyenlő rendűek- 
nek ismert más középfokú intézetek tanáraira is terjesztessék ki. —  2. 
A rendes tanár az 1883. évi XXX. t.-cz. 33. §-ának megfelelően véglegesen 
neveztessék ki. — 3. A helyettes tanári működés 3 évnél tovább ne terjedjen, 
hanem annak lejártával a helyettes, ha hivatásának megfelelt, rendes 
tanárrá léptettessék elő, vagy ha a tanári hivatás teljesítésére ez idő 
alatt alkalmasnak nem találtatott, bocsáttassák el. Kivételes esetekben 
azonban, midőn a helyettes tanári állás bírása előtt közvetetlenül valamely 
másnemű nyilvános intézetnél, avagy magán nevelői s a középiskolai 
oktatásnak megfelelő állásban működött a helyettes tanár, a három próba 
év lejárta előtt is előléptethető rendes tanárrá. —  4. A javadalom meg
állapítására a javaslatban foglalt fokozat mellőzésével a mostani fizetési 
rendszernek olyan módosítását ajánlja a bizottság, hogy az első, tehát a 
helyettes tanári alkalmazástól számítandó öt évenként emeltessék a java
dalom mindig az utolsó fizetés összeg 10 százalékával; a lakáspénz pedig 
a katona tiszti állások e nemű javadalmainak megfelelően a helyi viszo
nyok és szolgálati évek számához képest szabassék meg. Ezzel szemben 
Bombauer Emil az első folyamodású törvényszéki bírák javadalmazási 
összegét és módját ajánlja, Méhely Lajos ellenben a mostani fizetési rend
szernek 200 frt ötödéves pótlékkal jobbítását ajánlja. Ehhez a kör be
hatóbb eszmecsere után szintén hozzájárul, míg a központi választmány 
által javasolt fizetési fokozathoz azon okból nem járulhat, mivel e szerint 
a tanárnak szolgálata első tíz évében élvezhető javadalom mellett egy
felől a továbbképzés, másfelől a családalapítás lehetőségéről kellene 
lemondania. —  5. A III. fejezetben tárgyalt nyugdíjazási ügy a javaslat 
készítése után hozott 1885. évi XI. t.-czikkben az állami tisztviselők 
nyugdíjügyével együttesen szabályoztatván. nem emélheti ugyan a kör, 
hogy a még alig öt éves törvény a tanároknak különben jogos kívánsá
gaiért módosíttassák, mégis szükségét érzi annak, hogy az e tekintetben 
fenforgó fontosabb kívánalmak a központi választmány által annak idején 
és helyén kifejeztessenek, s ha a nyugdíjtörvény módosítása iránt fenn
forgó akadályok lehetetlenné tennék az ez iránti méltányos kívánságok 
valósulását, kívánatosnak mondja körünk, hogy a központi választmány 
a szolgálati pragmatika keretében megfelelő helyen találjon módot annak
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érvényesítésére, hogy az állami szolgálatot megelőzőleg felekezeti, vagy 
más valamely nyilvános középfokú intézetnél töltött szolgálati évek mind 
a nyugdíjnál, mind az ötödéves pótlékok megállapításánál minden kétsé
get kizárólag megállapíttassanak. — 6. Méltányosnak találná körünk 
továbbá, hogy a nő és gyermekek nyugdíjigénye a férj nyugdíjigényre 
jogosító alkalmazásával kezdődjék, s az özvegyi nyugdíj a férj fizetésé
nek legalább is 40 százaléka legyen ; valamint, hogy a férj halálakor 
hátramaradt gyermekek számukra való tekintet nélkül kapjanak nevelési
pótlékot. .. .

Dr. Korbsy György, a kor jegyzője.

A trsztenai kör decz. havi ülésében a görög nyelv kérdését 
tárgyalta. A kör elnöke a következő indítványt tette: Tekintettel a gym
nasium történelmi fejlődésére, melynél fő jellemző vonás mindig az ókor 
két classikus nyelvének a cultiválása volt; tekintettel a gymnasium 
sajátos rendeltetésére, mely az általános műveltség nyújtása mellett a 
tudományos életpályákra való előkészítésben á ll; tekintettel továbbá a 
helyesen értelmezett általános műveltség elsajátítására, a mely a két 
nyelv természetének alapos tudása s az azokban nyilatkozó eszmei gazdag
ság ismerete nélkül intensiv nem lehet; tekintettel végül arra, hogy 
nyelvünk és irodalmunk fejlődésében a classikus irodalmak hatása nagy 
mértékben megvan s hogy napjaink modern műveltsége a római culturán 
alapszik, ez pedig a görög nyomokon fejlődött nagygyá, és nem tekintve 
a görög nyelv tanítása által érvényesülő paedagogiai hatást: mondja ki a 
kör, hogy szükségesnek tartja a görög nyelv kötelező tanítását. Kotunovics 
Győző, Bugala Gyula, dr. Koválik János és dr. SzádileJc János philo
logus tanárok az indítványt magokévá teszik. HÍM József, Chovanesálc 
Dániel és Csekély Adolf tanárok utalnak a természettudomonyok óriási 
haladására s ennek alapján arra, hogy a természettudományok tanításának 
előbb-utóbb nagyobb arányokban kell bekövetkeznie, tehát llik l és Chovan- 
csák a görög nyelvnek csak ideiglenes tanítását javasolják, míg Csekély 
annak végleges kiküszöbölését. A kör a vita után szótöbbséggel a görög 
nyelv kötelező tanítása mellett nyilatkozik. Azután Kotunovics Győző a 
nyelvi terminológiáról értekezett. Előadja általánosságban a terminus, a 
műszó és a terminológiának, mint tudománynak fogalmát; kimutatja a 
műszóknak fontos voltát az ismeretek szerzésében és a megszerzett 
ismeretek rendszeresítésében ; a műszóktól teszi függővé a tanításban az 
annyira kívánatos egyöntetűséget és az eredményt; áttér azután a nyelv
tani műszókra és itt részleteseben beszél a rag és a képző közti külömb- 
ségről és azon ingadozásról, melyet magyar nyelvtani íróinknál tapasz
talunk ; végül behatóan foglalkozik a Szinnyei és a Bartal-féle műszókkal, 
mint a melyek eddig a leghelyesebbek és a melyek használatát a trsztenai 
kör már a lefolyt tanévben elhatározta.

Jan. 20-án tartott ülésében Dortsák Gyula körelnök az ifjúsági 
könyvtárakról olvasott fel értekezést*). Utána dr. Koválik János érte
kezett középiskolai ifjúságunk egészségügyéről.

*) Kivonatát hely szűke miatt, mivel az értekezést úgyis egész terjedel
mében fogjuk közölni, mellőznünk kell. A szerit.
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Bevezetésében reflectál a boldogult minister által létesített egészségügyi 
tanárok és orvosok intézményére és sajnálatát fejezi ki. bogy ez üdvös intézke
désnek oly kevés foganatja van. Panaszkodunk az ország ki nem elégítő egész
ségügyi állapotáról; az egészségügyre már a nép- és középiskolákban nagy súlyt 
kell helyezni. A középiskola épületének és berendezésének olyannak kell lennie, 
hogy a kor haladása által megállapított követelményeknek minden tekintetben 
megfeleljen. Németország iskoláitól nagyon sokat tanulhatunk e tekintetben; 
hazánkban is, nem szólva Budapestről és nagyobb vidéki városokról, itt-ott — 
de még nagyon gyéren — találunk valóban gyönyörű berendezésű épületeket, 
így a diósgyőri állami fiú- és leányiskola példaképe az iskolának egészségügyi 
tekintetben is Részletesen leirja ennek berendezését. Áttér az egészségügyi körül
ményekre. A tanuló egészségi állapotára hatással van: 1. az ő otthona, 2. az 
iskola s 3. szabadban töltött ideje. — A mi a tanuló otthonát és lakását illeti, 
mivel a szülők vagy a gazdák nem adnak és nem is tudnak lépten-nyomon 
kellő utasításokat adni a tanulónak, azért a tanároknak kell pótolni s felügyelni 
(nagyon sok városban) a tanulónak lakásviszonyaira is. Egy szobában ne legyen 
sok tanuló összezsúfolva ; egy ágyban ne aludjék két tanuló ; a lefekvésben és 
felkelésben tartson rendet; rossz világításnál ne tanuljon; összegörnyedve ne 
üljön stb. stb. — A mi az iskolát illeti, itt fődolog, hogy a tanteremben, különö
sen a hol sok tanuló van. legyen állandóan friss levegő. A mi a gyomornak 
az étel, a szemnek az alvás, az a tüdőnek a friss levegő. 1000 rész levegőben 
csak 1 rész szénsavnak szabad lenni. Pedig az iskolákban 10 rész szénsav gyűl 
össze, vagyis a tanulók kénytelenek 10-szer rosszabb levegőt szívni, mert egy tüdő 
1 óra alatt körülbelül 33 gramm szénsavat lehel ki. 50 tanuló tehát 1650 gram
mot. Fejenként 15—20 köbméter friss levegőre van szükség — mivel oly nagy 
termeket nem építhetünk, azért segít ezen a friss levegőnek állandó bevezetése 
és a megromlott levegőnek állandó kivezetése. Ez alkalmas készülékek által 
történik ott, a hol van. A hol ily készülékek nincsenek, inkább nyitott ajtónál 
tanítsunk. 9, 10, 11 órakor ki kell szellőztetni a szobákat. De egyszerre ablakot 
és ajtót nem kell nyitni és vigyázni kell, hogy léghuzam ne legyen, mert ez a 
testnek ártalmas. A termeket órákig kell szellőztetni, ha a tanulók kimentek. A 
padlót, falakat, képeket, padokat, asztalokat, szekrényeket a portól, piszoktól a 
legnagyobb pedantériával kell tisztíttatni. A biizhödt, poros, miasmás levegő méreg 
a tüdőnek; azért sápadtak a tanulók, ha iskolában és otthon hónapokon át rom
lott levegőt szívnak. — Sok városban a tanár helyettesíti a szülőt; a tanár vegye 
elejét minden bajnak, figyelmeztesse a tanulókat mindenre ; az ülésre, mert rossz 
ülésből mell- és szembetegségek, rövidlátás származik ; a nedves ruha árt a test
nek és rontja a levegőt; nedves ruhában ne jöjjenek iskolába ; segít az esernyő 
vagy a felső ruha; a diósgyőri iskolában a nedves ruhát a folyosókon akasztják 
fel; a láb áthülésétől óvni kell, ne legyen a tanulónak rongyos czipője; a sarat 
az osztályok előtt alkalmas eszközökön le kell tisztítani; ének-óra után, mikor 
a légcső és a hangszálak fel vannak hevülve. ne menjenek ki hűvös levegőre— 
vagyis az ének-óra ne legyen az utolsó; stb. stb. Sok tanuló torok-, szem-, mell
vagy tüdőbaját iskolai korában kapja ; a kellő utasítások sok bajból megóvhatják 
a tanulókat. Utasításokat kell adni a szabadban való tartózkodásra is : korcsolyá
zásra, labdázásra, fürdőzésre stb. stb. — Testi tisztaságra kell figyelmeztetni és 
szoktatni. Göttingában, Frankfurtban s több német városban az iskolában fürdők 
vannak. A felolvasó még sok egészségügyi dologra reflectál s végűi szükségesnek 
tartja egy jó és alkalmas egészségügyi könyvecskének behozatalát a középisko
lákba, mely könyv útmutatásokat adjon a tanárnak és tanulónak. Minden közép
iskolánál legyen intézeti orvos, a ki necsak fölszínesen és néha vizsgálja meg az 
intézetet magát és a tanuló ifjúságot, hanem állandóan és rendszeresen ügyeljen 
az intézetre, a tanulók egészségi állapotára s azokat gyógyítsa. — Intelligens 
városokban intelligens és jómódú szülők magok gondoskodnak gyermekeikről, észreve
szik a bajtsgyógyíttatják azt; de sokszor magok az intelligens szülők sem veszik észre 
idejekorán a keletkező bajt s az elhanyagoltatik; legrosszabbúl állnak azonban a 
kevésbbé intelligens vagy szegény szülők gyermekei, vagy pedig nem intelligens 
gazdákra bízott tanulók; a tanár ugyan orvoshoz küldi a beteg tanulót, de az
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vagy nem megy orvoshoz, vagy nem részesül oly gyógyításban, a milyenben 
részesülnie kellene. Azért okvetetlenül szükségesnek tart minden intézetnél intézeti 
orvost; de azt fizetni is kell. Erre nézve pedig indítványozta, hogy — mivel az 
államnak talán nem állnának rendelkezésére az erre szolgáló költségek — fizes
sen minden tanuló minden intézetnél egy évre 1 irtot mint orvosi díjat. Ezen 
1 frt bőven meghozza a maga gyümölcsét, mert az elővigyázat, figyelmeztetés, 
idejekorán eszközölt gyógyítás elejét veheti sok oly bajnak az ifjúkorban, mely 
a későbbi korra sulyosodik.

Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

A fiumei kör január 4-én tartott rendes gyűlésén, mivel a kör 
tagjainak több mint fele influenzában feküdt, nagyon kevesen voltak jelen. 
Ez okból a jelen volt tagok egyhangú megállapodása értelmében e gyűlés 
érdemleges tárgyalásba nem is bocsátkozott, s megelégedett azzal, hogy 
hitelesítette azoknak a gyűléseknek jegyzőkönyveit, melyeken a szolgálati 
pragmatikai javaslatot tárgyaltuk, hogy így a hitelesített jegyzőkönyvek 
másolatait a központi választmánynak a kiszabott határidőn belül föl 
lehessen küldeni, mi meg is történt.

Február havi rendes gyűlését 8-án tartotta a kör. E gyűlésen Fest 
Aladár elnök mint örvendetes tényt konstatálta azt, hogy a nmélt. vall. 
és közokt. minister úr a görög nyelvi vita alkalmából a parlamentben a 
körök nyilatkozataira hivatkozott. Bármi legyen egyikünk-másikunk meg
győződése e kérdésben, az mindenesetre buzdító a tanári körökre nézve, 
hogy a minister úr figyelemmel kíséri működésöket s tekintetbe veszi 
véleményöket. Az elnök egyszersmind elismeréssel adózik a központi 
választmánynak, mely alkalmat nyújtott a köröknek arra, hogy e fontos 
kérdésben nyilatkozhattak.

Ezután Fest Aladár tartott előadást „a történelmi oktatás egy 
fontos segédeszközéről“. Az előadó említést tesz arról az örvendetes 
törekvésről, mely valahára a történelmi oktatásba is be igyekszik vinni a 
szemléltető elemet. A Bécsben megjelent Lange-féle gyűjtemény, mely a 
különböző korszakoknak monumentális épületeit ábrázolja, tehet e rész
ben némi szolgálatokat, valamint az Angyal-Vizy-féle történelmi arczkép- 
gyűjtemény. Azonban, ha az ifjúságnak phantasiájára erősebben akarunk 
hatni, nem elégedhetünk meg ez élettelen ábrázatokkal. Az előadó szerint 
a főczélt, a történeti tanítás élénkítését s az élőszó által elérhető benyo
mások erősebb fokozását első sorban a nagy történelmi jeleneteket ábrá
zoló művészileg is becses képek hű másolatai által érhetnek el leginkább.

Az egyes intézeteknek arra kellene törekedniük, hogy legalább a 
már amúgy is megjelent metszetekből lehetőleg teljes gyűjteményt sze
rezzenek be. így a tanintézetek egyúttal azt az életrevaló eszmét is 
megvalósítanák, melyet nemrég Fenyvessy Ferencz képviselő fejtett ki, 
t. i. a müérzéknek ápolását és fejlesztését a magyar ifjúságban. Ez elő
adáshoz dr. Berghojfer József, Körösi Sándor és Szabó Samu szólották 
hozzá s mindnyájan helyeselték s örömmel üdvözölték az előadó eszméjét.

A márczius havi gyűlésen dr. Berghoffer József fog felolvasást tar
tani a „földrajzi ismeretek ébrentartásáról azon osztályokban, melyekben 
a földrajz, mint külön tantárgy nem taníttatik“ .

Szabó Samu, a körjegyzője.
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A szepesi kör jan. 6-án Szepes-Iglón tartott gyűlésén Both
Márton elnök meleg szavakban emlékezett meg néhai dr. Both Samu 
érdemeiről, melyeket az körünk megalakulása és működése körül szerzett 
és indítványozta, hogy a kör fájdalmas részvétének jegyzőkönyvileg is 
adjon kifejezést. — Fischer Miklós igazgatói elfoglaltsága miatt a jegy- 
zőségről lemondván, helyébe Nikházy Frigyes egyhangúlag választatik 
meg jegyzőnek. — A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasásával kapcso
latban Fischer Miklós, mint a kör volt megbízottja, jelentést tesz a Már- 
maros-Szigeten tartott nagygyűlés lefolyásáról. A jelentés tudomásul vé
tetik és a jelentéstevőnek jegyzőkönyvi köszönet szavaztatik. —  Legköze
lebbi tárgyúi napirendre került „Az egységes középisokola“.

Zitnann János fejtegeti az egységes középiskola eszméjének jellegét miná- 
lunk és Németországban ; előadja azokat a panaszokat, a melyek innen is, túlról 
is a szülék részéről a mostani középiskolai tanítási rendszer ellen hangoztatnak, 
mint a mely megtömi a tanuló elméjét az ismeretek nagy halmazával, a melyek
nek a gyakorlati életben vajmi kevés hasznát veszi. Összehasonlítván a gymna
sium első osztályába lépők és az érettségi vizsgára jelentkezők számát, úgy találja, 
hogy roppant nagy azoknak a száma, a kik idő előtt kilépvén, más gyakorlati 
pályákra adják magokat, a hol más gyakorlati tudományoknak nagyobb hasznát 
vennék, mint a 4—6 esztendő alatt magukban jól-rosszúl felhalmozott gramma- 
tikális ismereteknek, a melyekkel a tanulók túlterheltetnek. Ezután megismerteti 
az egységes középiskolát, a melylyel a németek a létező bajon segíteni akarnának. 
E szerint lenne egy egységes középiskola hat osztálylyal, a melyekben a reális 
tárgyakra a fó'suly fektetik ; ennek bevégzése után lépne a növendék, ha felsőbb 
tanulmányokra szánja magát, a gymnasiumba, a mely három osztályból állana 
és a mely ismét két ágra szakadna, egy classikus-philosophiaira és egy mathe- 
matikai-természettudományira, az előbbiben hetenként 28 órával, az utóbbiban 
33 órával. Ez egységes középiskola mellett felhozzák argumentumokul: 1. hogy 
olcsó s így kisebb városok is tarthatnak fenn ilyen iskolákat. 2. nem szükséges 
oly korán a gyermek jövendő sorsa felett dönteni, 3. a gyengébb tanulók a 
gymnasiumtól elesnének, 4. az állam ezekből az iskolákból a gyakorlati pályákra 
és az alsóbb hivatalokra sokkal praktikusabb embereket nyerne, 5. a szülék 
tovább tarthatnák gyermekeiket felügyeletük alatt. Hátránynyal csakis az egyévi 
önkéntesség elvesztése járna, a min úgy vélnek segíteni, hogy az ilyen egységes 
középiskolát végzett tanulók esetleg két évig szolgálnának a katonaságnál. Az 
előadó azután a mi viszonyainkra tér át és ugyanazon bajokat, talán még foko
zottabb mértékben találja fel nálunk is, mint a kiknek nincs még annyi szakis
kolánk mint Németországban. Elérkezettnek látja az időt, hogy nekünk is kell 
valamit tennünk arra nézve, hogy ifjúságunk nevelése és oktatása helyesebb, 
egészségesebb, a gyakorlati czéloknak inkább megfelelő irányt nyerjen és erre 
nézve legczélszerübbnek tartaná a mostan fennálló gymnasium és reáliskola 
okszerű egyesítését.

Ezek után élénk eszmecsere fejlődött e tárgy körül.
Dr. Hajnóczi kir. tanfelügyelő társadalmi tekintetben olyannak fogja fel 

az egységes középiskolát, a melynek az úgynevezett középosztálynak meg kell 
adnia a megélhetésre szükséges anyagi és szellemi feltételeket. Szükséges, hogy 
az iskola bizonyos önállóságra nevelje növendékeit hogy a tanuló ne csak önállóan 
tudjon concipiálni. hanem a concipiálásának véghezviteléhez szükséges eszközöket is 
helyesen tudja megválasztani. E czélból szükségesnek tartja, hogy a mai középis
kolák úgy alakíttassanak ál, hogy az alsóbb osztályok ne csak előkészítsék a növen
déket a felsőbb osztályokra, hanem hogy azok, mint a melyekből a középosz
tály rétegei kerülnek ki, önálló egészet adjanak és a tanulót önálló munkálko
dásra is képesítsék. E tekintetben czélravezetőnek tartja a holt nyelvek kiküszö
bölését és a reális tantárgyak intensivebb tanítását; valamint helyesebb módsze-
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rek alkalmazását. Ez értelemben ő is egyesítendó'nek tartja a mai gymnasiumot 
és reáliskolát, hogy így a középosztályra nézve is hasznavehető intézetet nyerjünk. 
— Guhr Márton a fejtegetett nézetekben nagyon is előtérbe látja állítva az 
utilitarismust és lándsát tör az idealistikus irány mellett, a melyet a classikus 
nyelvek ápolása által továbbra is követendőnek és fentartandónak tart a gym- 
nasiumban. — Dr. Demkó utal a félképzettségü emberek nagy számára, a mely 
a mai iskolai rendszer következménye és mig egyrészről a mai középiskolák 
egyesítése által a tanulóknak gyakorlaliabb irányú oktatást kíván adni, 
addig másrészről nem áldozza fel az Utilitarismus kedvéért az alaki képzést. — 
Fischer Miklós szintén a mai középiskolák egyesítése mellett nyilatkozik.

Az élénk eszmecsere után a kör elvben elfogadja a gymnasium és 
a reáliskola egyesítését; a módozatokra nézve hat tag mind a nyolcz 
osztály, hat tag csak az alsóbb osztályok egyesítése mellett szavazott. E 
kérdéssel kapcsolatban a görög nyelv kiküszöbölésének kérdése is tárgya
lásra került. A jelenvolt tagok közül tizen kettő ellen oda nyilatkoznak, 
hogy a görög nyelv tanítása a mostani alakban kiküszöbölendő; mind
azonáltal kilenczen három ellen facultative fenntartandónak vélik és 
e mellett kívánatosnak tartják azok számára, a kik görögöt nem tanul
nak, a görög classikusok magyar fordításban való tanulmányozását.

Theisz Gyula elítéli azt az eljárást, melyet a tankönyvek mostani 
hivatalos bírálásánál követnek és indítványára a kör kéri a központi 
választmányt: á) hogy az összes köröket az Egyetemes Közoktatásügyi 
Szemle 17. számában: „Ki bírálja a tankönyveket?“ czím alatt megjelent 
czikkre figyelmeztesse; b) hogy az összes körök véleményét e tárgyban 
haladéktalanul kikérje; c) a ministeriumnál a hivatalos tankönyvbirálati 
kényszer megszüntetését sürgesse és az országos tanáregyesület nevében, 
esetleg a magyar könyvkereskedők egyletével szövetkezve, minden ren
delkezésére álló eszközzel a tankönyvbirálat terén a szabad versenyt
támogassa és kivívni segítse. , _  . , .Nikliazy Frigyes, a kór jegyzője.

A pozsonyi kör januárius hó 25-én tartott gyűlésének tárgya a 
tanárok szolgálati pragmatikája volt. A kérdésben az előadó tisztét 
Kutrucz Rezső, főgymn. tanár vállalta magára, a ki nagy gonddal kidol
gozott felolvasásában mindenekelőtt ismertette a szolgálati pragmatika kér
désének történeti fejlődését, majd áttért, a középiskolai tanáregyesületnek 
e tárgyban kidolgozott tervezetére, melyet derék munkának s a tárgyalás 
alapjául elfogadhatónak tart. Részletesen, fejezetenkint ismertette azután 
a tervezetnek tartalmát, fősúlyt helyezve a tanár állásbeli jogaira és kö
telességeire vonatkozó pontokra. A tervezet egyes pontjait illetőleg mó
dosításokat ajánl, a melyekre vonatkozó nézeteit a körtagok a felolvasás 
befejezése után tüzetes vita tárgyává tették. A vitában résztvettek: 
Pirchala, Albrecht, Gzigler, Dömötör, Göllner, Schönvitzky, Takács, 
Wagner körtagok. A vita befejeztével a kör magáévá tette az előadónak 
következő javaslattételeit :

A VII. §-hoz csatolandóknak tartja ezeket: „Az igazgatónak teendői
ben, évenkint váltakozva segítségére legyen egy-egy tanár, a ki olyan heti 
órakedvezményben részesül, mint a tanári kar jegyzője. Az illető tanárt az 
igazgató és a tanári kar jelölik k i.— Az igazgató teendőiről szóló A) V. 1.
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pontnál az 1883. XXX. t.-cz. 32. §-a értelmében, beveendönek tartja ezeket: 
„Teljes középiskoláknál heti 10, nem teljesnél heti 15 óránál többre nem köte
lezhető.“ — A tervezetnek az „osztályozó könyv^-re vonatkozó pontjai kiha- 
gyandók, mivel — mint azt az előadó és Pirchala elnök kifejtették — a taná
rokra nézve ez nagy teher; építeni az azokba bevezetett jegyekre nem lehet, 
mert az érdeklődők rendesen nem az utolsó feleletekről értesülnek ; mert végül 
elvi szempontból is hibás eredményt szülnek, a mennyiben a haladás megíté
lésénél tulajdonképen, mathematikai és nem paedagogiai szempontok vezérel
nék a tanárt. — Az A) XI. utolsó pontja az legyen : „Az igazgató által idö- 
szakonkint benyújtandó jelentések és egyéb beadványok táblázata a tanári 
tanácskozó teremben ki legyen függesztve.“ — A B )  III. 5. pontjánál az 1883. 
XXX. t. ez. 32. §-a értelmében világosan kiteendő, „hogy a szaktanárok heti 
18, a rajztanárok heti 20 óránál többre nem kötelezhetők“. — A G) 4. pont
jánál e szavak: „hogy az osztályterem mindig tiszta legyen“ —törlendők.— 
A II. г. I. 2. pontjánál ki kell fejezni azt is, hogy az áliam által és a tanul
mányi alapból fentartott középiskoláknál az igazgatói és rendes tanári állo
mások csak pályázat útján tölthetők be; s minden az ilyen intézeteknél 
megüresedett, rendszeresített tanszék legfeljebb egy év leforgása alatt, rendes 
tanárral töltendő be. — Ki kell hagyni az I. 18-nál a következő szavakat: 
„Ha a középiskolai tanár házasságra akar lépni“ stb. — Az I. 20. V) pontja 
igy módosítandó: „Nem lehet részvényes, kereskedelmi vagy ipartársulat 
elnöke, igazgatója“. (A többi elmarad.). — Az I. 24. és 29. pontokkal kapcso
latban a kör a tanárok fizetésének és különösen szálláspénzének, úgyszin
tén a helyettes tanárok állásának a mármarosszigeti közgyűlés határozata 
értelmében való rendezését sürgeti. — A II. r. 39. pontját így kellene módo
sítani: „Az igazgatót és tanárt át lehet helyezni: o) saját kérelmére, Ъ) saját 
beleegyezésével, c) büntetésből.“ — Változtatást kíván а II 4. pontja is, 
ekként: „A rendelkezési illetmény, ha a tanár a maga hibájából jutott ren
delkezési állapotba, az összes javadalmak 75^-a; ellenben, ha nem a maga 
hibájából esett bele, megmarad a teljes fizetés és szálláspénz“. — Elhagyhatók 
a III—V. fejezeteknek a nyugdíjalapra vonatkozó pontjai (mivel a nyugdíj
alap eszméje ez idő szerint meg nem valósítható), valamint а III. 8. pontja, a 
melynek a szolgálati pragmatikában sem helye, sem értelme nincs. Szintúgy 
törlendő az egész VI. fejezet is.

JDr. Schönvitzky Bertalan, a kör aljegyzője.

A SÜmeghi kör jan. 25-én, febr. 1-én és 8-án tartott 3 gyűlésen 
tárgyalta a tanári szóig, pragmatikát. Az előadók Földi János és dr. Kel- 
lemen Károly mindenekelőtt e fontos kérdés történeti részét fejtegették 
s azután beható revisió alá fogták a középisk. tanáregyesület által 
1880-ban kiadott javaslatot, tekintettel lévén egyúttal az 1883-diki 
középisk. törvényre, továbbá az utolsó közgyűlésnek e kérdésben hozott 
határozataira és a köröknek idevonatkozó tudósításaira. A fejtegetések 
alapján a kör a következőben állapodott meg:

Általában elfogadja az 1880-iki javaslatot s kívánja annak törvényerőre 
emelkedését, de némely pontra nézve módosítást ajánl, még pedig: 1. Ha az 
igazgató, ki egyúttal tanár is, eltávozik, akkor a tanári kar, együtt állapítja 
meg a helyettesítésnek mikéntjét. 2. Ha a programmértekezésre valaki önként 
nem jelentkezik, akkor a tanári kar jelöli ki annak Íróját. 3. Bármely tag 
ajánlatára titkos szavazásnak helye legyen. 4. Felsmann ajánlata, mely szerint 
a tanár részéről benyújtandó fontosabb indítvány írásban egy nappal a tanári 
értekezlet előtt nyujtassék be az igazgatósághoz, elfogadtatik. 5. Actuális 
természetű iratok, melyek a legközelebbi értekezletig, tárgytalanokká válnának 
egyes tanárokra nézve, azonnal a beérkezés után, közöltessenek az irántuk 
érdeklődő tanárokkal. 6. A tantárgyak felosztása és a tanár heti óraszámának
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megállapítása, illetőleg leszállítása a tanári kartól függjön; különben a kör 
helyesli, hogy általában az egyes tanárok heti óraszáma a törvény értelmében 
maradjon. 7. A helyettesítés csak 6 hétig legyen ingyen. 8. A lemondási időre 
vonatkozó pont törölendő, mert a praxissal ellenkezik és igazságtalan. 9. Ha 
az osztály fő és valamely szaktanár közt az osztályra nézve nézeteltérés volna, 
az ügy ilyen esetben a tanári kar elé viendő. 10. A helyettes tanár is nyug
díjképes állami tisztviselő legyen. 11. A tanári fizetésre nézve a kör azt 
ajánlja, hogy az eddigi törzsfizetés megtartása mellett (1200 frt és 800 frt. a 
hely. tanároknak) a szálláspénz a helyi viszonyokhoz képest, az ötödéves 
pótlék pedig 200 írtban állapíttassák meg. 12. A végleges nyugalomba vonu
lásra nézve az 1883-iki középisk. törvény legyen irányadó. 13. Felekezeti vagy 
községi intézeteknél működő tanárok működési ideje számíttassák be nyug
díjazásnál, ha esetleg az állam valamely intézetéhez ke"ülnének. 14. Azt a 
pontot, mély szerint az osztályfő köteles legyen a szaktanárt figyelmeztetni, 
hogy kellő anyaggal lássa el magát a módszertani értekezletre, elejtendőnek 
véli. 15. A kör elfogadja a fiumei körnek amaz indítványát, hogy fegyelmi 
ügyben valamely magánfél mint vádló a tanár ellen ne jelenhessék meg a 
fegyelmi bíróság előtt.

Horvát Beeső, a kör jegyzője.

V E G Y E S E K .
Kinevezések. A király ő felsége Szikszay János osztálytanácsosi czímmel 

és jelleggel fölruházott ministeri titkárt a vall. és közokt. ministeriumban 
valóságos osztálytanácsossá nevezte ki. — A vall. és közokt. minister dr. 
Szántó Kálmán körmöczbányai polg. iskolai tanítót a kecskeméti áll. főreál
iskolához, dr. Császár Árpád budapesti V. kér. kir. kath. főgymnasiumi, 
Jaskovits Ferencz és Kántzy Lénárd szatmári kir. kath. főgymnasiumi, 
Bugáid Gyula és dr. Kovalik János trsztenai kir. kath. gymnasiumi, továbbá 
Közményi Ferencz trencséni kir. kath. tőgymnasiumi helyettes tanárokat a 
nevezett gymnasiumokhoz rendes tanárokká nevezte ki.

Megerősítések. A vall és közokt. minister dr. Bánfi Zzigmond budapesti 
II. kér. áll. főreáliskolai és Jakab Géza brassói áll. középkereskedelmi és 
faipariskolai rendes tanárokat, valamint Hermann Róza lőcsei áll. felsőbb 
leányiskolái igazgatónőt jelen állásukban végleg megerősítette.

Pályázat. A vall. és közokt. ministerium a budapesti У. kér. kir. kath. 
fögymnasiumnál megüresedett tanszékre, melylyel a physika és mathematika 
tanítása, 1500 frt fizetés, 300 frt lakásbér és 100 frt ötödéves pótlék élvezete 
jár, pályázatot hirdet. A pályázók a ministeriumhoz intézett folyamodványukat, 
melyben szülőhelyük, életkoruk, nős vagy nőtlen állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyuk, végzett tanulmányuk, képesítésük, nyelvismeretük s eddigi szolgá
latuk okiratokkal igazolandó, elöljáróságuk útján, minősítvényi táblázattal a 
budapest-fővárosi tanker, főigazgatósághoz f. é. márczius 15-éig küldjék be.

Halálozások. Szatmár Németin elhunyt jan. 23-án Gál Zsigmond ev. ref. 
gymnasiumi tanár, élete 34-ik évében. — Hajdu-Szoboszlón elhunyt jan. 30-án 
Bihari Kálmán, polg. iskolai tanár, hosszas szenvedés útán, 35 éves korában. —
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Nyitrán elhunyt febr. 9-én Erdösi Imre, kegyes tanítórendi áldozó pap, eme- 
ritált kormánytanácsos és házfő, 1848/49. honvédtábori lelkész, tiszteletbeli 
к ormány segéd és a nyitrai kegyes tanítórendi társház lelkiatyja, hosszas szen
vedés után, életének 76-ik évében. — Budapesten elhunyt február 23-án 
Kolacskovszky Szilárd, V. kér. áll. főreáliskolai helyettes tanár, életének 
34-ik évében. Rövid szenvedés után hunyt el, egy lépésre a czéltól, mely felé 
annyi küzdelem meg annyi lemondás árán immár kilencz évig tört — nem 
érte meg a rendes tanárságot. Kidőlt, a szó teljes értelmében. Az élet harcza, 
mely már egyetemi évei alatt tette próbára erejét, mindvégig emésztette testét- 
lelkét, De meg vala írva, hogy nem nyeri el a kiérdemelt babért. Csak remé
nyeket vitt magával a sirba. Kitünően képzett, hivatásáért lelkesedő tanárt 
vesztett benne közoktatásügyünk. — Nyugodjanak békében!

A tnagy. tud. Akadémia könyvkiadó vállalata a jelen évvel uj három 
éves cyklust kezd. Ebben is oly munkák leszoeK, melyeknek megválasztásá
ban irodalmunk legszembetűnőbb hézagainak betöltése és a müveit közönség 
szükségleteinek kielégítése a fő szempontok. E müvek a történet, irodalom 
és társadalmi tudományok köréből lesznek véve. Az uj cyklusba vannak 
szánva: Badics Ferencz, Fáy András élete ; Barthélemy-St. Hilaire, La Philo
sophie dans ses rapports avec les sciences et la religion ; Dante Alighieri, 
A purgatorium, Szász Károly fordításában; Heinrich Gusztáv, A német 
classikus irodalom története; Paul Janet, Histoire de la science politique 
dans ses rapports avec la morale: Rambaud Alfréd, Histoire de la Russie; 
Ribbeck Ottó, Die Geschichte der römischen Dichtung. Évenkint loO—120 ív 
fog 25—40 íves kötetekben megjelenni. Egy évfolyam ára 5 frt, a kötés 
kötetenkint 50 kr. Az aláírás három évre kötelező.

A „Magyar Történeti Életrajzok“ idei folyamának első füzete Bethlen 
Gábor (1580—1629) életrajzát kezdi meg, Gindely Antal prágai egyetemi 
tanár tollából. Gindely magyar születésű és Akadémiánknak is külső tagja. 
A harmincz-éves háború történetének alig van alaposabb ismerője nála s ennek 
megírásához franczia, spanyol, németalföldi, olasz, német levéltárakat is tanul
mányozott. Bő adatokhoz jutott itt Bethlen Gábor erdélyi fejedelemről, ki 
nagy és mélybelátásu politikájával, diplomacziai összeköttetéseivel ama kor
szak egyik legnevezetesebb alakja s a külföldi udvarokkal és fejedelmekkel 
szoros összeköttetésben állt. E füzet még csak első része az érdekes munká
nak, melyet Gindely németül irt s Acsády Ignácz fordított magyarra. Mint e 
vállalat minden száma, a mostani füzet is gazdagon van illustrálva, részint 
egykorú rajzok, metszetek, festmények másolatával, részint újabb rajzokkal 
az események egykori színhelyének mai képeivel. Az önálló mellékletek közt 
vannak Bethlen ilyei szülőháza, Segesvár és Medgyes, a prágai Fehérhegy 
eredeti felvételek alapján, Tilly és Wallenstein arczképei egykorú metszetek 
után. A szövegképek nagy számából fölemlítjük az ilyei kastély különböző 
részeit, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Medgyes, Segesvár, Kassa némely törté
nelmi nevezetességű épületeinek képét, Bocskai István, Thurn Mátyás s Beth
len Gábor sok más kortársának arczképét vagy névaláírását. Az érdemes 
vállalatot melegen ajánljuk nemcsak tanári, hanem ifjúsági könyvtárainknak is.
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Egy évfolyam (öt füzet) a történelmi társulat tagjainak 5 frt, nem tagok
nak 8 frt.

A legújabb kor története (1825—1880) indult meg a Révai testvérek kiadá
sában Budadesten, a Ribáry-Molnár-Marczali-féle nagy munka folytatásául és ki
egészítéséül, egyúttal mint a „Történelmi Könyvtár" czimű füzetes vállalat első 
müve. Midőn a kiadók e munka megírásával Marczali Henriket bízták meg, 
egyszersmind biztosítékát szerezték annak is, hogy a legújabb kor története 
nemcsak tárgyi, hanem irodalmi tekintetben is kitűnő lesz. Eddig két füzet 
jelent meg. Az egész mü körülbelül 25 füzet lesz. Egy füzet 30 kr. A tanári 
könyvtáraknak annál inkább ajánlhatjuk, mivel a legújabb kort tárgyaló 
magyar mű még egyáltalán nincs.

Külföldi elismerés. Nehány hete megjelent a jénai paedagogiai semina
rium dolgozatainak második füzete (Aus dem paedagogischen Universitäts- 
Seminar zu Jena. Zweites Heft. Herausgegeben von Professor Dr. W. Rein. 
Langensalza, Hermann Beyer & Söhne. 1800.) E dolgozatok közt van Paul 
Hoffmann: Zu Meurers „Pauli sextani liber“, melyben minket közelebbről a 
következő hely érdekel : „Da nun die römische Litteratur keine Schrift auf
zuweisen hat, welche den Forderungen des erziehenden Unterrichts an einen 
Gesinnungsstoff gerade für das Alter der Sextaner“ (nálunk az I. osztálybeliek) 
„halbwegs entspräche, so ist man gezwungen, sollen nicht einfach zusammen
hangslose Formen und Sätze geboten werden, doch von mindestens einer der 
drei Forderungen abzusehen: Der Klassizität, d. h. der naturgemiissen Zuge
hörigkeit zur römischen Litteratur und der Vortrefflichkeit nach Inhalt und 
Form ; der Einheitlichkeit des Ganzen ; der Geschichtlichkeit, — und zu erfül
len, soviel eben zu erfüllen ist. Der Versuch, womöglich allen diesen Punkten 
gerecht zu werden, mit Ausnahme der Klassizität der Form, ist für die Sexta, 
soviel ich weiss, nur in Ungarn gemacht worden (Lat. Übungsbuch von Bar
tal und Malmosi, tibers. von Heinrich), wo man nach dem Livius die römische 
Sagengeschichte von der Gründung Alba Longas bis zum Kampfe der 
Horatier und Curiatier in leichterem Latein lesen lässt“ (102. 1). A németek 
jobban tudják mint mi magunk, mi eredeti található nálunk.

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

F O L Y Ó I R A T O K .

H a z a i a k .

Család és Iskola. XV. évf. 17. sz. Dortsák Gyula: Az olvasmány-tár
gyalásról. (Befej. 18. sz.) — Sárái István: Dr. Bartók István életrajza. [A 
kolozsvári jeles orvos és derék tanár emlékezete ] — XVI. évf. I. sz. Zajzon 
Dénes • Társasági életünk és gyermekeink nevelése. — Paedagogiai esetek. 
(Folyt. 2. sz.) — 2. sz. Pap György: Hogyan szemléltessünk. ? I.
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Debreczeni Protestáns Lap. X. évf. 6. sz. Gyöngyösy László: A görög 
nyelv kérdéséhez. (Befej. 7. sz.). [A görög nyelv mellett szól].

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. II. évf. I. sz. Spitkó Lajos: Észre
vételek a gymnasiumi német nyelvi tantervhez és utasításokhoz. — Az állami 
középiskolai tanárok kérvénye. (Ama kérvény szövege, melyet egyesületünk 
választmánya az áll. középisk. tanárok fizetésének rendezése ügyében a közokt. 
ministerhez intézett]. — Dr. Szterényi Hugó : Hogyan kellene birálni a tan
könyveket ? [Azt ajánlja, hogy a ministerium előbb tárgyi szempontból birál- 
tassa meg a közokt. tanácscsal, azután didaktikai szempontból „három oly 
szaktanárral, a kik az illető tárgyat azokban az osztályokban, a melyek részére 
a könyv írva van, legalább is 4—5 év óta tanítják“]. — Medeséri: Torna- 
tanításunk hiányai. — Major Károly: Magyar írásbeli feladatok. — 2. sz. 
Felméri Lajos : A nevelés és neveléstudomány. — Dr. Pruzsinszky János: 
Hogy állunk a latin nyelvi tanítás dolgában ? (Befej. 3. sz.). — 3. sz. Dortsák 
Gyula: A középiskolai nevelés nemzeti feladatáról. — Soó Gáspár : Az erdélyi 
róm. kath. státus és gymnasiumai. (Befej. 4. sz.). — A középiskolák reformja. 
[E czirn alatt közölve van Pirquet bárónak az osztrák parlamentben 1886. 
márczius 30-án mondott beszéde, Schuchardt Hugó véleménye és Mommsen 
nyilatkozata], — 4. sz. Audiatur et altara pars. [E czím alatt találjuk a 
„Nagyvárad" ama cziakét, melyet előbb múlt füzetünkben (329—333. 1.) mi is 
közöltünk, továbbá Kalmár Elek felszólalását a görög nyelv mellett], — Szász 
Károly nyilatkozata a görög nyelvtanításról. [Jelen füzetünkben (3S8. 1.) mi is 
közöljük], — A görög nyelv kérdéséhez. [A görög nyelv ellen szól.]

Egyetemes Philologiai Közlöny. XIII. évf. 9. sz. Komáromy Lajos: 
Tompa Mihály. — Bayer József: Stuart Mária első előadásai a magyar szín
padon. — Dr. Gyomlay Gyula: Párhuzamos helyek Vergilius Aeneiséből és 
Homeros két eposzából. Az Aeneis I. énekéhez. (Folyt. 10. sz.) — 10. sz. 
Balassa József: A német nyelv kiejtése. — Kohlbach Bertalan: Adalék a 
görög nyelv kiejtésének történetéhez. — Loósz István: Salamon és Markait'. 
— I. pótköt. 2. fele : Theisz Gyula : Racine ifjúsága. — Dr. Boeder Károly : 
A sakk a Salmámeh-ban. — Vali Béla : Felvinczi György Comico-tragoediája. 
[Egy kis bevezetéssel közli magát a művet]. — Dr. Vári Rezső: A nemzeti 
múzeum egy viridarium-codexe. — Várkonyi Endre : Párhuzamos idézetek. — 
Dr. Vári Rezső: De digammo in hymnis Homericis.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet-, nyelv- és történelemtudományi 
szakosztályainak kiadványai. VI. köt. 5. sz. Dr. Erödi Béla: Zál, Resztem 
atyja. Firduszi Sáhnáméjából. — Dr. Imre Sándor: A magyar népdal nemei. 
(Befej. 6. sz.) — Finály Henrik: Az apahidai sírlelet. — Dr. Gergely Sámuel: 
A visszacsatolási kamarák (les chambres de rénnion) és Magyarország. 
1679—1683. (Befej. 6. sz.) — Ferenczi Zoltán : Poe A. Edgar elbeszélései. 
(Befej.) — 6. sz. Széchy Károly: Kazinczy és Döbrentei. (Régi pör új meg
világításban.)

Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. VI. évf. 10. sz. Nagy István: 
A tanfelügyelőség reformja és a polgári iskola. — Gaal József: A tanterv
re visióhoz. — VII. évf. I. sz. Dr. Veres Vilmos: A tantervrevizióhoz. — 
Mórán Fülöp : Visszás állapotok a kereskedelmi középiskolában. — Steiger 
Frigyes : A tantervrevisió kérdéséhez. — 2. sz. Dr. Kovács János : Az egy
séges középiskola és szakiskoláink.

Földrajzi Közlemények. XVII. évf. 10. sz. Pápai Károly: Északi Szibiriá- 
ról. — Telkes Simon: Bosznia-Herczegovina lakóhelyei és népessége.

Iskolai Szemle. IX. évf. 21. sz. Freund В . : Alanyi és tárgyi módszer. — 
X. évf. I. sz. E. Á. : Az ismétlőiskola reformja. (Befej. 2. sz.) — 3. sz. Hor
váth János : Tanítóképzésünk bajai. — Freund Bernát: Mi a „nemzeti“ ?
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Kalauz a nevelő-oktatás terén. III. évf. 4. sz. Sztancsek József: Tanítsunk 
az életnek. — Dreisziger Ferencz: A néptanítók önképzésének akadályai. —
IV. évf. I. sz. Mayer Béla: Az erkölcsi nevelés két ellentétes rendszere. — 
Békési E m il: Paedagogiai irodalmunk legrégibb emlékei.

Közművelődés. XIII. évf. 5. sz. Dr.f Cserni Béla: Az egységes közép
iskola. (Folyt. 6. sz.).

Magyar Nyelvőr. XVIII. köt. II. sz. Schuchardt Hugó: A magyar nyelv 
román elemeihez. (Folyt. 12. sz.). — Jacobi Gyula: Komjáthi Benedek 
„Sz. Pál levelei“. (Folyt. 12. sz.). — Albert János: A gömöri tájszólás. —
12. sz. Joannouics György : Szórend és hangsúly. — Balassa József, Sinionyi 
Zsigmond : A tárgyas ragozásról. — XIX. köt. I. sz. Szinnyei József: Leány 
(szómagyarázat). — Simonyi Zsigmond : Ritka, rideg, réteg (szómagyarázatok).
— Kicska Emil: Hangsúly és szórend. — Négyesy László: Verstani kér
dések. — Helyreigazitások. Magyarázatok. (El kell menjek. Kiír. Szófia-beszéd. 
Dib-dáb. Immel-ámmal. Horog.). — Nyelvtörténeti adatok. — Népnyelv- 
hagyományok.

Magyar Paedagogiai Szemle. XI. köt. I . ' sz V. K .: Népoktatásunk a 
magyar géniusz szolgálatában. (Gróf Csáky Albin vall. és közokt. minister 
életrajzával és arczképével). — Verner László : A magyar néptanító keservei.

Magyar Philosophiai Szemle. VIII. évf. 6. sz. Parádi Kálmán: A test és 
a lélek egymáshoz való viszonyának kérdése hajdan és most.“— Domanovszki 
Endre: Machiavelli „Fejedelme“.

Magyar Tanítóképző. IV. évf. 10. sz. Hajtman Pál: Egy kis elmélkedés a 
tanítóképzők rangjáról. — Hetyey Gábor: Tanítói árvaházak. — U. a. Néhány szó 
a tanítóképzés ügyében. — V. évf. I. sz. Hetyey Gábor: A minek haszna lenne. 
[Azt fejtegeti, „vájjon nem hajtana-e dús kamatot az, ha egyelőre legalább 
képzőink igazgatói bizonyos fokú államsegélylyel meglátogatnák a külföldi 
tanítóképző intézeteket, s vájjon nem állott-e be annak szüksége, hogy legalább 
a hazai hasonnemű intézeteinkkel közelebbről s gyakorlatilag megismer
kedjünk?“] — Ujfalussy Sándor: A gyakorló-iskolák. — Léderer Abrahám : 
Tantervűnk módosításáról. I. — Második jelentés a tanítóképzésről és a tanítók
ról. — Péterfy Sándor : A tanítóképzés reformálásának kérdése, hazánkban 
az 1848-ik esztendőben. I. — Dr. Bánóczi József: Léderer Ábrahámhoz. 
[Érdemes tagtársunkhoz nyugalomba vonulása alkalmával intézett búcsúbeszéd],
— Komáromy Lajos : Újabb mozgalmak ifjúsági irodalmunkban.

Nagyvárad. XXL évf. 28. sz. X. Y . : Észrevételek a görög vitára. (Folyt, 
és befej. 29—30. sz.). [Főkép Schvarcz Gyulának az országgyűlésen jan. 25-én 
mondott beszédjét czáfoija].

Nemzeti Iskola. I. évf. 2. sz. Mit vár népoktató intézeteitől a nemzet ?
— Zajzon Dénes: A természetes büntetések. (Folyt, és befej. 3. 4. sz.) —
4. sz. Berecz Gyula: Millenniumi iskola-ünnepélyek.

Nemzeti Nőnevelés. XI. évf. I. sz. Zajzon Dénes: Házias nevelés. — 
Laukó Albert: A földrajz és a nőképzés. — Ötven éves tanítónői jubilaeum. 
[Zirzen Janka jubilaeuma], — 2. sz. Felméri Lajos: A gyermek első fel
indulásai (emotiói). — Hampelné Pulszky Polyxena: Bohusné Szögyény 
Antónia. — Donner Lajos: A kedély hatása a fegyelemre leányiskolákban.— 
Péterfy Sándor : A szülőföld ismertetése.

Néptanítók Lapja. XXIII. évf. 9. sz. Láng Mihály : A cultur-egyesületek 
és az iskola. — Szirbek József: Az Írásbeli dolgozatok kijavításáról a nép
iskolában.

Tanáregyesületi Közlöny. XXIII. 32
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Polgári Iskola. XV. évf. I. sz. Kárpáthy Iván: Tanfelügyeletünk. — 
G.-né F. A. : A tornázás módszeres tanítása a polgári leányiskolában. (Befej.
2. sz.). — 2. sz. Csepely Sándor: Iskola büntetés nélkül. — Gútáné Oláh 
Mária: Egyet-mást a leányok olvasmányairól.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXIII. évf. I. sz. Korda Imre: Közép
iskoláink tanterve. — 2. sz. U. a. : Tantervűnk és az Írásbeli dolgozatok. —
7. sz. Kerekes Endre: Az iskolai istenitiszteletről.

Protestáns Közlöny. XIX. évf. 52. sz. Bitay Béla: Vallástani tanszékek 
a középiskolákban. — XX. évf. 7. sz. U. a .: Egyetemes műveltség és nemzeti 
nevelés.

Sárospataki Lapok. VIII. évf. 52. sz. A sátoralj a-új helyi főgymnasium. 
[Azt kívánja, hogy Sátoralja-Ujhelyen ne egészítsék ki az algymnasiumot, 
hanem a helyett inkább reáliskolát állítsanak]. — László János: A sáros
pataki tanárok életrajza. (Befej.). — IX. évf. 3. sz. Rácz Lajos: Külföldi 
hangok a humanisztikus oktatás kérdésében. I. A heidelbergi nyilatkozat. 
(II. Vaihinger felolvasása. 4. sz.). — 5. sz. Zsoldos Benő: A classicus irodal
makról. (Befej. 6. sz.). [A görög nyelv mellett foglal állást], — Czinke István: 
Bábel. [Dicséri a kis városi akadémiákat a nagy városi főiskolákkal szemben]. 
— 6. sz. Zsoldos Benő: Schvarcz Gúla és a görög nyelv. — 7. sz. Dr. Kovács 
Gábor : A magyar nyelvi oktatás kérdéséhez s újabb nyelvtanainkról.

Természettudományi Közlöny. XXII. köt. Jan. sz. Dr. Uutyra Ferencz: 
A baktériumokról. (Befej. febr. sz.) — Edvi ülés Aladár: Erőátvitel sűrített 
levegővel. — Dr. Török Aurél: Az emberek arczjátéka és taglejtése. — A 
világítás történetéből.

Tornaügy. VII. évf. 5 sz. Egy középiskolai tanár : Még egyszer a 
nevelés szerepéről a tornatanításban. — D r.: A tornázásnál előforduló bal
esetekről. (A sebek első ellátása).

K ü l f ö l d i e k .

The Educational Times. XLI1I. kötet. Jan. sz. W. H. Widgery: Class 
teaching of phonetics as a preparation for the pronunciation of foreign 
Languages. — S. S. Laurie: Language and linguistic method in the school. 
Lecture VI. Method in teaching foreign languages. Latin as type.

L’Université. VI. évf. 24. sz. Des divers types d’enseignement secondaire, 
au sujet desquels le Congrés international a émis des voeux. — P.-L. Guillard: 
Pétition adressée á les membres de l’Académie frangaise au sujet de la 
réforme de l’orthographe.

Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVIII. évf. I. sz. 
Dr. L. Freytag : Ein Wort über Schulstrafen. — 2. sz. Leonhard : Die schul- 
reformatorische Bewegung und Herr Direktor Dr. Jäger.

Korrespondenz-Blatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs
XXXVI. évf. 11—12. sz. Dr. Hartranft: Die Einheitsschule. (Befej.).

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und Real
schulen. 22. sz. Dr. W. Rein: Einige Betrachtungen über die Nothwendigkeit 
und Möglichkeit einer objectiv gültigen Unterrichtsmethode. [A methodust 
megvető naturalismus ellen irányul s a methodikus tanítás szükségét s üdvös 
voltát fejtegeti]. — F. Hornemann : Uebcr die Namengebung und Anordnung 
einer Parallelgrammatik der Schulsprachen. [Egy korábban megkezdett nagy-
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szabású czikk folytatása, melyben a czikkiró a német, latin, görög és franczia 
igeidők használatát hasonlítja össze, mindenütt különösen ügyelvén a foly
tonos és befejezett cselekvés csoportjaira: Dauergruppe, Vollendungsgrnppe.] 
— A. Waldeck: Zur Methode des Elementar-Unterrichts in den beiden alten 
Sprachen, im besonderen zur Behandlung der lateinischen Flexion in Sexta. 
[A nem szabályok értelmetlen tanulásából, hanem a concret r.yelvtények meg
figyeléséből kiinduló tanítás módját fejtegeti.]. — J. Voltért: Allgemeineres 
und Spezielleres zum Turnunterricht. — Dr. Karl Schultz. Der durch die Eigen
tümlichkeiten der hebräischen Sprache gebotene Lehrgang.

Paedagogisches Archiv. XXXI. köt. 10. sz. Dr. K. Kühn: Ein Beitrag 
zur Klärung über die Methode für den Unterricht im Französichen. [A formális 
képzés magában értéktelen; kell hogy a formához megfelelő tartalom legyen 
hozzá kapcsolva. A grammatikát mellőzni nem szabad, de csak lassanként 
kell bővülnie. Az új nyelv tanítását nem annyira az anyanyelvre, mint inkább 
a már ismeretes tárgyi körökre kell alapítani ; ha az anyanyelvre alapítjuk, 
megnehezítjük az idegen idióma közvetetlen, praktikus elsajátítását. Sok mecha
nikus begyakorlás szükséges. A sok fordítás az anyanyelv biztos használatát 
is megnehezíti. Az extemporale-cultus némely hibákat állandóakká tesz. azért 
becse nem nagy, sőt hatása sok tekintetben káros. Szóbelileg sokkal jobban 
megítélhető a tanuló tudása. A szótanulásnak a tárgyakhoz kell fűződni, nem 
egy csoport anyanyelvi szónak megfelelő idegen szavakkal együtt való meg
tanulásából állnia, stb.] — Dr. Eitner: Die Jugendspiele in Görlitz. [A játék 
fontosságának hangsúlyozása az iskola nevelő munkájában és a görlitzi játékok 
leírása]. — XXXII. évf. I.sz. Eingabe des Vereins für Schulreform an den Herrn Unter
richtsminister von Goszler. [Az egyesület az egységes középiskolát így határozza 
meg: A jelenlegi 9 osztályuiskolák-gymnasiumok,reálgymnasiumok, főreáliskolák 
első hat évfolyama egyenlő tantervet kap s önálló középiskolákká foglalódnak 
össze, míg a három felső évfolyam eddigi nevezetük szerint mint gymnasiumok, 
reálgymnasiumok és főreáliskolák tovább is elválva maradnak egymástól s 
egyetemi és műegyetemi érettséget adnak. A hatosztályu középiskola legfelső 
osztálya vagy bizonyítványnyal, vagy önkéntesi szolgálatra való jogosítással 
bocsátja el növendékeit. E hatosztályu középiskola facultativ tanítás segít
ségével egységes középiskolává alakul (latin vagy reáliák a 4-ik, görög a 
6-ik évfolyamban). Ettől vár az egylet minden üdvöt. Külön mellékletekkel 
bizonyítja a latin nyelv korai megkezdésének rossz oldalait.] — Dr. M. 
Kirchner: Zeit- und Ortsbestimmungen. [Gyakorlati példák összeállítása.] — 
Dr. Steinthal: Wann soll der Unterricht in fremden Sprachen beginnen? 
[Eredménye, hogy a gyermeket 19 éves kora előtt ne tanítsuk idegen nyelvre.]

Zeitschrift für das Gymnasialschulwesen. ХЕШ. évf. Decz. sz. Dr. Paul 
Wetzel: Zur Bedeutung der Frage bei der Behandlung deutscher Gedichte im 
Unterricht. [Fő elve, hogy a tanár ne vegye át magának a költőnek a szerepét, 
hanem csak tolmácsa legyen; e szerint attól is őrizkednie kell, hogy a 
magyarázat közben ne találtassa ki a tanulókkal azokat a dolgokat, melyeket 
azok a költemény olvasásánál mint a költői genius teremtő munkájának ered
ményét fognak megismerni. Általában nem barátja annak, hogy költői müvek
nél terjedelmes magyarázatokat adjunk, hanem inkább azt javasolja, hogy a 
classikus művet magát engedjük hatni és csak a tényleges akadályokat 
hárítsuk el az útból.]. — Dr. H. F. Müller: Satura scholastica II. [Keth wisch- 
nek az egységes középiskolára vonatkozó tervét bírálja és a humánus gymnasium 
mai állása mellett tör lándsát], — XLIV.évf, Jan. sz. Dr. Hermann Schiller.; Sind in 
unseren Gymnasien zum Zwecke rednerischer Ausbildung besondere Übungen 
notwendig? [Általános a panasz, hogy a középiskolából kikerülő ifjak nem 
tudják gondolataikat szabatosan kifejezni. Némelyek ezt a latin nyelv káros 
befolyásának tulajdonítják, azonban a helyes eljárás épen ellenkező ered
ményre vezethet; helyes fordítás épen az anyanyelv alaposabb használatát 
teszi lehetővé. Tulajdonkép minden latin és görög órának egyúttal anyanyelvi 
órának kell lennie. Többet kell anyanyelvűnkön Íratni a tanulókkal, mint eddig

32*
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történt. Az óraszám nem kevés, ha a német, latin, görög és történelem (vagy 
földrajz) egy kézben van. Mindezekkel el lehet érni a stilus fejlesztését szóval 
és Írásban. Baj, hogy maguk a különböző szakok tanárai sem mindig gon
dolnak az anyanyelvi kifejezéssel, vagy nem is értenek hozzá. Nem annyira 
rhetorikus-stilistikus szabályadásra van szükség, mint eleven példára. Beszé
deket ne tartsanak a tanulók, de szabad előadásban gyakorolják magukat. 
A beszédképzés leghathatósabb eszköze mintaszerű prózai munkákról való 
referálás. A tanár tudjon kellő időben hallgatni és a tanulót beszéltetni. Az 
értelmes olvasást sokszor az teszi lehetetlenné, hogy meg nem értett szöveget 
olvastatnak a tanulókkal, kivált idegen nyelven. A tartalomhoz simuló szép 
olvasást sokat keli gyakoroltatni,]

Zeitschrift für das Realschulwesen. XIV. évi. 12. sz. Wilhelm Swoboda: 
Der mündliche Ausdruck in der Muttersprache. [Az összefüggő beszéd fontos
ságára mutat rá és művelése módjait fejtegeti]. — XV. évf. I. sz. Búd. Als eher: 
Ein Versuch mit der analytisch-directen Methode. [A franczia nyelvnek ily 
analytikus-díreet tanitó-methodusa a következő hasznokkal jár : 1. A kiejtés 
tisztább és jobb ; 2. a fül gyakoi-lottabb és finomabb lesz ; 3. a megértés gyor
sabb ; 4. grammatikai szabályok tanulása felesleges: 5. a tanulók nekik meg
felelő tárgyi körök szókincsét tanulják meg. Viszont rossz oldalai: 1. A 
szem kevésbbé lesz gyakorlott: 2. némi felületesség jár vele; 3. egyes szavak 
pontos jelentésével nincsenek tisztában a tanulók, mert inkább csak monda
tokat tanulnak; 4. a grammatikus ismeretek fogyatékosabbak; 5. kevesebb 
a formalis képző erő, mint a régi methodusnál, 6. népes osztályokban bajos 
vele boldogulni. Ámbár Ítéletet nem mond, mégis inkább a régi grammatikus 
irányt látszik pártolni.] — T. F. Hanausek: Die Verwendung von Habitus
bildern im botanischen Unterrichte. [A szemléltető botanikus képek haszná
latát hangsúlyozza s ajánlja Engler és Prantl Die natürlichen Pflanzenfamilien 
czimű művét, melyből egy pár igen csinos illustratiót — banánt, pálmát — 
közöl]. — Az iskolai hírek közt van Leo Bur gerstein: Zur Orthographie- 
Frage ; egy másik czikk: Die lateinlose höhere Bürgerschule. — Az irodalmi 
rovatban többek közt Dr. I. Gr. Wallentin ismerteti Czógler szegedi főreál
iskolai tanár ily czimű művét: Dimensionen und absolute Masse der physi
kalischen Grössen (Leipzig 1889). Nagy elismeréssel szól róla s ítéletét így 
foglalja össze : ein Lehrbuch im besten Sinne des Wortes.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. III. évf. Ergänzungsheft. Ferdinand 
Schultz: Die Besprechung eines „allgemeinen“ Themas in der Gymnasial prima 
[Közmondásszerű thémák földolgozása módját adja elő]. — Carl Franke: Über 
die Verwendbarkeit religiöser Stoffe im Epos mit besonderer Berücksichtigung 
der deutschen Epen. [Vallásos tárgyaknak és a vallás személyeinek költői 
földolgozásra alkalmatlan voltát fejtegeti]. — Carl Hessel: Etwas über Lese
vortrag v o t i  Gedichten. — H. Steuding: Goethe’s Faust, ein Bild moderner 
christlich-germanischer Erziehung und Entwicklung. — Chr. Seniler : Die 
Weltanschauung Goethes in den Leiden des jungen Werther. — Fr. Graeber: 
Uhlands Balladen in Sekunda. —- B. Dietrich: Ein Rückblick. [A tanítás 
ügyének javítása körül történt mozgalmak rövid áttekintése], — M. Grohmann : 
Über die Aussprache der harten und weichen hochdeutschen Mitlaute. — 
G. Hauff : Zu Schillers Gedicht „Das verschleierte Bild von Sais“. — Franz 
Branky : Zur Rektion der Präpositionen „unfern“ und „unweit“.



‘ ' TW  . ■ . .  ■ ■ •. • —к • .........•- ■' * ,г_:

O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

К ÖZ LÖN V.
XXIII. évfolyam. 8 . SZÓID. Áj)rÍlÍS llÓ. 1889-90.

ÉRTEKEZÉSEK.

A , . pa p irk or sz ak “.*)
Ama nagyfontosságú elvi nyilatkozatok között, melyeket a 

közoktatásügyi minister úr hivatalba léptekor az üdvözlő küldött
ségek előtt tett, nem kevésbbé jelentős a többi között az sem, 
melyet a középiskolák tisztelgő igazgatói előtt mondott, midőn arról 
szólott, hogy belátja az igazgatóknak az irodai munkákkal rend
kívül nagy mértékben való elfoglaltságát. Egy szót és pedig igen 
találó kifejezést használt, mikor ez állapotot egyszerűen papirkor- 
snaivnak nevezte. Igaz ugyan, hogy az összes administratiónkra 
ráillik e kifejezés; de ha valahol, úgy épen az iskolai administra- 
tióban van az legkevésbbé helyén. Az iskolának és administratiójának 
legkevésbbé feladata, hogy papiros özönbe fulladjon. Azért örömmel 
értesült a tanárvilág, hogy a minister úr reményt nyújtott arra, 
hogy ez állapoton változtatni fog.

Részemről nem tapasztaltam, hogy a minister úrnak e nagy 
fontosságú nyilatkozata az érdekeltek részéről a szaklapokban beha
tóbb tárgyalás alá vétetett volna; lehet ugyan, hogy figyelmemet e 
körülmény egyszerűen elkerülte. Különben valószínű, hogy azok, 
kiket a kérdés, mint proximus ardet Ucalegon, leginkább és leg
közelebbről érdekel, az intézeti igazgatók megtették saját és inté
zeteik érdekében véleményes jelentéseiket. De minthogy az egész 
tanárvilágra nem közömbös, mily mértékben vannak az iskolai igaz
gatók irodai munkával elhalmozva és mily mértékben akadályozza 
ez őket tulajdonképeni hivatásukban, az iskola szellemi vezetésé
ben : szükséges, hogy a tanárvilág és névszerint az egyesületi körök 
is megbeszélés tárgyává tegyék e fontos kérdést. Nem azért szóla
lok fel tehát e kérdésben, mintha csekélységemtől valami nagyfon
tosságú és életrevaló reformeszme telnék ki iskolai administratiónk 
újjászervezésére; különben is csupán a tanári szolgálatnak fél- 
capiíulatiója e tekintetben a kellő tapasztalatot sem nyújthatta; 
hanem azért, hogy eszmecserét indítsak, melynek bizonyára meg

*) Felolvastatott a kecskeméti körnek 1889. márczius 29-én tartott ülésén.
Tanáregyesületi Közlöny. XXIII. 33
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lesz; jó eredménye. A több oldalú megvitatás következménye ez 
égető kérdésnek megoldásában a többé-kevésbbé helyes iránynak 
eltalálása leszen.

Nem tartozik ide az igazgatónak eléggé terhes kötelességeit 
taglalni és felesleges is volna hosszasan bizonyítgatnom azt, hogy 
az igazgató tevékenysége az iskola paedagogiai és methodikai veze
tésében kell hogy összpontosuljon, és hogy csak másodsorban 
irányulhat az az irodai munkára. Igaz, hogy az igazgatónak, mint 
az iskola élén álló hivatalos közegnek, minden esetre kell a felsőbb 
és más hatóságokkal, a társintézetekkel és felekkel Írásban közle
kednie; de bizonyára nem az irodai munka teszi hivatásának első 
kötelességét. Már pedig épen az a baj; hogy a roppant mértékben 
felszaporodott irodai munka miatt alig jut már physikai ideje es 
így kedve is csökken tulajdonképeni hivatásának teljesítésére, mint 
azt a törvény és rendtartás hangoztatja, noha elég súlyos felelős
séggel jár. Azért tehát az igazgató működése lehetőleg ment legyen 
a bureaucratismustól.

Sajnos azonban, hogy nem csupán az igazgatók kénytelenek 
bureaucratákká lenni, hanem a tanárra is sokszor annyiféle irás- 
munka halmozódik, hogy valóban kérdezhetni: tehát nem a tanítás, 
nem a nevelés-e rendeltetése, hanem hogy e tevékenységéről nem 
csupán magának és folytonos érintkezéssel collegáinak, hanem a 
felsőbb hatóságnak is Írásban adjon e számot? Szerencsére még a 
tanár irás-muukája periodikus, de az igazgatóé már szakadatlanná 
lett és súlya épen a tanév elejére esik, mikor leginkább szükség 
volna arra, hogy igazgató, ne pedig bureaucrata legyen. A folyto
nos irodai munka-szaporodást az igtató-könyv számai is bizonyítják, 
mely szerint pl. egy vidéki és nem is népes középiskolának ügy
forgalma átlag évi 100 számmal való gyarapodást mutat. Méltán 
kérdhetjük: á quoi bon? Valóban csodálkozni lehet, hogy ily körül
mények között akad olyan igazgató is, ki annyira jól érzi magát e 
bureaucratikus légkörben, és ebben annyira tanártársai fölé emel
kedni vél, hogy egszerüen egy félnapi suppleáltatást is a tanárnak 
írásbeli kérelmére engedélyez és végzését a kérvényre indorsálja; 
vagy pedig olyan, ki a hivatalos gépezetnek jobban forgására elke
rülhetetlennek képzeli, hogy pl. az érettségi vizsgálathoz szükséges 
nagy táblázatot, az ő különféle szempontjainak megfelelően 7, mondd 
hét példányban íratta le a Vili. osztály főnökével, a hetediket a 
szóbeli vizsgálat reggelén sürgősen kézbesített írásbeli rendeletével 
követelvén. E 7 példány mind egyforma volt, tehát nem arról van 
szó, hogy esetleg hibásak is lehettek volna köztük; de mindannyit 
szükségesnek látta a vizsgálat lefolyására. Az ily bureaucratikus 
észjárás mellett hová lesz a szellem, a gondolat?

Valóban sajnos volna, ha az igazgatók mind így gondolkoz
nának és a bureaucratism üst éltető elemüknek tekintenék. Nagyon 
sok igazgató azonban, sőt a legtöbbje a bureaut börtönének nézi,



mert hivatását méltán a tanítás- és példaadásban, collégákkal és szülők
kel való áldásos érintkezésben látja. Ezek valóban epedő vágygyal 
várhatják a minister úr reformját, mely irodai munkájukat egy
szerűbbé és mégis intensivebbé fogja tenni. Minden esetre sok függ 
az egyes igazgatóktól, mennyi hajlandóság mutatkozik bennök iro
dai munkájoknak önkéntes szaporítására vagy kevesbítésére, mikor 
a teljesen saját hatáskörükbe tartozó ügyekben való intézkedést is 
a felsőbb hatóságtól várják, vagy olyan felterjesztést is megtesz
nek, melynek tudomásul vételére a felsőbb hatóságnak épen nincs 
szüksége, és annak is csak ügyirat számát szaporítják. Pedig ismer
tem épen ilyet, ki ugyancsak keserves munkával fogalmazta meg 
felterjesztéseit és mégis halomra szaporította őket.

Ámde mégsem függ minden az igazgatótól; mert az egész a 
rendszerben gyökerezik. A felterjesztésekre a szükség és alkalom 
óriás mértékben növekedett; tanúság erre nézve különösen a reál
iskolák, melyek az óta, hogy a ministerium közvetetlen felügyelete 
alól a főigazgatóké alá rendeltettek, ügyforgalmukat legalább is 
megkétszerezték. Nem akarom ezzel azt értetni, hogy nem helye
selném a főigazgatói felügyeletnek ez intézetek fölé is történt kiter
jesztését. Minden esetre szükséges is volt arra a behatóbb és egyön
tetűbb fejlődés czéljából, de nagy mértékben is szaporította a bureau- 
cratismust és hosszadalmassá tette az ügykezelést különösen lefelé, 
így azok az intézkedések pl., melyek a ministeriumtól egyenesen 
mennek az adóhivatalhoz, jóval előbb jutnak az illető tanártestü
letnek tudomására esetleg az adóhivatal privát informatiója útján, mint 
mikorra a főigazgatóság útján megérkezik a ministeriumnak ren
deleté az intézet igazgatójához. A jelentésrendszer minden esetre 
szükséges; szükséges, hogy az igazgató a felsőbb hatóságot az 
intézet minden lényeges mozzanatáról értesítse és mindamaz ügyek
ben, melyek a felső hatóság intézkedését kivánják, kellőleg infor
málja. De felesleges oly ügyekben, melyek ez informatiót merőben 
nélkülözhetik ; felesleges minden apró ügynek bejelentése. Sőt néha 
felesleges a felsőbb hatóság részéről is a jelentéstétel megkivánása, 
igy pl. ha egy csupa elégséges bizonyitványnyal tandíjmentességért 
folyamodó tanuló, kinek kérvényét a fennálló szabályrendeletek 
értelmében az igazgató hivatalból visszautasítani volt kénytelen, 
egyenesen a ministeriumhoz nyújtotta be folyamodványát. Ez meg
háromszorozza az igazgatónak és a testület jegyzőjének munkáját, 
mikor amúgy is az egész ügy teljesen a ministerium kegyétől függ 
és a tanári testület és igazgató úgy sem adhat más véleményt, mint 
vagy merőben ragaszkodik a szabályrendelet értelmezéséhez (a mit 
a kötelességszerű visszautasítással már egyszer úgy is tett), vagy 
egyszerűen a ministerium kegyébe ajánlja az illető tanulót. Mind
két eljárás lényegileg ugyanaz, csak a munka szaporodott és az 
idő veszett kárba. Ám kívánja meg a jelentéstételt minden fontos 
ügyben a ministerium és ilyenben ne is mellőzze, mint pl. a tanári
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szék betöltésénél a testületeknek candidatióját. De az intézetnek 
merőben belügyében a jelentéstétel teljesen felesleges és így mel
lőzendő volna, mint pl. a classifikáló tanácskozások megállapított 
határnapjának bejelentése, melyet pedig teljes önállóan az igazgató 
állapíthat meg. Az ilyenek, minthogy sem a ministerium, sem a 
főigazgatóság amúgy is lényeges változást nem tesz bennük, meit 
a dolog természete szerint nem is tehet, hanem egyszerűen tudomá
sul veszi, csak az ad acta tett ügyiratok papiroshalmazát sza
porítják.

Ha a rendszerben rejlik a hiba, akkor a rendszeren kell vál
toztatni; nagyon természetes, a mennyiben lehet. Egyszerű profes- 
sortól nem várható, hogy minden tekintetben kifogástalan rendszert 
dolgozzon ki iskolai administratiónk számára és azt javaslatként 
előtérjeszsze, de legkevésbbé várja azt a felső hatóság, mely azon
ban az egész tanárvilág tárgyalásából kikristályosodó véleménye
ket minden esetre figyelembe fogja venni. Nem vindikálhatja magá
nak a tanárvilág, hogy teljesen saját irányadó eszméi szerint forog
janak az iskolai administratio gépezetének kerekei; mindazonáltal 
szerény nézetem szerint nem teszünk felesleges és haszontalan mun
kát, ha véleményünket a körökben és egyesületben e kérdésben is 
kifejtjük, nem egyszer tapasztalván egyesületünk, hogy irányadó 
körökben azokat igen is figyelemre méltatták.

A „papirkorszak“ rendszere az igazgatóknak törvényben és 
rendtartásban gyökerező felelősségének figyelembe vételével és az 
abból folyó jogoknak is, nem csak kötelességeknek érvényre jutta
tásával fog első sorban orvoslást találni. Ne legyen az igazgató 
intézetére nézve csupán a felsőbb hatóság — közege. Nézetem szerint 
mindamaz ügyekben, melyet hogy úgy mondjam az intézet házi 
ügyei és semmi elvi jelentőséggel nem bírnak, a felsőbb hatóságnak 
beavatkozását kikérni nemcsak felesleges, hanem mint haszontalan 
munkával terhelés egészen kerülendő volna. E helyett az időszaki, 
pl. havi cumulativ jelentések volnának behozandók. Nem czélom 
ezzel koránsem az igazgató munkáját növelni, hanem kevesbíteni. 
Ezekben az egyes ügyszámoknál elkerülhetetlen hosszadalmasság 
és körülményesség elmellőzendő volna. Szorítkoznának csupán a 
legszükségesebb jelentésekre, melyeket a felsőbb hatóságnak tudnia 
kell, hogy az intézet beléletére nézve tájékozva legyen, de a melyek 
egyáltalában nem sürgősek, arra meg, hogy külön ügyszámmá fel- 
fúvassanak és netán többszörös le- és felirogatásra adjanak okot, 
épen nem méltók. Különben ha e jelentéseknek valamelyik pont
jára netán megjegyzés, avagy intézkedés szüksége forogna fenn, 
ezt épúgy megtehetné a felsőbb hatóság e jelentések alapján, mint 
egyes ügydarabok elintézésénél.

Az igazgató jogának és kötelességének és az administratiónak 
részletes utasítással kellene körülírva lennie, hogy tudná magát mi
hez tartani és ne akár hányszor, mikor eligazodni nem tud, vagy
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a felelősséget akarja magáról elhárítani, a felsőbb hatósághoz legyen 
kénytelen vagy alkalma fordulni és annak is munkáját szaporítani. 
Ilyen rendszeres utasítás minden nemű irodai munkájára és felter
jesztésére kiterjedne, eloszlatván sok oly kétes és az egyéni magya
rázatnak is annyira kitett homályt, minő pl. a statisztikai táblák 
kitöltésénél is nem egyszer tapasztalható. Nem akarom ezzel azt 
mondani, hogy ez útasítás minden minutiosításra is kiterjedjen, hogy 
valaki még a stilus curialisra is útbaigazítást keressen benne; de 
még sem lehet majdnem az az elv irányadó, hogy mitte sapientem 
et dixeris ei nihil. Az igazgatói jogok és kötelességek körülírása 
természetesen a tanári jogok és kötelességek körülírásától el nem 
választható és így a szolgálati pragmatikának szükségével állunk 
ismét szemben. Nézetem szerint a „papirkorszak“ megszüntetése a 
szolgálati szabályzat megoldásától el nem választható, mert hány 
meg hány ügydarab épen a rendezetlen szolgálati viszonyokban leli 
gyökerét!

Hogy a minimumra szállíttathassék az igazgató bureaumun- 
kája, e körülmény önként vonja maga után, hogy maximumra 
emeltessék a főigazgatói inspectió is. A mentül nagyobb fokú igaz
gatói hatáskör a mentül nagyobb fokú főigazgatói felügyeletet 
követeli. Nem tanári állásomra való féltékenységből vallom ezt, 
hanem a dolog természetében levőnek hiszem. Evenkint legalább 
három főigazgatói látogatásra kellene a minimumot megállapítani. 
Mind az ügykezelés, mind az intézet paedagogiai és methodikai 
élete megkívánná ezt, melyek évi egyszeri látogatással egyáltalában 
ki nem elégíthetők.

Végül csak még egy körülményt akarok felemlíteni, — a 
jegyzőkönyveket. A „papirkorszak“ a jegyzőkönyvek és tabellák 
korszaka. Az utóbbiak mentül nagyobb számmal, de legalább két 
példányban állítandók ki és jószerencse, ha nem „hétben“. A chab- 
lonná lett módszeres tanácskozmányok jegyzőkönyveit nem tekintve 
(melyeket az állandó tanmenet egyszerűsített és tán végképen is ki 
fog szorítani, égető szükséget is pótolván, mikor pl. egy-egy mód
szeres jegyzőkönyv nem egyszer 20—25 ivre is terjedt — magam 
is nem egyszer irtani ekkorát, — és maradt írott malaszt, legalább 
a felső hatóság ilyennek vette, mert rájuk megjegyzést alig-alig 
tett), a jegyzőkönyvek ugyan már nem az igazgató, hanem igen a 
testület, illetőleg annak a heti 2 órai kevesblettel in theoria recorn- 
pensált tagjának, a jegyzőnek terhe. A bureaucratismus megterem
tette ezekre nézve azt az állapotot, hogy egy és ugyanazon napon 
és alkalommal, tényleg egyfolytában tartott értekezletről két, sőt 
három jegyzőkönyv vétetik néha fel. Mintha valamely bíróság volna 
a testület, mely előtt sorban más és más ügyfelek jelennének meg 
egészen heterogen ügyekben perlekedve s ezekről vétetnének fel 
természetesen folyton más jegyzőkönyvek és nem ugyanazon egy 
iskolának ügyei felett tanácskoznék a testület, melyek csak látszó-
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lag heterogének. E külön jegyzőkönyvek mellett természetesen az 
igazgatónak is kijut a megfelelő számú külön felterjesztések elké
szítése is. Nos tehát ez nem kevésbbé abnormis állapot. De még 
inkább az, hogy miért kelljen a jegyzőkönyveket másolatban és 
nem eredetiben a ministeriumhoz felterjeszteni. Ha az igazságszol
gáltatás és közigazgatás jegyzőkönyvei, melyek igen gyakran ezrekre 
menő ügyek felett tartalmaznak végzéseket és mellékletül ezekről 
szóló okiratokat, eredetiben terjesztendők és terjeszthetők fel — 
a pótolhatatlan veszteség daczára, mely ezeknek netáni elveszéséből 
eredhetne, — miért legyenek a tanári testületek jegyzőkönyvei 
másolatban felterjesztendők, mikor ezeknek adatai korán sem oly 
fontosak és pótolhatatlanok, mint amazoké, mert azon módon újból 
összeállíthatók volnának, ha netán elvesznének, hisz az adatok majd
nem kivétel nélkül a testület kezében vannak. Hogy ez keresztül 
vihető, hivatkozom az érettségi vizsgálatokról felvett jegyzőköny
vekre, melyek az iskolai életben legfontosabbak és mégis egy pél
dányban állíttatnak ki és eredetiben terjesztetnek föl.

A jegyző természetszerűleg jobb keze az igazgatónak az irodai 
munkákban, ki készséggel is segédkezik nem csak az oly összeállí
tások elkészítésében is, melyek nem képezik a jegyzőkönyvek mel
lékleteit, ha az igazgató nem tekinti íródeákjának és nem részesíti 
a hivatalos nimbus polczáról lenéző kicsinylésben, hanem a collegia- 
litás előzékenységében. Részemről — noha ez még a „papirkorszak“ 
kérdésének nem elvi megoldása, csupán az igazgató actuális terhé
nek megkönnyebbítése volna — a jegyző teendőjét mindazokra kiter- 
jesztendőnek vélem, melyek nem elnökiek, vagy az igazgatással 
szerves összefüggésben nem állanak; szóval a melyek a jegyzőre 
rábízhatok. Természetesen ennek is határozottan körül kellene Írva 
lennie és az önkényes magyarázatot mindkét részről kizárnia. Vau
nak az igazgatói irodai szolgálatban elég számmal teendők, melye
ket bátran elvégezhet a jegyző és a melyeket az igazgató egysze
rűen tudomásul vesz, mint pl a statisztika. Ilyeneket ép úgy elvé
gezhet valamelyik tanár, mint a tandíjszedést és számadást. Az is 
természetes folyománya volna ennek, hogy az állam nem kíván
hatja ingyen szolgájától szolgálatát, mert a 2 órai minimum úgy is 
csak papiroson van meg. Ha van egyházközség, mely honorálhatja 
a jegyzőt, az állam sem menne tönkre e czímen; és ekkor szíve
sen is vállalkoznék a jegyzőségre a testületnek arra legalkalma
sabb tagja.

Az eljárás lehető egyszerűsítése és a jogok s az ügykör szaba
tos körülírása fogja — szerény nézetem szerint — az intézetekre 
nehezedő „papirkorszak“-ot megszüntetni.

(Kecskemét.) Dr. Szombatin) István.
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A latin nyelv gyakorlatibb tanítása.
Azt a latin nyelvi tanítást, melyet félszázad előtt használtak 

iskoláinkban, senkinek sem jut eszébe ma már védelmezni. Ama 
kor szükségének, midőn a nyilvános élet nyelve a latin volt, töké
letesen megfelelt. Nem kerestek ott classicitást, nyelvük tele volt 
soloecismusokkal, magyaros szókkal és szerkezetekkel; ők a latin 
nyelvben csak a hivatalos, sőt hosszú időn át a nem hivatalos érint
kezés nyelvét keresték. Ezért tanulták, erre szolgált az a codicil
lus, mely büntetésből kézről kézre járt, ha valaki magyarul szólalt 
meg. Czéljukát el is érték vele. De minekünk hasonló ezélunk nem 
lévén, hasonló eszközre sincs szükségünk. Szívesen nézzük a régi, 
roskadozó épület ledültét, ha újat és jobbat látunk a hetyén emel
kedni. De azt mindenesetre jó megnéznünk, van-e a ledöntött épü
letben hasznavehető, a mi tartósságával az újabbat is szolgálhatja. 
Nem azt kérdem a farizeusokkal: jöhet-e valami jó Názáretből; 
hanem azt mondom az Írással: mindeneket megvizsgáljatok, a mi 
jó, azt megtartsátok.

A régiek gyakorlatilag tanulták a latint és megtanultak beszélni; 
de bár ez a nyelvezet sokszor szánalmasan fogyatékos volt, az intel
ligens elem jó része képesítve volt általa a classikus szerzőket aka
dály nélkül olvasni és rajtuk nemesítgetni latin stílusát. Ezren és 
ezren találkoztak egy-egy művelt generatióban, a kik ez írókat 
örömmel szedegették elő könyves polczaikról, ismételve végig olvas
ták, talán azért, mert hazájuk nyelvén hiába kerestek hasonló élve
zetet, de mindenesetre azért is, mert megkedvelték. És ennek az 
állandó kedvelésnek az volt az alapja, hogy a nyelvet értették, 
gyakorlatilag elsajátították. Ez a siker bizonyosan megérdemli gon
dolkoznunk a fölött, hogy tanításuk egyszerű eszközei között nincs e 
olyan valami, talán elv, talán csak az elv részlete, talán annak 
alkalmazása, a mit mi is hasznunkra fordíthatnánk ?

Érdemes volna e ma a latin beszédet megtanulni? Hála a 
latin nyelv tudományos múltjának, az Írott emlékek töméntelen soka
ságának és hatásának, melylyel az új kor civilisatióját megterem
teni segítették, örömmel gondolnánk erre az eredményre, ha azt a 
mai korlátok közt is elérhetnők. Sokkal több és erősebb kapocs 
fűz bennünket a múlthoz, mint hogy érette ily fáradságot szívesen 
ne kellene szentelnünk. Hisz nem is holt nyelv a z ; máig is él, 
mint a tudósok közlekedésének eszköze. És nem tudjuk, vájjon a 
volaptik-törekvések nem abban végződnek-e, hogy épen a latin 
nyelvet élesztik fel a tudás internationális hírvivőjének. Egészen 
más kérdés az, hogy a mai iskolában elsajátítható eV Egyszerű a 
válasz, hogy semmi esetre sem. És hozzátehetjük, hogy itt nincs is 
rá szükségünk, mert ezélunk a classikusok megértetése s az olvasmá
nyokból merített annyi ügyesség, hogy könnyebb szöveget elég hibát
lan és folyékony latinsággal szerkeszszen a tanuló. De ha elgon-
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dolkozva a mi tanításunk eszközein, melyeket a basonlíthatatlanúl 
fejlettebb didaktika ád kezeinkbe és a mégis vékonyas eredményen, 
olyan elvet találunk a régiek tanításában, mely az alkalmazás min
den félszegsége mellett is megtermetté az átlagos jó eredményt, 
és ha ezt az elvet, a mi módszerünkkel összegyeztetve, a nélkül, hogy 
helyesnek bizonyult elméleteink bármelyikének rovására esnék, 
alkalmazni is megkísértjük, azt gondolom, csak azt a fentebbi uta
sítást követjük: Mindeneket megvizsgáljatok, a mi jó, azt meg
tartsátok.

A latin nyelv gyakorlatibb tanítása az, a melynek érdekében 
szót emelek. Némi tapasztalatra is támaszkodom és ha elég obiec- 
tiv lehetek a bírálatban, valamelyes eredmény is nyilatkozik mel
lettem. De meg az az igazság is, hogy a nyelv gyakorlati kezelé
sében való ügyesség és a nyelv tökéletesebb megértése egyenlő 
lépest tartanak. Ha az utóbbira törekszem, az elsőt nehezen nélkü
lözhetem. Csak mellesleg gondolok e mellett az érdeklődésre, me
lyet az ifjú lélekben bizonyosan jobban föléleszt az idegen nyelvű 
beszédgyakorlat, melyben alig érzi magát a nyelvtanítás szárazsá
gát, mint az alakok és szerkezetek fejtegetésében.

Ez a nyelvtanítás az olvasmányra, a tartalmi összefoglalásra 
' alapítható. Az alsóbb osztályokban természetesen meglehetősen kor- 
látolt leszen a gyakorlati ny^lvkezelés; de már ezen a fokon is, a 
korlátolt mértékkel is megvalósíthatunk vele kettős hasznot: az 
érdeklődést és a nyelvalakok és szerkezetek könnyebb megtanulá
sát. Pl. a praepositiókat sokkal könnyebben megtanítjuk az ilyen 
és hasonló példákon, melyek a gyakorlókönyvből vannak véve: 
Flumen per urbem fluit; pastor ad aquam gregem agit; cantabit 
vacuus coram latrone viator, mint ha az egyes alakok jelentését 
és szerkesztését elméletileg, szárazon kell a tanulóknak elsajátítani. 
Nincs az a szabály, melyből az ablat. abs., particip. relat., accusat, 
cum inf., gerundiumot stb. jobban megértik és megtanulják, mint 
ha hetenkint vagy kéthetenkint ismételve és egyik-másik tanu
lótól értelmezve hallják a gyakorlókönyv betéve megtanult monda
tait: Expulso rege Tarquinio consulare imperium factum est; ruri 
ego viventem, tu dicis in urbe beatum; Tarquinius questus est se 
scelerata coniuratione pulsum esse; artibus discendis aptissima est 
prima iuventus. Mindezek néhány lapra összegyűjtve, egész kis 
mondattant alkotnak, melyben nincs egyelőre semmi fölösleges; de 
megvan benne, a mi legszükségesebb, s a mi elégséges alapot nyújt 
a későbbi kiegészítésekhez.

Ez azonban még mindig csak primitiv és az alsó két osztály
ban alkalmazandó eszköz lesz a nyelvi gyakorlottság szerzésére. 
Lassankint összefüggő kis egészeket tanulnak meg egyszerű mon
datokban, melyeket az olvasókönyv nyújt, vagy a tanár az olva
sott anyagból tartalmi összegezésképen egybeállít és megtanultál 
Pl. a harmadik osztály olvasmány-anyagában találjuk ezt az alkal-
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mas néhány mondatot (Bartal-Malmosi olvasókönyv): „Civis Roma
nus sum, Caio Mucio mihi nomen est. Hostis hostem occidere volui, 
nec ad mortem minus mihi animi est, quam ad caedem fuit. Et 
facere et pati fortia Romanum est. Nec unus ego hos animos in te 
gessi; longus post me ordo est idem decus petentium. Hoc tibi 
bellum inventus Romana indicimus. Uni tibi et cum singulis res 
erit.“ Vagy tartalmi összegezésképen ugyanazon olvasókönyv IV. 
alapján például így: Romani continuis bellis rem publicam auge
bant. Plebs autem, quae omnem vitam in armis agebat, quovis quae
stu destituta, tamen quisque se ipsum familiamque alere coge
batur. Aere igitur alieno aliisque miseriis plurimi laborabant. Immi
nente periculo patres quidquid boni promiserunt; salva autem re- 
publica promissis non steterunt. Plebs denique iuiuriis excitata in 
Montem Sacrum excessit. Ut pacem componeret, Menenius plebi 
carissimus, mittitur. Fabulam hic de membris in ventrem conspiran
tibus narravit, qua ostendit discordia rem Romanam collapsuram 
esse. Concordia inter patres et plebem restituta est.

így megy ez tovább, mindig nagyobb önállóságra szoktatva a 
tanulót. Az V. és VI. osztályban már kérdésekben is megbeszél
hető a tartalom, épen úgy, mint ez a német olvasmányok tartal
mával történik. A feleletet kezdetben az olvasott szövegből, majd 
változatos mondatokban többé-kevésbbé függetlenül alkotják meg 
a növendékek. Az év első részében példának állítunk fel néhány 
ilyen tartalmú megbeszélést, és hetenkint fél órában vagy nagyobb 
quantumban kéthetenkint minél több tanulótól számon kérjük a 
kezdetben együttesen lejegyzett, később az adott kérdésekre otthonn 
megkészített feleletet. Pl. Oratio pro imperio Cn. Pomp. 4. Num 
quietam Mithridates a Sulla devictus vitam agebat? Non putavit 
quietam sibi agendam esse vitam. Quid igitur sibi proposuit? Omne 
tempus ad comparationem novi belli contulit. Quibusnam modis 
parem se huic redditurus fuit? Naves aedificavit, exercitus com
paravit, litteras ad eos duces misit, quibuscum Romani tunc bel
lum gerebant, ut diversis in locis uno consilio bellum gereretur. 
Quorum consilio anceps hoc periculum depulsum est? Sertorium et 
Hispanienses Cn. Pompeius perculsit, in Mithridatem L. Lucullus 
missus est, qui initio rem praeclare feliciterque gessit, postea vero, 
quam milites a publicanis continuisque laboribus incitati ducis imperio 
se subtraxerant, absque sua culpa infaustum coeptorum habuit even
tum. Quamobrem haec in oratione afferuntur? His etenim Cicero 
populum admonet, ut dignitati gloriaeque imperii quam citius con
sulatur.

Önkényt ajánlkozó tere nyílik a tartalom ilyetén kezelésének 
a költemények olvasásánál, a hol több nehézséget ád a gondolat- 
menet, szükségesebb a recapitulálás és a költői beszédnek köny- 
nyebb, de mindenesetre correct prózai nyelvezetre való feloldása 
megszüntet sok akadályt is, a melylyel a tanuló az értelem meg-



- -  —  - -  - - . .

állapításában találkozik. Az a gondolata támadhat valakinek, hogy 
a költői stilus kivetkóztetése nem lehet ajánlatos sem az olvasott 
költeményre, sem a tanulóra való tekintetből Mert a költemény 
csak úgy szerezhet aesthetikus hatást, a mint megkészült; a kidol
gozás szépségeitől megfosztott sovány tartalom rontja az olvasó illu- 
sióját. Hát ha az a tanuló Vergilius vagy Horatius olvasásakor any- 
nyira jártas volna a classikus nyelvben, hogy pusztán aesthetikus 
fejtegetésre volna szükség, hogy minden kis rész teljesen érthető 
legyen előtte: akkor nem is kellene vesződnünk a VII. és VIII. 
osztályban a mai fajta Írásbeliekkel és közös jávitással sem, mert 
hisz a tanulónak már ad altiora is megvan a szükséges képzett
sége. Hanem mikor szélűben hangzik a panasz, hogy a felsőbb 
osztályokban, sőt az érettségi vizsgálaton is elementáris hibákkal 
találkozunk, akkor első dolgunk a nyelvet gyakorlatibb kezelés 
által tenni hozzáférhetővé, a milyenné más úton tenni nem sikerült. 
Mert az már csakugyan nagy absurdum, hogy olyan tanuló, a ki 
VII. osztályba lépve az előtt a lehetőség előtt áll, hogy gymna- 
siumi tanulmányai alapján szerzi meg jövőjét, hat évi tanulás után 
a legalsóbb osztályok ismereteiben is gyöngélkedik.

A felső két osztályban a tartalom összeállítása otthoni munka 
lesz. Erre is látnak egy két példát, milyen lenne Vergilii Aeu. VI. 
155—210. sorok feldolgozása: Aeneas relicta Sybillae spelunca cum 
Achate socio incertam, quae se suosque maneat, fortunam et am
bigua oracula meditantur quaesitantque inter se, quis ille vita func
tus, quod corpus inhumatum sit intelligendum. Anxii lento gradu, 
defixis oculis procedunt, et ecce — horrendum visu — in arena cor
pus viri inanimum iacet, quod agnoscunt esse Miseni, quo nemo 
suavius tuba cecinit eaque semper animum certamini addidit. Hec
toris fuerat comes, a quo mortuo in Aenea secundum, quem digne 
sequeretur, invenit. Hic iacet nunc Tritonis ira peremtus, quem ela
tus animo in certamen, uter esset in canendo praeclarior, vocavit. 
Dolore consternati fletu et clamoribus promunt mortui desiderium 
et maximam celebris viri iacturam. Succurrit tandem animo vatis 
praeceptum et nihil morantes festinant, quo citius piaculum exstructo 
arborum rogo celebrent, et sollenni ritu vir honoretur. Irruitur in 
silvas, scinduntur arbores, ex congestis ara exstruitur. Nec Aeneas 
iners adest operis spectator, sed pari se addicit labori. Silvas et 
apparatus animo tristi volutans cognoscit vera esse, quae vates pro
tulerit, et ab imo pectore suspirat: „Utinam propitia mihi adesset 
Fortuna, quae ramum aureum laetis oculis offerret,“ quum repente 
duae columbae in conspectu eius consederunt. Agnitas matris aves 
duces sequitur, observans, quo tendant, ubi resideant. Quae ut ad 
fauces Averni adveniunt, cito volantes in arbore considunt „disco
lor unde auri per ramos aura“ refulsit. Corripit ramum Aeneas avi
dus refringitque laetissimus.

458
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Nem vagyok annyira elfogult, hogy bármely módszertől csal
hatatlan eredményt várjak. Azt is sejtem, hogy mindig akad egy 
rész a tanulók közt, mely a dolog könnyebb végéhez nyúlva, tár
sai munkáját használja föl a készületre. De még ez sincs haszon nél
kül. A megtanult tartalom részletezéséből megismeri a tanár, érti-e 
mindazt a növendék, a mit megtanult; a feleltetés alkalmat nyújt az 
önállóság kipuhatolására és arra, hogy lassankint megszokja azt is. 
a mi az önállóságból még hiányzik. Ha kartársaim megpróbálják a tar
talom ilyen kezelését, veszteni épen semmit sem vesztenek vele, még 
időben sem, mert annyival kevesebb szükség lesz mondattani gya
korlásokra, a mennyivel több sikerrel dolgozzák fel a tartalmat. 
Tapasztalásból mondhatom, ezen a módon aránylag legbiztosabban 
elérhető, hogy az érettségi vizsgálaton a tanulók jó része könnyedén 
fordítja az elibe irt, vagy felolvasott egyszerűbb szöveget, a mi a mai 
csekély óraszám és sokszoros egyéb elfoglaltság mellett egészen tisz
tességes eredmény.

Lehetnek ellenvetések, de nem akarom a tért foglalni azzal, 
hogy rájuk részletesen kiterjeszkedjem. Ha szükség lesz, örömmel 
segítek tisztázni a controversiák at.

(Nagyenyed.) Lázár István.

A mathematika methodikájához.
A közoktatásügyi kormány kegyes intézkedése folytán a múlt 

iskolai évben a nyári szakot a jénai egyetemi paedagogiai semina
rium gyakorló iskolájában tölthettem. Itt a gymnasiális osztályban 
(a quintában) a számtant és a geometriát tanítottam. Azonfelül reg
geli 7 órától 11-ig minden nap, valamennyi órában hospitáltam. 
Számtalan praeparatiót készítettem részint Jenában, részint Eisenach- 
ban, a hová IF. Rein jénai egyetemi tanár úr buzdítására mentem. 
Eisenachban Pickel úrral, a ki a Herbart Zilleristák között a mathe- 
matikai methodikában elsőrangú szaktekintély, sokat dolgoztam, 
azonfelül sokat hospitáltam oly intézetekben, a melyekben a Her- 
bart-Ziller methodika otthonos. Tagja voltam a jénai Herbart-Verein- 
nak, a hol kritikai dolgozatot olvastam fel Wilk úrnak a „Jahrbuch 
des Vereins für wissenschaftliche Pädagogik“ XXL kötetében közölt 
algebrai praeparatióiról. Jelen voltam a Herbartisták nagy gyűlésén 
Erfurtban. Itt Teupser úrnak ugyancsak a „Jahrbuch“ XXI. köte
tében közölt arithmetikai praeparatióiról, a melyek a „Robinsonéi 
tárgykörből indulnak ki, mondtam birálatot.

Algebrai praeparatióimból néhány mintát rövid idő múlva 
fogok németül publikálni. Legyen szabad azonban e helyütt is 
egyik praeparatiómnak rövid vázlatát közölni, egy másik praepara- 
tiómból pedig csakis a methodus fokozatát, hogy megmutathassam, 
mennyire bővül e fokozaton a systema. E közlemény czélja röviden
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jelezni, miként tanítom ez idő szerint a tanárképző intézet gyakorló 
főgymnasiumában az algebrát tárgyi körökben.

íme egyik praeparatióm rövid vázlata:
A methodikai czél: a geometriai progressio. — A tanulóknak 

szóló czél: Láttuk, hogy a takarékpénztáraknál oly esetek is for
dulnak elő, midőn valaki évenkint, minden év elején ugyanolyan 
összeget pl. 500 frtot betesz. Ha ezt a befizetést pl. 8 éven át 
teszi, ki kell számítani, mennyi évi jövedelmet hajt az így össze
gyűjtött tőke, mennyi maga ez a tőke ? Czél: általános képletet 
keresni, a mely szerint minden ily feladatot megoldhassunk.

I. Analysis.*) Foglalkoztunk-e már ehhez hasonló feladatok
kal? Igen, a kamatos-kamat számításánál. A tanulók itt könnyen 
megmondják, hogy az a tőke, a melyet az első év elején befize
tünk, 7 éven át kamatozik, tehát pl. 4% mellett ennyivé lesz: 
500. 1,04. 1,04. 1,04. 1,04. 1,04. 1,04. 1,04 =  500. (1,04)7. Az a 
tőke, melyet a 2. év elején befizetünk, 6 éven át kamatozik, tehát 
ennyi lesz belőle: 500. (1,04)6 s i. t.

Az analysis fokán tanítványaink egy speciális példát teljesen 
kiszámítanak. Megkeresik, mennyi lesz az így összegyűjtött tőke s 
mennyi évi jövedelmet ád. Az algebrai tanításban így értelmezett 
analysis egyrészt a számoló ügyesség elérésére a leghatalmasabb 
segédeszköz, másrészt meg egyedül alkalmas azoknak a gátolt kép
zeteknek felélesztésére, a melyek okvetetlenül szükségesek az új 
anyagnak befogadására.

II. Synthesis, a) Milyen feladatot is tűztünk ki magunknak ?
Általános képletet akarunk keresni, mely szerint minden olyan fel
adatot, a midőn.............stb. megoldhassunk. A tőke legyen t, a
takarékpénztár ád p°/0-i és a befizetés n éven át történik.

Az első év elején befizetett t tőke (n—1) évig kamatozik,

tehát összegyűl ily összegre: te"—1, a hol r. o. e =  l- \~ j ^q s >• t.
Az így összegyűjtött összes tőke:

T — t -f- te +  te2 +  fe3 +  . . . . +  ten~2 +  te"-1.
Itt figyelmeztetjük tanítványainkat, hogy ez összegben minden 

tag iigy keletkezik az előtte állóból, ha ezt e-vel szorozzuk. A szá
mok ily sora geometriai progressió. Ennek w-ik tagja: te"—1.

b) Megoldottuk-e feladatunkat? Nem. mert mi azt akarjuk 
kiszámítani, mennyi évi jövedelmet tesz az így összegyűjtött tőke?

К  =  (t +  te ±  te'1 + _____ +  te"-'1 +  te (e — 1)
К  -- - te" — t

Az összegyűjtött tőkét könnyen kiszámíthatjuk az évi kamat-

*) Az oktatás alaki fokait középiskolai mathematikusaink bizonyára 
Lutter betűszámtana bevezetéséből is ismerik.

ból: T — . Eszerint:e—1

T — t +  te +  te'1 +
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így megtanulták tanítványaink a geometriai progressio össze
adását és ez összeadás szükségességét. Ily tárgyalás mellett minden 
véletlen „fogás“ ki van zárva.

III. Associatio. Tanultunk-e már így több tagot összeadni ? Igen.
1. Midőn több oly háromszög területét kellett összeadni, a 

hol a magasság közös: x, az egyik háromszög alapja a, a másiké 
b, a harmadiké c s i. t.

bx
2

fx
2 ^ (a + b +  c + d +  f  1

2. Midőn a t másodpercz alatt befutott utat kerestük:
_ 9  ,3 ?  ,5 g  7g (ßt_— 1)

2 2 2 2 ' ' ' ' - 2

(Itt erősen elválasztjuk a geometriai és a számtani progressiót).
3. Most meg azt találtuk:

■-1 +  te 4- te2 + .......... +  te”- 1 =- —
e -— 1

s i. t. gazdag sora az összehasonlításoknak és elválasztásoknak.
IV. S y s te m a .

1. A végső tőkék geometriai progressiót képeznek, melynek 
első tagja t, tényezője e.

T  =  t +  te +  te2 - f - .......... +  te”- 1
2. К  —  te" — t

3 . T = t  +  te +  te2 + ...........+ tir - *  =  t e— ~
e-— 1

4. A következő számok:
a , a x ,  a x 2, . . . ax"—1

geometriai sort képeznek, melynek első tagja a , tényezője x . 
Ennek az n . tagja : a x ”—1. E geometriai sor összege

. , X ” — 1
s — a  +  a x  +  a x -  + . . . . +  ax" —1 —  a — —  .

V. Methodus. Kezdetben a tárgykörben maradunk. Néhány 
példát adunk, a hol a t, p és n adatokból a T -1, majd meg 
T, p, n adatokból a t-t kell kiszámítani. Majd azután adunk ily 
feladatokat:

x e — i
-------- =  1 +  x  4- x 2 +  x 3 +  ж4 -f- x b
X —  1

„ 1 -f- X  X 2 -f- ÍT3 -j— X 4, =  ? s i. t.
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' У  Г Т " > y v 7 * ro ? 7  a .

I t t  közlöm  egy  m ásik  p raep a ra tió m b ó l a m ethodus fokoza tá t. 
E  p ra e p a ra tió b a n  a  szabad  esésrő l, a  le jtőn  való esésről (az e g y e n 
le tesen  gyorsu ló  m ozgásró l) van szó. Az ism ert k é p le tek e t n y e rtü k  :

V = ■  7Í

E bben  a m e th o d ik u s  egységben  —  eg y eb ek  közö tt — igen 
fontos e re d m é n y t n y e rtü n k , t. i egy  szám tan i p rogressio  (a p á ra t
lan  szám ok) összegét. A m ethodus fokozata  i t t  v á ra tlan u l m eg lepő t 
á d : két egyenletet, két ismeretlennel. H a ism erjük  7 -t és t-t, k iszá 
m íth a tju k  v - t  és s-t. A tan u ló k  c sak h am ar rájöttek, hogy e 4 
m enny iség  közül k e ttő t ke ll ism ern i és a k k o r  a m ásik  k e ttő t k iszá
m íth a tju k . F e lír tá k  m ind  a  6  lehe tő  esetet. A dva  van  I. 7 , t ,  II. 
7 , V ,  I I I .  7 , s, IV . t, V ,  V. t, s, V I. V ,  s ; a  m ásik  k e ttő t m ind a 
6  ese tben  k eresn i kell.

M egállap íto tták , hogy m ind  a  6  ese tben  van 2 eg y e n le t k é t 
ism ere tlenne l. Az I. esetben  eg y -e g y  eg y en le tb en  c sak  egy ism e
re tlen  van . А II., I l l ,  IV ., V. ese tben  az eg y ik  eg y en le tb en  csak  
egy  ism ere tlen  van , a  m ásik b an  m eg k e ttő . H a v a lam ely  e g y e n le t
ben  egy  ism ere tlen  van , azt az ism ere tlen t m ár m eg  tu d ju k  k eresn i. 
T e h á t a  m ásod ik  eg y en le tb en  is csak  egy  ism ere tlen  lesz m ár. 
(M egjegyzem , hogy a  négyze tes  eg y en le t nem  okoz nehézséget, 
m ert ebben  az ese tben , pl. а I I I . ese tben  a t2-1 k e re ssü k  m eg  s i. t.) 
V ég re  а V I. ese tben  m in d k é t egyen le tben  m in d k é t ism ere tlen  m eg 
van . I t t  az okozta  a  nehézséget, hogy nem  volt o lyan  e g y e n le tü n k , 
m elyben  csak  egy  ism ere tlen  van . D e a  k é t egyen le tb ő l k ö n n y en  
sz e rk e sz te ttek  tan ítv án y a im  eg y  o lyat, m elyben  az ism ere tlen ek  
közü l csak  egy  volt m eg, t. i. ez t az e g y e n le te t :

vt

In n en  k iszám íto tták  a  t - 1, és ha  az m egvan , m egvan  a  7  is. 
K im u ta ttá k  te h á t tan ítv án y a im , hogy ha k é t eg y en le t v an  k é t 

ism ere tlen n e l, 3 ese t le h e ts é g e s :

c y ^ ! egy -egy  eg y en le tb en  csak  egy  ism ere tlen  v an .

а х  —  Ь 1 az egyik  egyen letb en  csak eg y ,
ex  -+- d y  —  m  J a m ásikban m eg  két ism eretlen  van.

'g 'r 1  ^  3  g  } m indkét egyen letb en  m indkét ism eretlen  m egvan.

(B udapest.) Dr. Demeczky Mihály.
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Adalékok a görög nyelv és az egységes középiskola
kérdéséhez.

Je le n  szám u n k b an  tovább i három  a d a lé k o t közlünk . E d d ig i e l
já r á s u n k a t  k ö v e tv e  nem  csa to lu n k  hozzá juk  m e g je g y z é se k e t; m eg
v ilág ítású i csak  a n n y it bocsá tunk  e lőre , hogy  a IV. szám ú a P esti 
N ap ló n ak  egy  vezérczikkébő l v an  k ivéve , m ely  a k ö zo k ta tásü g y i 
m in is te rn ek  ja n . 2 1 -én  a képv ise lőházban  e lm ondo tt p ro g ram m jáv a l 
fog la lkozott. Az V. szám ú egész te rjed e lm éb en  van  közölve s így 
elö ljáró  beszéd  n é lk ü l m agábó l é rth e tő . A VI. szám ú tn la jd o n k ép en  
egy kü lfö ld i k ö n y v n ek  röv id  k iv o n a to s ism erte tése , de  tá rg y á n á l 
fogva so k k a l in k áb b  itt  van he lyén . E  könyv  a n n a k  az illu s trá tió ja , 
a m it első beveze tésünkben  (febr. fűz. 325. 1.) m o n d o ttu n k , hogy 
v an n ak , a k ik  a  k é t c lassikus nyelv  közül nem  a  görögö t, hanem  
in k áb b  a  la tin t e jten ék  el. T öbb  m a g y a rá z a tra  m ostan i a d a lé k a in k  
nem  szoru lnak .

IV.

Csáky gróf programmja.
(A „Pesti Napló“ jan. 22-iki számából.)

E reformok, melyeket az imént felsoroltunk, mind tanügyünk inten
siv terjeszkedését jelzik és ilykép a maguk részéről megfelelnek a minister 
tavalyi Ígéretének, líészletesen hozzájuk szólni most még nehéz, mert 
inkább csak a reform tárgya van megnevezve; miképen van e reform- 
gondolat létesítve, azt ma elbírálni még nem igen lehet.

Mutatkozik a minister exposéjában azonban egy más tendentia is, 
melyet ő ugyan nem zárt ki, de a melyet nem tekintett főtörekvésének : 
az extensiv irány. Már a mit a középiskolákról szólt, ebbe az irányba 
esik. A minister újból kijelentette, hogy ő az egységes középiskola felé 
törekszik, az egységes középiskola kérdése pedig szerinte első sorban a 
görög nyelv kérdése. Mindabból, a mit a minister e részben mondott 
kiviláglik, hogy ő a görög nyelvet lei kívánja küszöbölni gymnasiumainkból 
és ezzel az első lépést megtenni az általa contemplált egységes közép
iskola felé. A minister egyelőre még különböző szakközegekkel megvilá- 
gosíttatja a görög nyelv kérdését, nemsokára azonban előlép a tulajdon 
meggyőződésével, hogy a háznak alkalmat adjon a kérdés végleges el
döntésére.

íme, ez már extensiv reform is volna; az első nagyfontosságu lépés 
egy egészen uj intézmény: az egységes középiskola felé.

Nem akarunk itt állást foglalni sem a görög nyelv mellett, sem a 
görög nyelv ellen ; megteszik azt úgy is hivatottak és nem hivatottak 
^utóbbiak, úgy látszik nagyobb számmal) ; csupán erős kételyeinket akar
juk kifejezni azon gondolatlánczolattal szemben, a melyet a minister 
beszédének ezen részében találunk. Mindenekelőtt: a görög nyelv kérdése
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és az egységes középiskola kérdése nincs olyan okvetlen összefüggésben, 
mint azt Csáky gróf feltüntette. Az egységes középiskola igenis gondol
ható a görög nyelv megtartása mellett; sőt az egységes középiskola léte
sítésére vonatkozó tervezetek nagy része a görög nyelvet is felveszi. Fel
veszi pedig bifurcatió u tján; oly módon, hogy az egységes középiskola 
felső három (vagy nég}-) osztálya ketté ágazik : az egyik pedig megtartja 
a görögöt. Szárai: az egységes középiskola és a görög nyelv mint tantárgy 
nem zárják ki egymást.

De még más ellenvetésünk is volna az ellen, a mit Csáky gróf 
erről a tárgyról mondott Középiskoláink rövid idő alatt sokféle változá
son mentek át. Időről-időre uj meg uj tanterv készült, mely mindent 
feldöntött, a mit az előbbeni tanterv felállított. A földrengések króniku
sokká váltak a középiskolai tanítás terén. Néhány év óta ismét uj, elég 
jó tantervűnk van. Ne szakítsuk ki a gyenge csemetét abból a tápláló 
talajból, melybe gyökereit belé kezdi bocsátani! Elég volt már a föld
rengésekből, elég a tantárgyak ide-oda tolásából, melyet nálunk közok
tatási reformnak neveztek ! Engedjük középiskoláinkat consolidálódni! 
Ne a tantervet, a tanítást javítsuk, hisz az utóbbi a fontosabb !

Ezzel összefüggően constatáljuk, hogy sajnálattal nélkülöztük a 
ministernek különben sokoldalú beszédéből a tanárképzés reformjának 
fejtegetését.

V.

Az egységes középiskola.
(A „Pesti Hírlap“ nov. 18-iki számából.)

Csáky Albin gróf ministernek a középiskola reformálására, magát 
a főelvet illetőleg, határozott programmja van, melyet szokott őszintesé
gével minden kínálkozó alkalommal hangoztat is és ez aprogramm a jelenleg 
ketté ágazó középiskola egységessé tételében áll. Azt hiszszük, hogy a 
közoktatási minister e tervének kivitelében a magyar társadalom illetékes 
tén3rezőire, sőt az egész nemzet geniusára is bátran támaszkodhatik, mert 
gondolkodó közönségünk tetemes része erős vágásokkal igyekszik meg
szabadulni a nagy részben német mintára szervezett középiskolai oktatás
ügyünk kötelékeiből s egy lehetőleg önálló nemzeti alkotás megteremté
séhez támogatásával szívesen hozzájárul. Az egységes középiskolának 
nálunk különben is mindig voltak hívei, de törekvésűk a volt nagyérdemű 
minister ellentétes felfogása s ennek az 1883. évi XNX. törvényczikkben 
törvényesen is kifejezésre jutott megoldása miatt positiv eredményt nem 
érhetett el.

Csáky gróf kezdeményezése folytán azonban középiskolai szerveze
tünk reformálásának ügye napirendre került, mert a minister — saját 
bevallása szerint — az egységes középiskola megteremtésére törekszik, 
ezen czélját pedig a jelenlegi rendszer mélyreható átalakítása nélkül el 
nem érheti. Teljesen osztozunk a minister felfogásában, mert a mi mere
ven szétágazó középiskoláink közeledésére, egyéb okokat most mellőzve, 
még nevelési szempontból is szükségünk van. A középiskolától kettős feladat
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megoldásút várjuk ; hogy tanulóit az ismeretanyag bizonyos mennyiségének 
közlése által magasabb műveltséghez juttassa s hogy nemes jellemeket 
képezzen. A népiskola a gyermek fejletlenségénél fogva nem fejthet ki 
elég maradandó befolyást a jellemképzésre, a legfelsőbb fokú tanintézetek 
pedig növendékeik moralis individualitásával már nem bajlódunk s igy a 
nevelés főmunkája : az erkölcsi érzet helyes irányban való fejlesztése a 
középiskolára nehezedik.

A jellemképzésre az iskola többféle eszközzel folyhat be. Ilyenek a 
tanulók valláserkölcsi vezetése, példaadás a tanári kar részéről, — s 
mint épen nem kicsinylendő eszköz — a tantárgyak anyagának minősége, 
mert a nevelésre nem lehet közönyös, hogy a középiskola minő gondol
kodási körbe vezeti tanulóit. Paedagogiailag is felette kívánatos tehát, 
hogy kettéágazó középiskoláink a legjobb tartalom és leghelyesebb forma 
után való törekvésökben egymáshoz minél közelebb jussanak.

Fontos kérdés azonban, hogy azon út, melyet a minister czéljának 
elérésére választott, a legegyenesebb, s igy a legrövidebb-e ? A görög 
nyelv kiküszöbölésének felvetése előtt nem lett volna-e eldöntendő, hogy 
az egységessé tételt csak palliativ eszközökkel s épen a középiskolák 
felsőbb osztályainak egymáshoz való közelebb hozatalával kell-e megkez
denünk vagy pedig alulról kezdődő radikális reformokkal ? A látszat azt 
mutatja, hogy közoktatási kormányunk az első utat választotta, mert majd 
a latin nyelvnek, mint facultativ tantárgynak a reáliskolákba való beho
zatala, majd a görög nyelvnek a gymnasium kötelező tantárgyai közül 
való elhagyása, illetőleg ma még csak ennek tervezése : oly jelenségek, 
melyekből azon következtetést vonhatjuk, hogy közoktatási kormányunk 
a középiskola gyökeres reformálásának idejét még nem hiszi elérkezett
nek s egyelőre csupán átmeneti intézkedések megtételére hajlandó.

Ily felette fontos átalakulást, minő a magyar egységes középiskola 
megteremtése, melyhez az ó- és újkori civilisatió legüdvösebb vívmányai
nak találó kiválasztására s e mellett a magyar géniusz teremtő erejére 
van szükség, átmeneti intézkedésekkel megoldani nem lehet. Az egységes 
középiskola elvének Magyarországon — mint már fennebb is érintettük — 
igen sok hive van s igy maga az eszme, közelebbi meghatározás nélkül, 
csak mintegy jelszó gyanánt odavetve oly népszerű, hogy ezt általános
ságban mind a parlament, mind a társadalom magáévá teszi. De ha majd 
az eszme realizálására kerül a sor, csak altkor fogjuk látni, hogy e kü
lönben egyszerűnek látszó kérdés megfejtése számtalan akadályokba 
ütközik s az a tábor, mely az egységes középiskola jelszavát ma egyér
telműen hangoztatta, mint oszlik szét éles ellenvéleményü apróbb csopor
tokra. Humanistikus vagy realistikus alapra fektetendő-e az egységes 
magyar középiskola, avagy talán a két irány egyesítéséből kell a jövő 
középiskoláját megalkotnunk : teljesen egységes középiskolát teremtsünk-e, 
vagy talán a svédek és norvégek mintájára — természetesen a mi nemzeti 
szellemünkhöz alkalmazva — csupán az alsó osztályok legyenek azonosak 
s a felsőbb osztályokra nézve megmaradjon a kettéágazás: mind oly elvek,

34Tanáregyesületi Közlöny, XXIII.
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melyek mindegyikének többé-kevésbbé megvan a maga jogosultsága s így 
az egységes középiskola táborában a maga külön csapata.

Első teendőnk volna tehát e téren elvileg megállapítani, milyen 
legyen az alkotandó magyar középiskola eszménye s ha majd ez fel lesz 
állítva, az eszményhez mérten kijelölni azon tantárgyakat, melyeket az 
iskola körébe felölelhet. Ha sikerülend a humanistikus és realistikus 
irány összeegyeztetésével az egész folyamán keresztül egységes középis
kolát megalkotni, úgy a görög nyelv valószínűleg áldozatul esik ; de ha 
csupán az alsó osztályok egyesítése mutatkoznék czélszerübbnek s a felsőbb 
osztályokban a kettéágazás fentartatnék, úgy gymnasiumainkban ezután 
is az ó-classikai képzés vigye a vezérszerepet s a görög nyelv kiküszö
bölésével legalább egyelőre ne foglalkozzunk.

Dr. Kuthy .József.

VI.

Adalék a görög nyelv tanításának kérdéséhez.

Flach, ismert nevű német philologus, tavaly adott ki egy igen ér
dekes kis müvet a jövő hellenismusáról,*) melyet azért is különös tüne
ménynek tartok, hogy nem, mint minálunk divatban van, a görög, hanem 
megfordítva, a latin nyelv ellen száll síkra, — ha már némelyek annyira 
erőszakoskodnak, hogy a classikus nyelvek egyikét az egységes középis
kola érdekében áldozatul hozzuk. Nem hiszi ugyan Flach, hogy egyhamar 
bármelyik classikus nyelv áldozatul essék, bár nem titkolja el aggodalmát 
sem, hogy az esetben, ha a két classikus nyelv ügyét a politika terére 
viszik át, egyikét vagy másikát nem bombázza-e össze a tapasztalatlan 
fanatismus. Mert fel-felhangzik a panasz Németországban is a philologia 
szőrszálhasogató iránya és eredménytelensége ellen, de a komoly actiótól 
azért még jó messze vannak Németország irányadó körei.**) Mindazáltal 
nem mulasztja el kijelenteni, hogy Németországban már határozottan 
növekedőben van azoknak a férfiaknak a száma, a kik egyenest a latin 
s nem a görög ellen foglalnak állást, és nem esetlegesség, úgymond, hogy 
közöttük a legirányadóbb emberek nevére akadunk, pl. Hartmann Ede 
bölcselőére is. Bizonyos az, hogy a latin nyelv mellett a tisztán paeda- 
gogiai okokon kívül még számos hasznossági szempont is tekintetbe veendő 
s nem is kétséges, hogy a latin, főleg az utóbbi okoknál fogva, még 
hosszú időn keresztül tárgya leszen a gymnasiumi tanításnak. Azonban 
Flach siet álláspontját következőleg formulázni: a humanus és reális irány
ban müveit emberek közötti különbség egyedül a görög nem-tudásában áll; 
a ki a görög irodalommal nem foglalkodott, az nem humánus műveltségű.

*) Teljes czirne : Der Hellenismus der Zukunft. Ein Mahnwort von Johan
nes Flach. Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich. 51 lap.

**) Ezt tolmácsolja Csengeri czikke is a Tanáregy. Közlönyben (jan. 
fűz.) Hoffmann brochure-je után, a mely szerint a porosz cultusministernek 
nyilatkozatai határozottan visszautasították a humanus gymnasium ellen intézett 
támadásokat.
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Kijelenti továbbá, hogy csakis a szó nemesb értelmében szakembereknek 
mondható s a paedagogiában jártas férfiak itélőszéke elé hajlandó a classi- 
kus nyelvek ügyét terjeszteni s nem olyan egyének elé, a kiket a két 
elassikus nyelvnek jóformán még a szele sem érintett és kiket saját tár
gyok iránti mohó előszeretetök a elassikus nyelvek dühös ellenségeivé 
tett. De ha egyáltalán szó lehet a két nyelv egyikének eltörléséről, akkor 
ő a latint ítéli az elejtésre. Több munka jelent meg már a németben 
Flachnak jeleztem irányával egy értelemben ; de egyik sem szólal fel oly 
erősen a latin nyelv ellen, mint az övé. Kiindul pedig a két elassikus 
nyelv fejlettségéből, gazdagságából; s e tekintetben természetes, hogy a 
görög nyelv mellett van az elsőség, itt még nyugodt hangon beszél, mert 
tárgya is elég száraz; heve csak ott vesz rajta erőt, a hol a két elassi
kus nép irodalmát és művészetét hasonlítja össze. Érdemes lesz tán idevágó 
megjegyzéseit nekünk magyaroknak fontolóra vennünk.

Ha mindenekelőtt a költészet termékeit veszszük szemügyre, ebben 
az irányban a görögök Iliasukkal és Odysseájokkal az epikus költés leg
magasabb fokára jutottak és a lehető legjelesebb műveket hozták létre, 
melyeket a világ egyátalán felmutathat. Azért is az oly módszer, mely 
nem képesíti az ifjút arra, hogy meglehetős simán és folyékonyan olvas
hassa és érthesse Homeros költeményeit, még pedig oly módon, hogy a 
költői szépségeket is élvezni tudja, elégtelennek nyilvánítandó. Minden
esetre akadnak jelenleg is olyan pliilologusok, kik felszólalnak Homeros 
terjedelmes müveinek iskolai használata ellen; e pliilologusok azonban 
ép úgy megbélyegzendők, mint ama pedáns és tapasztalatlan paedagogu- 
sok, a kik Vergilius Aeneisét Homeros költeményeinek fölébe helyezik. 
Homeros és Vergilius oly messze állnak egymástól, mint a nap és éj. Míg 
az egyik oldalon általános emberismeret, nagyszerű jellemzés, természe
tesség és az érzelmek melegsége s igaz volta található, addig a másik 
oldalon határok közé szorított, találóan ú. n. helyi Patriotismus s a jel
lemzéshez szükséges tehetség hiánya, természeti jelenségekkel szemben 
fejletlen érzés, conventionális laposság minden valódi érzelem híján. Ha 
nem tekintjük az Aeneis három ismert énekét (2., 4., 6.), melyek némi
leg a többiek színvonalán felülemelkednek, akkor a hosszú leírásoknak 
egész sora marad hátra, mely egy irányban sem érezteti velünk, hogy 
Istentől kegyelt költővel van dolgunk. És ama jobb könyvek legnagyobb 
része is görög minta utánzataiból áll, sőt majdnem az egész második 
ének ama kyklikus eposnak a fordítása, mely Ilion romlásáról szól. 
Legüdvösebb volna Vergiliust — legalább Aeneisét — egyátalán szám
kivetni az iskolából. — Még sokkal szembetűnőbb a különbség, ha a két 
nemzet lyrikus vívmányait hasonlítjuk össze. Görögországnak a legkitű
nőbb, legterjedelmesebb és leggazdagabb tartalmú lyrája volt a világon. 
A subjectiv erotikus lyra Alkaiosszal és Sapplióval fejlődésének legmaga
sabb és még soha el nem ért fokára jutott, az objectiv kardal-költés 
pedig Alkmannal, Stesichorosszal és Pintarosszal érte el virágzása tető
pontját. A mit az említettek közül mindegyik külön felmutathat, az több, 
mint a mit a római lyrikusok együttvéve hátrahagytak. Leszámítva Juve-
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nalis- és Martialisnak satirico-epigrammatikus, de a fiatalság nevelésére 
nem értékesíthető műveit, a legönállóbb római lyrikus Catullus, ki azon
ban az iskolából száműzve van.*) A többiek közül egyedül Horatiusi 
vitte be az iskolákba névelő eszköznek a német paedagogia. Pedig a 
müveit philologus ma már nem kételkedhetik. hogy Horatius legszebb 
ódái a sympotikus és erotikus lyra terén (gondoljunk csak a ,.Nunc est 
bibendum“-ra, valamint Alkaios dalára), ép úgy leírásai is görög minták 
utánzatai; míg saját termése és eredetisége főkép untató és kopott loyalis 
ódáiban kereshető. Őt Heinével összehasonlítani, csak a német iskolames
terség korlátoltságától telhetett. De míg a gymnasiumi tanuló egy görög 
lyrikus egyetlen versét sem olvashatja,**) addig evvel a halvány horatiusi 
lyrával egy álló évig halálra kínozzák.***) Nemcsak Tibullus és Propertius 
néhány elegiáját lehetne bevinni az iskolába, melyek mindenesetre ere- 
detiebbek, mint Horatius müvei, hanem még lehetne alkalmazni, ha majd 
nem fordítunk annyi drága időt fölösleges extemporalékra és pensumokra, 
a görög lyrából egy kis anthoíogiát, hogy a tanuló élvezhesse.f) Azonban 
mindenkép sajnálandó, hogy Piudaros ódái csaknem kivétel nélkül nehe
zek a tanulóknak. Valamivel jobbat tudnak felmutatni a rómaiak a dráma 
terén, nem véve persze tekintetbe a tragédiát ; mert azt a litteraturát, 
melyet Görögországban Aischylos, Sophokles és Euripides nevei arany 
betűkkel örökítettek meg és adtak át a halhatatlanságnak, a rómaiaknál 
egy rettenetes űr kelyettesíti. De legalább létesítettek autochthonikus 
komédiát Plautus és Terentius személyében. Csakhogy valamint a tanuló 
sohasem ismerkedik meg egy Aristophanes isteni humorával, úgy Teren- 
tiust sem olvashatja, noha egyik-másik vigjátéka (Andria, Adelphoe) 
bátran helyettesíthetné Horatius ódáit. De mit is ér különben az az otromba 
és gyakran untató humor, az a száraz, fejletlen nyelvezet, az a kezdet
leges, gyakran helytelen verselés, ha összehasonlítjuk Aristophanes, Kra- 
tinos és a többi attikai komikusok finom humorával, nyelvezett és verselési 
tökéletességével? A világ nagyon keveset vesztene avval, ha e római 
komikusok, kik önerejükből ugyan parányit, a legtöbbet görög minta után 
hozták létre, elkallódtak volna; míg Aristophanes müveinek elveszte pótol
hatatlan hiány volna, f f )

Tegyük most a római irodalom prózai termékeit vizsgálódásunk tár
gyává. Míg a görög történetírás élén szorgalmasan utazgató, lelkiismere
tesen gyűjtő, szívesen beszélgető Herodotos áll és nemsokára azután a 
történetírás utolérhetetlen mestere Thukydides, magvas és erőteljes elő
adásával, csendes és világos leírásaival, igazságszeretetével, felvilágosodott- 
ságával és messze elágazó politikai nézeteivel foglal helyet, —  addig a

*) Nálunk is csak az ötödik osztályban olvassák néhány költeményét.
**) Nálunk Boros G. készített belőlük egy sovány kivonatot; ámde hány 

gymnasium van széles e hazában, a hol azt is olvastatják!
***) Sőt nálunk az ötödikben is köteles vele foglalkozni,

f) Nálunk mind a két követelésnek eleget lehet tenni, ha megtartjuk 
Utasításainkat.

ff) Ismeretes Taine nyilatkozata is : Tömérdek okiratot odaadok bárki
nek, csak Aristophanest el ne vegyétek tőlem!



rómaiaknak Livius unalmas, mindenféle krónikairókból összetákolt, meg- 
győződéstelen és meggondolatlan papolásával kell megelégedniök. Már 
sokkal jobb benyomást tesz ránk Tacitus, a császárság monumentális 
festője, de sajnos, a gyűlölet és harag fegyverével ir és forrásai sem 
elég megbízhatók. Némely kritikus szereti Sallustiust Thukydides mellé 
állítani, habár tehetsége, tárgyilagossága, valamint előadása a görög minta
képpel semmi összehasonlítást meg nem tűr. Demosthenesnek, a parla
mentáris Angolország legszeretettebb Írójának hajthatatlan gondolkozás- 
módja, szent hazaszeretete és mennydörgő szavai, továbbá Lysias finomsága 
és meggondoltsága helyett a rómaiaknál Cicero müveivel kell beérnünk, 
a ki sem mint ember, sem mint államférfiu tiszteletünket meg nem érdemli. 
Valamint azonban a szónoklat terén az eredményt, melyet felmutatott, 
teljesen eltagadni nem lehet, a philosophia mezején kivívott eredményei
ről nem is beszélhetünk. — Ez tehát a görög és római irodalom össze
hasonlításából folyó eredmény! Ott minden téren a legfőbb, a mit az 
emberi ész müveit és művelni fog; itt csupa utánzat, sehol eredetiség 
vagy egyátalán semmi. A z. utókor nem szült volna nagy költőket, ha 
Homeros, Sophokles és Aristophanes nem léteznek; ellenben a világ 
ugyanazon a ponton állana, ha mind ama latin Írók, melyekkel az osko
lákat elárasztják, elvesztek volna. (Itt a szerző aztán erősen ostorozza a 
német reformereket, a kik bár sohasem olvasták a görög írókat, mégis 
szakítani akarnak a göröggel.)

A viszony a két nép műveltségi fejlődésének vizsgálásával sem fog 
változni. — Míg Homeros költeményeiben Kis-Ázsia ion ege és az ős
kor eleven istenvilága tárul elénk, addig a római eposban a köztársaság 
utolsó idejéből isteni automaták lépnek föl. Flach itt megvitatja, meny
nyivel gazdagabb a görög vallás a rómainál.*) Időzzünk továbbá az 
antik művészetnél is. Az építésben a legszebb eredményeket bírja a görög 
ókor felmutatni. A barbár kelet oszlopzatait a legízlésesebben változtatta 
át s egészen a művészi korinthusi oszlopig tökéletesítette. Először iste
neinek oltárokat és templomokat emelt, majd bejáratukat oszlopcsarno
kokkal díszítette, végre Dionysost gyönyörű színházak építésével tisztelte 
meg. Mindenütt ideális eszméknek hódoltak! Mindenütt a legszebb fek
vésű helyeken emelkedtek épületeik! így épült az Akropolis, a Parthenon 
és az Erechtheion, melyek már távolról lekötötték a figyelmet. Hasonló
kép nagyszerű magaslaton feküdt Apollo híres temploma, melynek zöld 
színe csudálatos ellentétet képezett a templom fehér márványával. A 
hajósoknak a Sunion hegyén levő templom, mely Athénének vala szentelve, 
szolgált világító fáklya gyanánt. Ionia tengerpartján volt Panionion tem
ploma, mely a 12 szövetséges ion város gyülőhelyéül szolgált. A szélvész
től elragadott hajósnak a Tainaron-hegyfokon levő, már távolról látható 
Poseidon-templom nyujtá az első vigaszt. Minden szép ligetnek megvolt 
a saját szentélye. És a művészetekben különösen jellemző a görögségre 
a kellő mérték; mert a szépség mindenütt a mérték megtartásában nyi-

*) Tudjuk, Schiller is mily odaadó szeretettel csüggött a görögök vidám 
isten-tanán.
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latkozik; és ez az oka annak, hogy a görögök reánk nézte a tökéletes 
és még soha utói nem ért szépség képviselői. — De vessünk egy pillan
tást a római művészetre is. Nem esetlegesség, hogy ennek története a 
cloaca maximával kezdődik. A másik mű, melyet a római történelem 
megörökített, az appiusi ut. Ezután megemlíthetők a Róma mellett levő 
nagy vízvezetékek. Csak a császárkor teremtette meg a fürdőket és amphi- 
theatrumokat. Említésre méltó, hogy csak a köztársaság utolsó és a csá
szárság korából vannak az istenek tiszteletére épült valódi mfiépületek. 
Csakhogy ama remekműveket, melyeket Itáliában évszázadok múlva is 
megbámultak, nem római, hanem görög művészek építették. — A mi 
végre a szobrászatot illeti: míg a görögök a sculptura minden ágában a 
tökéletesség legmagasabb fokát érték el, addig e tekintetben a rómaiak 
számba sem vehetők. A görögöknél itt is kiemelkedik az ideális irány, 
mely a legtisztább viszonyok s majdnem kizárólag az aesthetika elvei 
körül mozog; de a rómaiaknál nem létezik ideális törekvés, és a hol a 
művészet magasabb szellemben nyilvánul náluk, az is csak a görög mű
vészet gyenge utánzása. A görögök az eszmét emelték a legmagasabb 
tökéletességre, a rómaik pedig a praxist.

Ezek után előadja az okokat, a melyek tán a latin nyelv számára 
biztosítják a sikert. Egyik oknak említi a latin nyelvnek még a közép
korból ránk maradt uralmát. Élesen kikel itt ama szokás ellen, hogy 
némely philologus még a XIX. század végén is latin gagyogással kísérli 
meg ismereteinek terméketlenségét nagyítani, a mennyiben tudománya 
hiányait az idegen nyelv rongyaival igyekszik eltakarni. — Második ok
nak hozza fel a világnak, sőt sok tanárnak is járatlanságát a görög nyelv
ben ; mert régi dolog, hogy a ki mit nem tud, azt nem szereti. Többen 
értik a latint s inkább ehhez szegődnek. — A mit ezentúl a görög 
nyelvnek a mai görög nemzet nyelvében való fenmaradtáról, a mai görög 
nép vonzó hatásáról, erényeiről és sok szép tulajdonságáról mond, azt 
már mások is elmondották; nem szükséges tehát itt előadnunk. — Az 
utolsó lapokon óhajait tárja elénk, melyeket a görög nyelv gyümölcsö
zőbbé tételére életbe szeretne léptetni, persze a latin rovására.

Az okok, melyek a görög nyelv megtartása mellett szólauak, elég 
bőven meg voltak már vitatva részint a napi, részint egyéb lapokban; 
de a classikus nyelvek kérdésének Flach értelmében való felfogását és 
megvitatását eddig tudtommal egy magyar ember sem kísérletté meg. 
Azért is tartottam érdemesnek Flach müvére felhívni a magyar tanár
világ figyelmét; s habár minden kifakadását a latin szépírók ellen nem 
Írhatjuk is alá, mégis úgy találjuk, hogy elég sok megfontolni valót 
nyújt az olvasó számára a napjainkban actuálissá lett kérdésben; ide 
véve még azt az élvezetet, melyet Flach enthusiasmusa az olvasóra áraszt, 
müvét bízvást ajánlhatjuk a görög nyelv tanításának kérdése iránt érdek
lődő közönség figyelmébe is. Tehát csak azt mondjuk: tolle, lege!

(Pannonhalma.) Bódiss Jusztin.
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I S M E R T E T E S S E .

Hazai művek.

Sexti Pompei Festi de verborum significatio quae supersunt cum 
Pauli epitome. Edidit Aemilius Thewrewk de Ponor. Pars I. Budapest™. 
Sumptibus Academiae Litterarum Ilungaricae. MDCCCLXXXIX. 8 r. 
VIII és 362 1. Ára 3 frt 80 kr.

Az öröm és a lelkesedés érzelmeivel keblemben veszem kezembe 
ezt a tekintélyes kötetet, melyben hazai classica philologiánk kettős 
diadalát látom: diadalát itthon, mert ez az első, az ókori irodalom körébe 
vágó kritikus kiadás, mely Akadémiánk aegise alatt jelenik meg s mely- 
lyel a classica philologia végleg mint organikus kiegészítő rész illeszkedik 
az első tudományos intézetünk kebelében müveit tudományszakok közé; 
diadalát a külföldön, mert ime, Festusnak régen és türelmetlenül várt, 
a mai kivánalmaknak megfelelő első kritikai recensióját magyar kézből 
veszi a tudományos világ!

S erre méltán lehetünk büszkék, mert Festus s a tőle elválhatatlan 
Paulus kritikai kiadása a legeslegelső rangú philologiai feladatok közé 
tartozik, mely az ókori tudomány egész terjedelmét átölelő ismereteket, 
a római jogi, állami és vallási régiségek, az arcliaistikus latin irodalom 
és nyelv terén egyforma jártasságot követel attól, a ki elég merész hozzá
fogni. Ez a körülmény pedig, a mint megmagyarázza azt, hogy oly sokáig 
nem akadt ember, a ki e herculesi munkára vállalkozott volna, ép úgy 
világossá teszi azt is, hogy mily égető szükség volt valalmra oly kiadást 
nyernünk, melyre mindnyájan, a kik az ókorral bármily irányban foglal
kozunk, biztosan támaszkodhassunk. Találóan utal erre a munka jeligéje, 
Scaliger ismertes szavai: „Is est enim scriptor, qui omnium manibus 
quotidie teritur et sine quo humanioris literaturae candidati ad perfectam 
Romanae antiquitatis cognitionem pervenire non possunt.“

Paulus kivonatának editio princips-e Milanóban 1471-ben jelent 
meg; Festust és Paulust egymással összevegyítve, Noniussal és Varróval 
együtt J. B. Pius előmunkálatai után Conagus adta ki ugyancsak Milanó
ban 1510-ben. Festust és Paulust egymástól szétválasztani s a szöveget 
kritikailag tárgyalni először A. Augustinus kísérletté meg Velenczében 
1559-ben megjelent kiadásában. Ezt használta .T, Scaliger az ő híres 
Gastigatió-i megírásánál, melyekben minden idők eme legnagyobb pliilo- 
logusa lángeszének legfényesebb bizonyságát adta. Jól mondja róla Müller 
Ottfricd (Festus-kiadásának előszavában, p. XXXVII): „Hic neque codi
cem neque ulla alia subsidia adhibuit, sed ex solo A. Augustini exemplari 
felicissima ingenii acie dispecto Festum magis auxit, quam alius quis
quam criticus ex opulentissimo apparatu : imprimis eo quod earum Festi 
glossarum, quae igne vastatae sunt, non singula verba sed universum 
tenorem ita demonstravit, ut in plerisque dubitationi nullum locum reli
querit. Ubi in ardua hac et ancipiti via titubusse videatur, satis dictum
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in annotatione: hic magni viri admirationem non possum fortioribus 
verbis prodere, quam Lipsii, qu i: Nihil posse divinius, proclamavit.“ 
Scaliger után, talán az ő példáján buzdulva, legtöbb kiadó a coniectura- 
lis kritika terén maradt és számbavehető kritikai apparátust csakis 
Lindemann gyűjtött össze, ki Paulust és Festust számos kézirat össze
hasonlítása alapján először az ismeretes Corpus Grammaticorum Latinorum 
II. kötetében, majd külön Lipcsében 1832-ben adta ki. A főkiadás 
azonban mindeddig a Müller Károly Ottfriedé volt, mely Lipcsében 
1839-ben jelent meg s a melyben a kiadó Paulust illetőleg tisztán csak 
a Lindemann-féle apparátusra, Festusra nézve pedig a codex Farnesianus- 
nak Arndts által 1833-ban készített collatiójára támaszkodott. E kiadás 
a maga idejében kitűnő munka volt ugyan, de a nyelvtan és a régiségek 
terén csakhamar megindult óriás arányú kutatások az óta rég meghalad
ták s rövid idő alatt elavulttá tették. Mindazáltal nemcsak új recensió 
rendezésére, hanem még a Müller-féle kiadás átdolgozására sem akadt 
vállalkozó a feladatnak íönnebb jelzett rengetegsége miatt. így kellett 
megérnünk azt a szégyent, hogy az összes Festus-példányok elfogyván, 
1880-ban pusztán könyvárusi speculatio eredményeképen Müller kiadásá
nak változatlan új lenyomata jelent meg, az 1839 óta közrebocsátott 
coniecturák egyszerű hozzátoldásával (accedunt fere D coniecturae virorum 
doctorum post Muellerum factae), a mivel bizony a szöveg hitelessége 
tekintetében édes keveset nyertünk.

Ezek előrebocsátása után nem lesz érdektelen egy kis visszapillan
tást vetni a Thewrewk-féle kiadás keletkezésének történetére. A híres 
török-magyar barátság idejében, 1877-ben történt, hogy II. Abdul Hamid 
szultán a magyar nemzet iránt érzett rokonszenvének örök emlékére több, 
Mátyás király könyvtárából való codexet ajándékozott egyetemünknek. 
Ez a fejedelmi ajándék jelentőségessé vált pliilologiánk történetében, nem 
azért ugyan, mintha az említett kéziratok a tudományra nézve valami 
nagy becstiek lennének, hanem mert megadták tudósainknak az ösztönzést 
rajtuk kezdett kézirat-kritikai tanulmányaiknak szélesebb mederben való 
folytatására. Felejthetetlen Ábelünk, kit pótolhatatlau veszteségünkre csak 
az imént ragadott el körünkből a halál, többször nyilatkozott előttem 
oly formán, hogy őt, a ki kezdetben főczélul a görög nyelvtannak össze
hasonlító nyelvtudományi alapon való művelését tűzte ki maga elé, csakis 
a Corvin-codexek vizsgálata vezette a szövegkritika terére, melyen azután 
rövid idő alatt oly kiváló eredményeket ért el. Hasonlókép Thewrewk, 
miután Paulusnak codex Corvinianusát átvizsgálta s pontos ismertetését 
a Nyelvtudományi Közlemények XIV. kötetében 1878-ban kiadta, meg
győződvén a Lindemann-féle apparatus criticus hiányos és megbízhatatlan 
voltáról, kedvet kapott Festus tanulmányainak s főleg a kézirati anyag 
átkutatásának folytatására. Csakhamar megküldette magának a müncheni 
(Monacensis Cím. 14734. saec. X— XI.) s a wolffenlnitteli (Guelferbyta- 
nus Augusteus 10, 3. saec. X.) Paulus-kéziratokat, melyek addig csak 
nagyon fölületesen voltak a kiadásokkal összehasonlítva, továbbá a troyes-i 
codexet (Trecensis 2291. saec. X— XL), melyet előtte csak névről ismer
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kes anyaggal gyarapították a kritikai apparátust. Egy escurial-it (Escoria- 
lensis 0. III. 31. saee. X.) a korán elhunyt Loewe Gusztáv hasonlított 
össze Thewrewk számára spanyolországi tanulmányútja alkalmával, egy 
bécsinek (Vindobonensis 142. saec. X.) első collatióját pedig dr. Kont 
Ignácz szolgáltatta. A párisi nemzeti könyvtár codexeiről, melyeket hasz
nálatra elküldeni nem szabad, Omont Henrik, alkönyvtárnok adott szíves 
tudósítást; egyet közülök, mely a XV. század végéről való s két régi 
Festus-incunabulummal van egybekötve, szintén dr. Kont vizsgált meg. 
A mi végre Festust magát illeti, úgy a Nápolyban őrzött Farnesianust, 
mint az ebből elveszett quaternióknak a vatikáni könyvtárban őrzött 
másolatait Ábel hasonlította össze szokott gondosságával. Igv haladt a 
nagy munka lassan, de tervszerűen és biztosan, melynek eredményeiről 
Thewrewk többször adott számot mind az akadémiában, mind az Egy. 
Phil. Közlöny csaknem minden évfolyamában közrebocsátott apró czikkek- 
ben, az Ungarische Revue-ben 1882-ben megjelent Festus-Studien ez. 
értekezésében s a troyesi codex ismertetésében, mely a korán elhalt 
franczia tudós, Graux emlékére kiadott Melanges Graux 659— 669. lap
jain látott világot. Végre a munka nyomása is megkezdődhetett 1885-ben 
s hogy a megjelenés mindeddig késett, annak a kiadó egyéb számos 
elfoglaltsága volt az oka. Hogy a kiadó az új Festus-kiadásra várakozó 
tudós világ folytonos sürgetésének valamennyire eleget tegyen, több helyre 
elküldte a mutatóíveket s már ezeket is a tudósok egész sora igyekezett 
felhasználni; így Georges „Lexikon der lateinischen Wortformen“ czímű 
legújabb szótárában, Havet „Varia“ czímű etymologia! fejtegetéseiben, 
Winter „Plauti fabularum deperditarum fragmenta“ czímű töredékgyüj- 
teményében, Valiién Plautus „Menaechmi“-jének, Loewe az „Asinaria“- 
nak kiadásában, Mommsen a Bruns-féle „I'ontes iuris Romani“ átdol
gozásában.

Nem lehet czélom e helyen a nagy munka részletes és beható 
bírálatát adni, mert ez most még lehetetlen. A megjelent első kötet 
pusztán a szöveget tartalmazza, a kritikai prolegomena és az apparatus 
a második kötetre maradt. Fenntartom magamnak, hogy a második rész 
megjelenésekor e kiadásra visszatérjek s a kritikai eljárást a legapróbb 
részletekig ellenőrizve bíráljam; most meg kell elégednem azzal, hogy a 
kiadásban követett alapelveket s a fontosabb eredményeket lehető rövid
séggel ismertessem.

A kiadó első és fő érdeme az, hogy valahára átvizsgálta, rendezte 
és családokra osztotta az egész rendelkezésünkre álló kézirati anyagot s 
lehetségessé tette az elvszerű kritikai eljárást. Megkülönböztette mindenek 
előtt a jobb Paulus-codexeket a rosszabbaktól; és pedig a jobbak közé 
sorol nyolczat, a münchenit (M), a három leydenit (Voss. 116 =  L ; 
Voss. 37 =  I : Voss. 135 =  R), a troyesit (T), az escuriálit (E), a 
wolffenbüttelit (G) és a bécsit (V). A jobb családot ismét két csoportra 
osztja oly módon, hogy az egyikhez MLTE, a másikhoz GVIR tartoznak. 
A rosszabb kéziratok szintén szoros rokonságban állanak egymással s több
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feltűnő egyezés arra mutat, hogy a jobbak első csoportjából származtak. 
A második csoportra nézve jellemző, hogy ennek keretén belül GY és 
IR sokban elválnak egymástól, ellenben G és V annyira rokonok, hogy 
egy és ugyanazon példányból kellett eredniük. Ez alapon a szöveg meg
állapítására nézve a következő elveket tartotta szem előtt: 1. Az Epi
tome azon részeiben, a hol magát a Festus-féle szöveget is bírjuk, az 
az olvasás fogadandó el az archetypus olvasása gyanánt, melyet a Farne- 
sianusban találunk. — 2. A hol a Festus-féle szöveget csak az úgy
nevezett Schedae apud Laetum tartotta fenn, ott meg nem egyezés 
esetén a Paulus-szövege általában véve elsőbbséget érdemel. — 3. A hol a 
Festus-féle szöveg hiányzik s a Paulus jobb kéziratainak két csoportja 
egymástól elfér, az első csoport (MLTE) az irányadó, kivéve természe
tesen, ha más fontos okok szólnak ellene.

Ily módon a szöveg nemcsak a vulgatához, hanem a Mflller-féle 
recensióhoz képest is sok változást szenvedett. Így pl. a jó kéziratok 
gondos collatiója kiderítette, hogy a szövegből egyes szók és mondától: 
kihullottak, melyeket Thewrewk most eredeti helyökre visszatett.*) Más 
részről meg az bizonyult be, hogy a közül, a mit a vulgata interpola- 
tiójának tartottak, több szó és kitétel a codexek alapján került a szövegbe; 
így pl. internecio alatt p. 110, 22: privatio után interfectio; bessern 
alatt p. 33, 1 : bessis ex triente; Septimontium alatt p. 341, 2 : Cer
malo után Caelio, a miről Thewrewk érdekesen irt az Egy. Phil. Közi. 
II. köt. 396. lapján. Sok zavart okozott eddig az is, hogy a vulgatában 
összetartozó részek külön glossáknak voltak feltüntetve. így pl. Gnari
gavit és Gnarivisse a hagyomány szerint összekapcsolandó ily formán: 
Gnarigavit apud Livium significat narravit; gnarivisse narrasse. E szerint 
gnarivisse is Livius Andronicusból van idézve. Hasonlókép összetartozik 
p. 126 a magnum socerum és magnam socrum ilyenképen: Magnum 
socerum appellat vir uxoris suae avum, magnam socrum vir uxoris suae 
aviam; a szétválasztás okozta, hogy ez utóbbihoz appellat-ot toldották. 
P. 136. a két matertera czikk helyet cserélt; a melyikben az etymologia 
van, az való előbbre, nemcsak természeténél, hanem a hagyománynál 
fogva i s : Matertera : matris soror, quasi mater altera. Matertera patris 
et matris mihi magna matertera est. Ugyanez áll p. 225 a két Procitum 
czikkről is. Űj coniecturákra a kiadó a gazdag kézirati anyag és a régibb 
javítási kísérletek nagy sokasága mellett nem igen szorult. A hol azon
ban emendál, legtöbbször fején találja a szeget.

Azokat az érdekes eredményeket, melyeket Festus és Paulus ez 
új recensiója az archaistikus latin nyelvre és irodalomra, az orthogra- 
phiára és az orthoepiára, az állami és vallási régiségekre vonatkozólag 
napfényre hozott,, jó részt közölte már maga a kiadó az Egy. Phil. 
Közlöny II., III. és IY. évfolyamában, valamint Festus-Studien czímű az 
Ungarische Revue-ben 1882-ben megjelent értekezésében, melyeket e

*) Sajnáljuk, hogy ismertetőnknek ezekre és az interpolatiókra vonat
kozó (különben szorosan szakérdekü és így inkább philologiai folyóiratba való) 
jegyzékét hely szőke miatt mellőznünk kellett. A szeri;.
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helyen ismételni nem akarván egyszerűen utalom rajok az olvasót. Mind
ezek részletesebb ismertetését s bírálatát azonban fentartom magamnak 
arra az időre, midőn majd az apparatus criticus is kezünkben lesz.

Ennyiben akartam ezt, a maga nemében epochalis munkát előle- 
gesen ismertetni. Fölötte örvendetes és elismerésre méltó, bogy e müvet 
Akadémiánk adatta ki. így a könyv csakugyan mint magyar termék kerül 
a piaczra s a külföldön a mi tudományunk dicsőségét emeli. Thewrewk 
végre közrebocsátotta Festusnak első, a mai kivánalmaknak megfelelő 
kritikai kiadását, s az a nagy hatás, a melyet a tudományos világban 
kétségen kívül tenni fog, az a dicsőség, a mely ebből Akadémiánkra is 
háramlik, büszkeségünk lesz. A praecedens megvan: megjelent az Aka
démia aegise alatt az első tudományos ó-classicus kiadás és a dicső 
példa követők nélkül nem marad. így Thewrewk legújabb és legnagyobb 
munkája is közelebb fog vinni bennünket ahhoz a czélhoz, melyet e 
kitűnő tudósunk lankadatlan buzgalommal szolgál a kathedrán és az iro
dalomban egyaránt, a classica philologiának hazánkban való meghonosí
tásához.

(Budapest.) T)r. Németiig Géza.

Die Braut von Messina. Ein Trauerspiel mit Chören von Fried
rich von Schiller. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta 
dr. Bauer Simon. (Jeles Írók iskolai tára XXXIV.) Budapest, 1889. 
Franklin-társulat. 8 -r. 163 1. Ára 50 kr.

Schiller „Braut von Messina“ ez. drámája, melyet Scherer joggal 
„das höchste Werk reiner Kunst“ nevez, a legajánlatosabb és egyszer
smind a legtanulságosabb iskolai olvasmányok egyike, mert benne Schil
ler költői geniusát a művészi alkotás tetőpontján, azaz a költői alkotás 
ama nezezetes korszakában találjuk, midőn az a történet, philosophia, de 
különösen a classikus ó-kor beható tanulmányozása által megérlelve, 
drámájának valódi classikus formáját teremtette. A „Braut von Messina“ 
sajátos compositiójánál, de különösen sajátos dictiójánál fogva sok és 
alig leküzdhető nehézséget okoz még a logjobb tanulónak is és habozás 
nélkül mondhatjuk, hogy útba igazító segédeszköz nélkül praeparalása, 
ha nem is egészen haszontalan, de legalább is nagyon kétes értékű. 
Bauer magyarázatos kiadása első sorban e szükségletnek kíván eleget 
tenni s már ezért is elismeréssel tartozunk szerzőjének.

Legelőször a dráma elemzésére és magyarázatára vonatkozó kime
rítő bevezetés érdemel említést. E bevezetés I. fejezetében „a dráma 
keletkezéséről“ szól a magyarázó, jellemzi Schiller költői geniusának 
fokonkénti fejlődését, a mennyiben drámáit keletkezésük történeti egy
másutánja szerint rajzolja; a tárgyalandó dráma keletkezésére vonatko
zólag felsorolja ama külső es belső tényezőket (Goethe barátsága és 
ösztönzése, az ó-classikusok, különösen a tragikusok tanulmányozása), 
melyek a dráma keletkezésére döntő befolyással voltak. A II. a „tárgy“
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(jobban a tárgy és feldolgozása, átalakítása) czimü fejezetben azt a befo
lyást rajzolja, mely a görög tragikusok tanulmányozása a költőre gyako
rolt, adja a dráma meséjét — de kár, hogy nem párhuzamosan és össze
hasonlítva a Sophokles „Oedipus királyaiéval, ez már csak azért 
is helyén való, mert az említett tragoedia a mese alakítására és beren
dezésére legnagyobb befolyással volt és csak annak hatása alatt vette 
föl a „Braut von Messina“ a sorstragoedia jellegét. A sorstragoedia 
lényegét tárgyalván szerzőnk két kérdést vet föl, ugyanis : 1. „Meg
felel-e Schiller fölfogása (t. i. a sötét végzet szereplése és beteljesedése, 
azaz ilyen végzet szereplése, melynek a szereplő személyek — bár nem 
egészen ártatlan — áldozataivá lesznek és mely az atyák bűneiért az 
egész nemzetséget sújtja) a görög tragoedia szellemének?“ E kérdés tár
gyalásánál szerzőnk helyesen figyelmezteti az olvasót arra a fontos körül
ményre, „hogy a görög tragoediában (mint az eposz természetszerű foly
tatásában) az uralkodó végzet nem az új műfajnak (t. i. tragoediának) 
következménye, hanem a feldolgozott tárgyak (mint „falatok Homeros 
gazdagon megrakott asztaláról“) szükséges következménye“ ; a végzet — 
sors, Verhängnis — Schiksal, fatum —- sors, — tó/rj fogalmai
nak finom distinguálásán mutatja az „Oedipus király“ és a „Braut von 
Messina“ közötti lényeges különbséget és ennek alapján amaz eredmény
hez jut, hogy a sötét végzet uralkodása nem felel meg a görög tragoe
dia szellemének. A második kérdése következőképen hangzik : „Lehetsé
ges-e ilyen tragoediát a modern színpadra sikerrel átültetni?“ E kérdés 
tárgyalásának eredménye az, hogy az ilyen tragoedia átültetése a modern 
tragoedia talajába még kevésbbé igazolt és Schillernek eme kísérletét nem 
sikerültnek nyilvánítja, a mennyiben állításának igazolására Schiller után
zóinak borzadalmas és lényegükben eltévesztett sorstragoediáira -—- mint 
eclatáns példákra — hivatkozik. A III. fejezetben a „karról“ szól 
(hiányzik a x°P°? etymonja és eredeti jelentése) adja a choros szerep
lését, magyarázza Schiller: „Über den Gebrauch des Chors in der Tra- 
goedie“ ez. értekezésének alapján a karnak hivatását a tragoediában; 
tárgyalás alá veszi azon mozzanatokat, melyekben Schiller eljárása ellen
tétben áll a görög tragikusok eljárásával; említi a modern színház 
berendezése miatt szükségessé vált és Schillertől származó újításokat; 
utal továbbá a görög használattól való nagyobbszerü eltérésre, mely sze
rint a kar az egész darabon végig két ellenséges csoportra fel van 
osztva, továbbá arra, hogy a kar a cselekvő személyhez hasonló szabad
ságában megokolás nélkül fölléphet és távozhatik ; végre a fejezet végén 
a karnak a görög dráma tagoltságára, illetőleg felosztására vonatkozó 
befolyását említi. A IV. „a nyelv és a vers“ ez. fejezetben általános
ságban a rhythmikus nyelvezet hangzatosságát és pompáját elemzi; szá
mot ad mindazon eszközökről, melyeket a költő czéljának elérésére fel
használ (myth, képek, allegóriák, personificatiók stb .); jellemzi a költőt 
mint önálló alkotót (mytholog. képeiben, allegóriáiban, hasonlataiban és 
különös sententiáiban); itt általánosságban arra is utal, hogy a dráma 
dictiója stilisztikai, lexikális, sőt syntaktikai téren is görög minták hatása
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alatt áll. Itt talán helyén lett volna azon jellemzően ismertető momen
tumok rendszeres csoportosítása, melyek a dráma belső alakításán kívül 
arra mutatnak, hogy a „Braut von Messina“ a görög tragoedia hatása 
alatt keletkezett és arra határozottan támaszkodik. Ilyenek a kar alkal
mazásán kívül a következők : 1. A cselekvés (dráma) eredeti felosztása
(Prologos, Parodos, Stasima, Epeisodiák szerint). 2. A cselekvés egy
szerűsége és átlátszósága Shakespeare és követőivel ellentétben, kiknek 
drámáiban a főcselekvés mellett többrendbeli mellékcselekvés be van 
szőve. 3. A cselekvő személyek korlátolt száma. 4. A cselekvő szemé
lyek világnézete. 5. Az ünnepies, rhythmikus nyelvezet. 6. A sticho- 
mythikus párbeszéd (nem mint Bauer írja „stichometrikus“, mert a sti- 
chometria mást jelent, az a kéziratok terjedelmére vonatkozó sor
számolás) stb.

A bevezetés után következik Schillernek már említett „Über den 
Gebrauch des Chors in der Tragoedie“ ez. értekezése; ennek magyará
zatával szerzőnk tantervűnk egy másik követelményének is kívánt eleget 
tenni, t. i. annak, hogy a tanulót a tudományos prózába is bevezessük.

A szöveg alatt levő magyarázatok szakszerűek, a tárgyhoz mér
tek, nem szószaporítók, sőt inkább gyakran csak „Schlagwort“-okban 
adják a magyarázat velejét, a kifejtést és kiegészítést helyes tapintattal 
a kezelő tanárra bízván. A magyarázatok 5 kategóriába sorozhatok:
I .  a nehezebb német szövegnek magyarra való helyes fordítását czélzó 
magyarázat; 2. tái'gyi magyarázat; 3. nehezebben érthető gondolat kifej
tésére szolgáló magyarázat; 4. nyelvsajátságok magyarázata; 5. con- 
structiók magyarázata. A két utolsó kategória, t. i. nyelvsajátság és 
constructio (kifejezés és fordulat) tekintetében a gymnasium követelmé
nyeit jobban tekintetbe vehette volna szerzőnk, a mennyiben Schiller 
dictiójának ama sajátságát, melyben az a classikus ókori irók tanítvá
nyának és méltó vetélytársának mutatkozik, jobban kizsákmányolhatta 
volna. Hogy a kifogásolt hiány mineműségét jelezhessem csak egynéhány 
példát hozok fe l: Az I. 4. jegyzet következőképen hangzik: „mächtig
waltend, mint erélyes uralkodó -— ki a belvillongásokat ép úgy el tudta 
fojtani, mint kifelé a várost megvédeni“. A magyarázat helyes ugyan, de 
nem egyéb a fogalmának kifejtésénél vagy jobban a gondolat periphra- 
sisánál; itt a gymnasiumi tanulót a homerosi eőpoxpéwv-ra, a laté 
regem-re (Vergilius Aeneis I, 21), laté tyrannus-ra (Horatius СЫН 17.9) 
lehetett volna figyelmeztetni; ilyen az ugyanott (t. i. Isabella monolo- 
gusában) előforduló „waffentragend“ vogotsópoc, armiger (Vergilius Aeneis). 
Az I. 92. számú jegyzetnél: „A szó sokszor és találóan hasonlíttatik a 
nyílhoz és a hasonlatból kiindulva mondja a költő: „a szavak tegzét 
kiürítettem“ — az a kérdés merül fel, honnan kölcsönözte a költő ezt 
a hasonlatot, mely sajátos kifejezésével elárulja az idegenszerűséget; itt 
is a görög forrásra lehetett volna figyelmeztetni (V. ö. Pindaros Olymp.
II. 150. V .); hasonlóképen a „bitterer Pfeil“ a homerosi mxpöc oíotoc, 
„die gefällige Tochter des Schaums“ a homerosi (piXop.jj.et8 Yjc A^ppoStrr], Ery
cina ridens (Horat.) — Az I. 176. jegyzetben a „jugendlich grünen“



(mely a magyarázat szerint itt „nem zöldülni, hanem itjú erőben virulni“) 
szintén kölcsönzött kifejezés (Y. ö. Vergilius Aeneise V. 295, Horat. 
Epd. 1. 13. 4); így az „eherner Himmel“ a homerosi oopavö? -/aXy.óc stb.

Egészen magyarázat nélkül maradtak a többi között a következő 
magyarázatra szoruló helyek: „ Wer das grüne krystállene Feld Pflügt 
mit des Schiffes eilendem Kiele“ (V. ö. Vergilius Aeneis И. 724; VI. 
780); „Denn ich sehe die Blume der Tochter Ehe die Blume der Mut
ter verblüht“ ; „Doch welchen Blutes rühmt sie sich zu sein“ (V. ö. а 
180, éppen így Tell I, 2): „Und went’ ihn hassen wie der Hölle Pfor
ten“ (V. ö. I. 312 S 156); „Zu des Todes traurigen Thoren“ (V. ö. a 
fenti homerosi helyeket); „Weil ich die festlich schöne Stunde rasch 
zerschneide“.

Az el nem fogadható magyarázatok száma nagyon csekély. El nem 
fogadhatók: II. 90. jegyzet: „Wie ein verschwiegener Aufenthalt der 
Seelen“, azaz oly embereknek tartózkodó helye, kik tökéletesen elzár
kóztak a világtól és csak lelki üdvösségüknek élnek. E magyarázat a 
szöveg téves felfogásán alapszik; itt hasonlat van a szóban : csendessé
gével és elzárkozottságával a klastrom hasonló a temetőhöz; tehát így 
értendő: ein verschwiegener Ort der (abgeschiedenen) Seelen, a mi nem 
egyéb a temető költői periphrasisánál. IV. 6. jegyzet „des Feuers ver
schlossener Gott, a lelánczolt Prometheus,“ nagyon messzemenő és eről
tetett magyarázat, nincs okadatolva, hogy miért Prometheus. Igaz ugyan, 
hogy Prometheus hozta le az égből a tüzet, de azért ő maga nem a 
tűznek istene; itt inkább az anyai szeretet ^természetszerű ösztöne az 
erővel elfojtott lánghoz hasonlíttatik és az égből származó tűz „istennek“ kép
zelteik. IV. 53. jegyzet „die alles Schauenden, nem az istenek, hanem 
a jósokra vonatkozik“. Az előtte álló két sorból: „die Götter leben, die 
Götter leben, Erkenne sie, die dich furchtbar umgeben“, valamint a követ
kező két sor összefüggéséből: „Die Nah’ und Fernes aneinander 
knüpfen, Und in der Zukunft späte Saaten sehn“ inkább az „istenekre“ 
magyarázható.

Az itt felsorolt hiányok kivételével, mely hiányok különben csak 
is a gymnasiumi oktatás szempontjából esnek kifogás alá és a gondos 
gymn. tanártól könnyen pótolhatók, Bauer igen hasznos munkát végzett. 
Dolgozatán elejétől végig meglátszik, hogy jelen kiadása sok évi praxi
sának eredménye és mint ilyen maradandó becsű és hézagpótló hiva
tással bir.

(Szeged.) Dr. Kircz Jakab.
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Számoló könyv a felsőbb leányiskolák és a polgári leányiskolák 
használatára. Dr. Mocnik Ferenczneh „Rechenbuch für Mädchen- 
Bürgerschulen“ czimű munkája felhasználásával kidolgozta: Orhók 
Mór. I. kötet. Az 1-ső és 2-ík osztály számára. II. kötet. A 3-ik és 
4-ik osztály számára. Szerző által egyedül jogosított magyar átdol
gozás. Budapest, 1890. Kiadja Singer és Wolfner könyvkereskedése. 
8 r. 147 és 157 1. Egy kötet 80 kr.
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A kik az ötvenes években jártunk a gynmasiumba és a hatvanas 
évek elején léptünk a tanító pályára, meglehetősen ismerjük Mocnikot: 
az volt a mi iskolai könyvünk, míg tanítottak bennünket és a midőn 
már mi tanítottunk, egy darab ideig megint csak Mocnikot követtük. 
A véletlen kezemhez juttatta Orbók Mórnak fent idézett munkáját, mely 
bevallottan Mocnik nyomán készült; több már mint húsz éve annak, hogy a 
nyugalmazott osztrák iskolai tanácsosnak semmiféle műve szemem elé 
nem került, tehát némi kíváncsisággal lapozgattam benne. Nézek, olvasok 
és bámulok. Ez nem Mocnik, ez nem lehet Mocnik, de mindamellett 
mégis ismeretes előttem. Igen, néhány éve én bíráltam meg Suppan Vil
mos középiskolai számtanát a közoktatásügyi tanács részére és Orbók 
módszere nagyon is hasonlít a Suppanéhoz. Minthogy pedig a Suppan 
könyvénél éppen a módszer eredetiségét és önállóságát emeltem ki, erő
sen resteltem, hogy nem ismertem fel a Suppan által elkövetett plágiu
mot, mert azt csak fel nem tehettem, hogy Mocnik dolgozott Suppan 
nyomán. Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy az egész ügy felderí
tésén fáradoztam. Mindenekelőtt megszereztem az eredeti müvet: „Rechen
buch für Mädchen-Bürgerschulen. Von Dr. Franz Ritter von Mocnik.“ 
I . .  II . és I II . rész. Ez nem számtan, azaz nem módszeres vezérfonal, 
mely a szabályokat és a számvetésnél követendő eljárásokat módszeresen 
előadja, hanem pusztán példatár. Annyi igaz, hogy Orbók Mór ebből merí
tette példáinak legnagyobb részét és ennyiben, de csakis ennyiben iga
zolt a czimben az az állítás, hogy Mocnik könyvét felhasználta. De hon
nan merítette az elméleti részt?

Suppan Vilmos a felsőbb leányiskolák és polgári leányiskolák szá
mára is irt számtant, mely iránt csakis az Orbók-féle kérdés megoldása 
alkalmával kezdettem érdeklődni. Ez a könyv a szerző középiskolai mód
szerét követi, de mindenütt tekintettel van a leányiskolák különös köve
teléseire; a fennebb mondottak után említenem sem kell, hogy Suppan 
könyvének a Mocnikéhoz semmi köze, de annál több köze van az Orbók- 
féle úgynevezett átdolgozásnak Suppannak imént idézett művéhez.

Csaknem három évtizeden át működöm a tanító pályán; láttam 
„eredeti“ magyar könyveket, melyek a szónak teljes értelmében pusztán 
fordítások voltak, de olyant, a milyent Orbók Mór cselekedett, elképzelni 
sem mertem. Ő egy a közoktatásügyi ministerium által engedélyezett ma
gyar eredeti számtan egész felosztását, az egyes fejezetek czimeit, az 
egymásra következő czikkek czimeit szolgailag másolta; az egyes fejtege
téseket néha szó szerint vette át, máskor az értelmet más szavakkal 
igyekezett visszaadni és a választott mintától csak két pontban tért el: 
a tárgyalást rövidebbre törekedett fogni és a czikkek megszámozásában 
nem követte Suppan példáját, ki végig halad a sorszámokkal, hanem 
minden fejezeten belül újból az egygyel kezdi a számozást. A könyv 
nyomdai kiállítása is a plágiumnak egy különben megengedett neme. a 
mennyiben Orbók könyvének szedése és berendezése szakasztott mása a 
Suppanénak.

Kijelentem, hogy én a plágiumot nem látom abban, hogy valaki 
az én könyvemből meghatározásokat és utasításokat szó szerint vesz át,
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a mint azt a legjobb iskolai könyvek irói is megteszik, hanem plagium az, 
ha valaki módszeremet és felosztásomat a saját czégje alatt árulja. Mi
dőn Orbókot Suppannal szemben az ily plágiummal vádolom, még azt 
sem hallgatom el, hogy a tárgyalás menetében túlságosan sok a paral- 
lelismus. íme. néhány példa:

Orbók.
III. Búmai számirás.

A  rómaiak a következő hét szám- 
jegygyel Írták le a számokat: I =  egy, 
V =  öt, X =  tiz, L == ötven, C =  száz, 
D =  ötszáz, M =  ezer . . . .

Ha a számban egy kisebb értékű 
számjegy valamely nagyobb számjegy 
után áll, a kisebb jegyet a nagyobb 
jegyhez hozzá kell adni. Ha a szám
ban egy kisebb értékű számjegy vala
mely nagyobb értékű számjegy előtt áll, 
a kisebb jegyet a nagyobból el kell 
venni. (11. 1.)

Összeadunk, ha két ismert számból 
egy harmadikat számítunk ki, a mely 
egymaga épen annyi ugyanolyan 
rendű (mi ez V Cs.) egységet tartal
maz, mint a két ismert szám együtt
véve.

Krajczárt krajczárral, diót dióval, 
tehát csak egynemű számokat lehet 
összeadni, t. i. különböző nemű szá
mokat nem lehet egymással összeadni. 
(13. 1.)

írásbeli összeadás. Az Írásbeli össze
adásnál az összeadandókat] úgy írjuk 
egymás alá, hogy az egyesek egyesek 
alá, a tízesek tízesek alá, a százasok 
százasok alá, szóval az egynemű egy
ségek egymás alá essenek, egy függő
leges sorban. Az így leirt össze- 
adandók alá egy vízszintes vonalat 
húzunk. — Az összeadást a jobb 
oldalon kezdjük s az egynemű egy
ségeket a függőleges sorokban egy
máshoz számlálván — az így nyert 
összeget a vízszintes vonal alá írjuk. 
(15. 1.)

Suppan.
3. Búmai számirás.

■ A rómaiak a következő szám
jegyeket használták: I =  egy ; V =  öt; 
X =  tiz ; L =  ötven ; C =  száz (a cen
tum szótól); D =■ ötszáz ; M — ezer 
(a miile szótól) . . . .

Ha a kisebb szám jegye a nagyobb 
szám jegye után áll, a kisebb szám a 
nagyobbhoz hozzáadandó ; ha pedig 
a kisebb szám jegye a nagyobb szám 
jegye előtt áll, a kisebb szám a nagyobból 
elveendő. (7. 1.)

Összeadunk, ha két ismert számból 
oly számot képezünk, melyben annyi 
egység van, a hány az ismert számok
ban együttvéve.

Összeadni csak egyfajta dolgokat 
lehet, krajczárokat és krajczárokat, 
forintokat és forintokat. Forintokat 
nem lehet krajczárokhoz összeadni. 
(8 . 1. )

Írásbeli összeadás. Azösszeadandó- 
kat úgy írjuk egymás alá. hogy az 
egyféle számegységek ugyanazon füg
gőleges sorban legyenek, egyes egyes 
alatt, tizes tizes alatt stb. Azután a 
jobb oldalon kezdve, egymásután össze
adjuk azokat a számokat, melyek ugyan
azon függőleges sorban állanak; a 
nyert összegből az egyeseket a függő
leges sorba írjuk az egyesek alá, a 
tízeseket a következő sorban álló 
tízesekhez adjuk. így folytatjuk az 
összeadást, míg csak az utolsó függő
leges sorhoz nem érünk ; ez alá az ott 
talált egész összeget leírjuk. (10. 1.)

Minthogy a bemutatott példákban első sorban csakis a szakférfiak 
látják a parallelismust, a számvetés tudományával hivatalból nem foglal- 
kodók kedvéért idézem előbb Lutter számtanából a megfelelő helyet. Ez 
így szól:

„Csak egynemű számok adhatnak összeget, azért a részeknek csak 
egynevü számjegyeit adhatjuk egymással össze, vagyis: az egyeseket az 
egyesekkel, a tízeseket a tízesekkel.“



Én magam a műveleti szabályokat számtanomban inductió utján 
igyekszem megokolni; könyvemben a megfelelő szabály ekképpen hangzik : 

„E feladatból látni való, hogy az összeadásnál arra kell ügyelnünk, 
hogy az egynevü helyek pontosan egymás alá kerüljenek.“

íme, Suppan, Lutter és Császár könyveiben a fönnebbihez hasonló 
parallelismus ki nem mutatható.

A plagium bebizonyítása czéljából most a parallelismusnak egy máso
dik oldalát mutatom be, midőn az I. osztálybeli tananyag utolsó részének 
czikkeit czím szerint idézem.

Orbók.
Arányosság és az egyszerű hármas

szabály.
I. A z a r á n y o s s á g  f o g a l ma .

1. Két mennyiség aránya.
2. Egyenes arányosság.
3 . Fordított arányosság.

II. A z e g y s z e r ű  h á r m a s s z a 
b á l y r a  t a r t o z ó  f e l a d a t o k  
m e g o l d á s a  k ö v e t k e z t e t é s

ú t j  á n.
1. Hármasszabály.
2. Következtetés az egységről a 

többségre.
3. Köveik eztetés a többségről ennek 

egységére.
4. Következtetés a többségről 

ugyanannak sokszorosára.
5 . Következtetésatöbbségrőlannak 

hányad részére.
6. Következtetés egy többségről 

más többségre, egységre hozatal 
által.

7. Következtetés egy többségről 
egy másik többségre, ha a két 
többségnek közös hányadrésze 
van.
Ily megegyezésre még soha sem akadtam !
A tisztelt olvasó az előzmények után bizonyosan azt a hitet táp

lálja, hogy Orbók Mór hibátlan könyvet szerkesztett, a mennyiben Suppan 
számtana a legjobb könyveink közül való. Ez tévedés! Szerzőnk nem 
akar „iurare in verba magistri“ ; Suppan módszerét és felosztását annec- 
tálta ugyan, de fogalmazni már ö is tud és hogy önállóságának tanúbi
zonyságát adja, a maga tudományával nem fukarkodik. Legkiválóbb hibáira 
rámutatok.

Az első kötetben a szám definitiója (3. 1.) oly körmönfont, hogy 
gyermek azt meg nem érti. Az egész számokról azt mondja, hogy azok 
az egységek számát pontosan kifejezik (4. 1.). Hát a tört nem „pontos“ 
kifejezés ? Az 5. és a következő lapon az egyes elsőrendű, a tizes má
sodrendű egység ; ez az elnevezés nem felel meg a tudománynak. A számok
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Suppan.
Arányosság és az egyszerű hármas- 

szabály egész számokkal.
1. A z a r á n y o s s á g .

61. Meghatározás.
62. Egyenes arányosság.
63. Fordított arányosság.

2. Az e g y s z e r ű  h á r m a s s z a 
b á l y r a  t a r t o z ó  f e l a d a t o k  
m e g f e j t é s e  k ö v e t k e z t e t é s  

ii t j á n.
64. Föltétel, kérdés.
65. Következtetés az egységről 

ennek többségére.
66. Következtetés a többségről 

ennek egységére.
i 67. Következtetés egy többségről 

más többségre, mely az első- 
I nek többszöröse vagy nehányad-

része.
68. Az egységre hozatal.

69. írásbeli megfejtés.
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leírása megelőzi kimondásukat (6. 1.), holott a megfordított sorrend 
a természetes. A 7. lapon ez á ll : ..A következő számokat bontsátok 
helyi értékeikre.“ Helytelen kifejezés ! E hiba ismétlődik a 9. lapon. A 
pótlás által való kivonásnál (20. 1.) előbb meg kellett volna magyarázni, 
hogy a két adott számnak ugyanazon számmal való nagyobbításánál a 
külömbség nem változik. A 22. lapon álló 54. feladatban, valamint a 
124. lapon álló 82. feladatban Magyarország területének és lakosságának 
száma hibás. A 31. lapon levő 39. példában a verőérre nézve foglalt 
állítás nem igaz. Az 56. lapon a szerző idővel számoltat, de az időmér
tékeket előzőleg nem ismertette meg. Az arányosságnál (68., 69., 70. 1.) 
használt „minél több, annál több ; minél kevesebb, annál kevesebb“ kife
jezés helytelen. A I. osztálybeli tananyag végén a hármasszabályra tartozó 
feladatok (78. 1.) között olyanok vannak, melyek törtszámokra vezetnek ; 
pedig törtek az 1. osztályban nem tanítattak; ezek a tanterv szerint a 
felsőbb osztályba valók; tehát e példákat az I. osztálybeli tanuló meg 
nem fejtheti. A legnagyobb közös mérték meghatározásának második mód
jánál (85. 1.) a tételekkel való összefüggés nincsen kiderítve. A törtszámok 
a II. osztály tananyagánál 20 lapon vannak tárgyalva, holott itten a 
tanterv szerint csak annyit kell tanítani, a mennyi a tizedes törtek taní
tásához szükséges. A tizedes számnak tizedes számmal való szorzása nincsen 
eléggé előkészítve és megmagyarázva (117. 1.). A 130., 137., 141. lapon 
számos feladatot találunk, melyben a %, kamat, tőke fogalmak fordulnak 
elő, melyek a tanterv szerint a IV. osztályban tárgyalandó perczentszá- 
mításba valók; itt pedig a II. osztály tananyagában meg nem oldhatók.

A III. és IV. osztály tananyagát tartalmazó második kötetre a kö
vetkezőket jegyzem meg: A törteknek egyenlő nevezőre hozása után 
természetszerűleg összevonásuk következnék, nem pedig közönséges és 
tizedes törteknek egymásra való átszámítása (22. 1.). A vegyes számok 
összeadása (25. 1.) és kivonása (27. 1.) nincsen tárgyalva. A törttel való 
szorzásnak értelmezése hiányzik (30. 1.). Az átmérő és a körkerület közötti 
viszony a III. osztályban még ismeretlen (39 1.), tehát a 45— 47. felada
tokat a tanuló nem fejtheti meg. A „törteket rövidítsd“ kifejezés (40. 1.) 
germanismus. A 66. lapon álló példa hamis föltevésekre vezeti a tanulót. 
A mit a szerző a 85. lapon a díszkontóról mond, az nem helyes. Az 
arány fogalmának magyarázatánál az Eiffel-tornyot bevonni, nem mutat 
paedagogiai tapintatra (99. 1.). Az egyenletnek aránynyá alakításáról a 102. 
lapon mondottak képtelenség, de fölösleges is. A pénzek ismertetésénél 
(146. 1.) a kölni márka, karát, troy font stb. kifejezéseket használja, de 
azokat meg nem magyarázza.

A feladatokra nézve meg kell jegyeznem, hogy azok között nem 
sok olyan van, melyek főleg a leányiskoláknak szólanának; csupán a 
137. lapon az I. kötetben van a háztartás köréből vett 55. feladat: 
mindannyi a Mocnik könyvéből való, de ezekkel valóban pórul járt, 
mert e feladatok között akadnak olyanok is, melyek a perczent, kamat, 
a pénzek finomságának ismeretét stb. felteszik, tehát e fokon nem taníthatók.

Különben a könyvnek kiállítása csinos, ára megfelelő.
(Budapest.) Dr. Császár Károly.
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Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve kereskedelmi 
középiskolák és akadémiák használatára. Irta Novák Sándor. Buda
pest. Franklin-társulat. 1890. 8. r. Vili és 500 1. Ára 4 frt.

A fenti czím alatt az egyszerű és kettős könyvvitelnek oly tan
könyve hagyta el nem rég a sajtót, mely nem csak a mi, e téren sze
gényes irodalmunknak válik díszére, hanem a külföldi gazdag irodalom
ban is mind didaktikai, mind szakszempontból kitűnnék.

A könyv négy fejezetre oszlik. Az első fejezetben tárgyalja a 
szerző azokat a nemzetgazdasági és jogi fogalmakat, melyek a könyvvitel 
megértéséhez okvetetlen szükségesek; ismerteti továbbá az elnevezéseket 
és jelölési módokat, a melyek a könyvvitelben előfordulnak. A második 
fejezetben az egyszerű könyvvitel elméletét tárgyalja. Ismerteti annak 
lényeges és segédkönyveit, mindenütt fokról fokra haladva és mindenütt 
éreztetve azt a szűk kört, a melyben az egyszerű könyvvitel rendszerénél 
fogva mozogni kénytelen. A harmadik fejezet a kettős könyvvitelt tár
gyalja. Bevezetésül és mintegy összefoglalásául az előbbieknek egy rövid 
üzlettervben kézzelfoghatóvá teszi a hiányt, a melyen csak is a kettős 
könyvvitel van hivatva segíteni. Szakít a „személyi“ és „dologi számlák
kal“, nem erőlteti a „kapott“ és „adott“ magyarázatot és így nem jut 
abba a kellemetlen helyzetbe, hogy minden áron elhitesse a tanulóval, 
hogy az üzlet kapott, akkor is valamit, mikor pl. a pénztárból valami 
hiányzik. Kiindulva amaz egyszerű elvből, hogy minden üzleti esemény 
által vagy csupán vagyonalkatrészünk változott a tiszta vagyon változása 
nélkül, vagy tiszta vagyonunk is változott; felosztja a számlákat vagyon- 
alkatrészekről elszámoló és a tiszta vagyonról szóló számlákra. Követke
zetesen és kitűnő paedagogiai érzékre valló világossággal viszi keresztül 
az egész elvet. A negyedik fejezetben — egyes üzletágakat és speciális 
könyveléseket tárgyal; úgymint bizományi ügyletek könyvelését, conto 
mio-t és conto suo-t áru- és banküzletben, a közös számlákat, a keres
kedelmi társaságok, nevezetesen közkereseti, betéti és részvénytársaságok 
meg szövetkezetek könyvelési módjait oly részletesen, hogy e szerint a 
szerző nem csak a könyvvitelben, hanem a kereskedelmi számtanban, 
kereskedelem-ismében és mindazon tudományokban, a melyek a könyv
vitel megértéséhez szükségesek, teljes otthonosságot tanúsít.

(Budapest.) Rogyó Samu.

K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y .
BELFÖLD.

Értekezlet az érettségi vizsgálatok ügyében.
Közoktatásügyi ministerünknek nagy fontosságú, messze vágó intéz

kedést köszönünk: értekezletre hívta össze azokat a férfiakat, kik a közép
iskolai törvény értelmében hat év óta a gymnasiumok és reáliskolák érett
ségi vizsgálatainál mint a kormány hivatalos képviselői működtek. Alkal-
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mat adott nekik, hogy tapasztalataikról számot adjanak, ne szárazon, 
hivatalosan, elszigetelten, írott, szűkszavú, kimért jelentések útján, ha
nem személyesen, együttesen, eleven eszmecserében, meghányva-vetve a 
bajok mivoltát s a szükséges javítások módozatait. Világos, határozott 
kérdéseket tűzött az értekezlet elé, melyek elég tág tért nyitottak az 
eszmecserének s mégis megóvták a czéltalan kalandozástól. Szóhoz ju t
tatta azokat a férfiakat, kik a discussió tárgyáról évek óta gyűjtik a 
tapasztalatokat, kik mind tudományos rangjuknál, mind tevékenységűknél 
fogva leghivatottabbak ítéletet, mondani középiskolai oktatásunkról, irányt 
szabni ez oktatás továbbfejlesztésének. Ily értekezletek megtartását régóta 
sürgetjük s midőn a közoktatási tanács reformjáról nyilatkoztunk, ily 
szabad összejövetelek képe lebegett szemünk előtt. Ilyenektől vártuk álla
potunk igaz megismerését s a szükséges jelentés helyes irányba terelését. 
Az eredmény fényesen igazolta várakozásunkat. A kik részt vettek a 
tanácskozásban, a legnagyobb megelégedéssel nyilatkoztak eredményéről, 
tanulságos, eszmekeltő vitatkozásairól, fölvilágosító, eligazító hatásáról. 
Maga az értekezlet fejezte ki azt az óhajtását, hogy ily értekezleteket 
időről-időre, pl. három évi időközökben meg kellene újítani. Á napi sajtó 
a legélénkebb érdeklődéssel viseltetett az értekezlet iránt: helyes ösztön
nel megérezte, hogy nem a közönséges enquete-ek egyikével van dolga, 
melyekben elméleti differentiák kerülnek napfényre, hogy megoldatlanúl 
maradjanak ; hanem hogy itt a gyakorlat férfiai igazi tapasztalatok alap
ján előbbre viszik középső oktatásunkat, mely eleddig ily hatalmas támasz
ték nélkül szűkölködött. Már a napi sajtó fogyatékos referátumai alapján 
is kimondhatjuk, hogy ez értekezletben középiskolai oktatásunk történe
tének egyik igen fontos momentumát üdvözöljük, melynek még nagyobb 
lesz a jelentősége, ha a Közoktatási Tanács reformjánál felhasználják az 
ez alkalommal nyert tapasztalatokat. Lehetetlen nem érezni a különbsé
get, mely e szabad testület tanácskozásait szembe állítja a Közoktatási 
Tanács tárgyalásaival, a mint ezeknek e hivatalos testület szervezeténél 
fogva alakulniok kellett s könnyen elképzelhetjük, hogy efféle szabad 
tanácskozások mily még nagyobb lendületet vennének, ha egyéb kérdések 
megvitatásában középiskolai tanárok és igazgatók is vennének bennök 
részt. Mily tartalmassá válnak azok a tárgyalások, melyek az iskolai gya
korlat és tapasztalat termékeny talajában sarjadzanak, mily könnyen elle
hetünk itt a „hivatal“ nélkül, mely mivoltánál fogva képtelen ily gyümöl
csöket teremni! Nem emlékszünk tanügyi értekezletre, mely ily kézzel- 
foghatólag bebizonyította volna életrevalóságát s oly világos útmutatást 
adott volna jövőbeli eljárásunkra vonatkozólag. Nagy érdeklődéssel várjuk
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a hivatalos jegyzőkönyv közzétételét, mely bizonyára még fokozni fogja 
azt a kedvező benyomást, melyet a hirlapi tudósítások bennünk keltettek.

A mi az értekezlet eredményét illeti, nagy megelégedésünkre szol
gál, hogy az értekezlet határozott haladást constatál a középiskolai tör
vény életbe lépése óta az érettségi vizsgálatoknak, tehát a középiskolai 
tanításnak is eredményeiben. Ez mérsékelni fogja azt a megátalkodott 
pessimismust, melyre mindnyájan hajlandók vagyunk s bizalmat is fog 
bennünk s a közönségben kelteni ama csöndes, újabb rázkódásoktól re
megő fejlődéshez, mely rövid hat év leforgása alatt oly messze előre vitt 
bennünket. E bizalomra nagy szükségünk van, mert leghatalmasabb morá
lis támasza működésűnknek, mely annyi akadályba ütközik, s oly csekély 
elismerést talál útjában. De a mily jól esett nekünk ez a kedvező ítélet, 
oly szívesen s hálásan fogadtuk a bírálatot is. Való igaznak találtuk azt 
a megjegyzést, hogy a tanulók nem olvassák elég nagy terjedelemben s 
talán elég behatóan se a magyar remekírókat, hogy a remekművek tár
gyalásában nagy félszegségek kaptak lábra; elismerjük s elég gyakran 
panaszoltuk, hogy a történeti tanítás sok középiskolánkban fogyatékos, 
hogy a hazai történelemnek világtörténeti s geographiai vonatkozásait 
elhanyagolják. Arany igazságok hangzottak el a tudományos kézi és segéd
könyvekre vonatkozólag, felszínre került a tanárképzés fontos kérdése is, 
mely középiskolai oktatásunk jövőjének sarokpontját képezi. Beöthy Zsolt 
előterjesztése is, bár nézetünk szerűt túlságba csap, komoly gondolatokat 
ébreszt. Lehetetlen, hogy azok, kik indítványát aláírták s hat éven át 
folytatott megfigyelések eredményeit vonták le benne, a tényállásra nézve 
csalódtak volna. Elégtelennek találják középiskoláinkban a nemzeti jelleg 
és eszme érvényesülését, a nemzeti ismeretágak terjedelmesebb és beha
tóbb művelését követelik s e czélra a tantervnek ez irányban való 
gyökeres módosításait sürgetik. E kezdeményező felszólalásnak bizonyára 
lesz folytatása, a kifogások minden esetre részletes, concret alakot fog
nak ölteni s ekkor mi is nagy figyelemmel s odaadással meg fogjuk vizs
gálni a panaszokat s ajánlott reformokat, és teljes készséggel s elfogu
latlansággal részt fogunk venni az eszmecserében. Mindaddig azonban 
tartózkodó állásban maradunk e pontra vonatkozólag, mert megygyőző- 
désünk szerint gymnasiumi s reáliskolai tantervűnket nemzeti szellem 
hatja át, e tanterv a nemzeti szellem intensiv ápolását nem csak lehe
tővé teszi, hanem híven felfogva, keresztülvíve, meg is követeli. —  De 
nem folytatjuk az értekezleten fölvetett eszmék taglalását, bevárjuk a 
hivatalos jegyzőkönyveknek kilátásba helyezett közlését s egyelőre a 
hírlapok közlései alapján állítjuk össze a részletes tudósitást.
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1. Az értekezlet elé hozott kérdések.

A közoktatásügyi minister a következő meghívó levelet intézte az 
értekezlet tagjaihoz:

Hat éve múlt, hogy középiskoláink érettségi vizsgálatai az 1883. XXX. 
t.-cz. alapján kiadott utasítások szerint tartatnak. E hat év alatt beérkezett 
jelentések gazdag anyagot képeznek, melyek sokoldalú tanulmány tárgyát 
képezhetik. Hogy a szerzett tapasztalatok még behatóbban összehasonlíthatók 
s összefoglalhatók legyenek, különösen pedig, hogy a középiskolai oktatás és 
érettségi vizsgálat eredményei biztosan megállapithatókká s az esetleg szük
ségesnek talált javításnak iránya meghatározhatóvá legyen, értekezlet tartására 
határoztam el magamat. Fölkérem ehhez képest czímedet, hogy jelenjék meg 
márcz. 9-én, délelőtti tiz órakor a közoktatási ministeriumban tartandó értekez
leten. A tárgyalásra vonatkozó kérdőpontok mellékelvék. Gróf Csáky. — A meg
hívóhoz mellékelt kérdőpontok a következők : 1. Az érettségi vizsgálatok ered
ménye (eltekintve egyes külön helyi viszonyból származó hiányoktól) általában 
emelkedett-e az 1883-ik év óta ? 2. Mi az eredmény egyes tantárgyakban, 
különösen a nyelvekben ? 3. Az eredmény emelkedéséből vagy a hiányokból mi 
következtetés vonható a tantervre, a tanárképzésre, a tanmódszerre, a tan
könyvekre stb. ? 4. Az érettségi vizsga esetleg nem reformálandó-e, így például 
az Írásbeli feladatok kidolgozásánál gyakorolt felügyelet, az Írásbeli vizsga 
feladatai, a szóbeli vizsga, továbbá az osztályozás kérdésében ? Kielégítőnek 
mutatkozott-e a ministen biztosok és kormányképviselők hatásköre ; az autonom 
felekezeti középiskolákban a tanító testületen kívül álló s a vizsgálaton részt
vevő tagok jelenléte az érettségi vizsgán nem volt-e akadályozó ? 5. A közép
iskolák tantárgyai, vagy ezek egyes részei eléggé érvényre jutottak-e az érett
ségi vizsgálatokon, különösen tekintetbe véve az általános kiképzést s az 
ifjúság szellemi érettségét? 6. Egyéb, az értekezlet tagjai által esetleg föl
vethető kérdések. Kívánatosnak látszik, hogy az esetleges hiányok constatá- 
lásánál a szükségesnek Ítélt, javaslatok rögtön kifejezést nyerjenek.

2. Az értekezlet tárgyalásai. (Márczius 9— 13.)

Az értekezlet öt napig tartott. Az első értekezleten, melyen Klama- 
rik János ministeri tanácsos elnökölt, megjelentek: Gömöry Oszkár min. 
tanácsos. Eötvös Loránd br., Ballagi Aladár, Vécsey Tamás, Heinrich 
Gusztáv, Tbewre.wk Emil, Budenz József, Pauer Imre, Pasteiner Gyula, 
Fröhlich Izor, Medveczky Frigyes, Beöthy Zsolt, Lóczy Lajos, Asbóth 
Oszkár, Hampel József, Simonyi Zsigmond egyetemi, Csiky Kálmán, 1/os- 
vay Lajos. Klein Gyula műegyetemi tanárok, György Endre országgyűlési 
képviselő, Lutter Nándor, Hóman Ottó, Elischer József, ErÖdi Béla tan
kerületi főigazgatók, Petri József ev. ref. theol. tanár és Bartal Antal 
a középiskolai tanárképző intézet igazgatója. Klamarik ministeri tanácsos 
mindenekelőtt tudatta, hogy a minister sajnálatát fejezte ki a fölött, 
hogy közbejött akadályok miatt az értekezleten nem elnökölhet, valamint 
azt is, hogy Berzeviczy államtitkár, gyöngélkedése miatt, szintén akadá
lyozva van a megjelenésben. Ezután előadta az értekezlet czélját és me
netének tervét; üdvözölte az egybegyűlteket s az értekezletet megnyitott- 
nak nyilvánította. A kérdőpontok elsejéhez hozzá szólották: Medveczky, 
Heinrich, György Endre, Vécsey, Pauer. A fölötte beható és élénk eszme
csere után az elnök az első kérdésre nézve kimondta, hogy az értekezlet 
többsége a középiskolai törvény életbelépése óta az érettségi vizsgálatok
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eredményeiben emelkedést lát. Ezután az értekezleti programm szerint a 
többek részéről benyújtott indítványokat s javaslatokat a kérdőpontok 
letárgyalása utánra tűzte ki. Az értekezlet a második kérdőpont tárgya
lásába is belekezdett, de az idő előrehaladása miatt, a további vitatást a 
következő ülésre halasztotta.

A második ülésen tárgyalás alá került ez a kérdés: Minő az ered
mény az egyes tantárgyakból s különösen a nyelvekből ?

A magyar nyelvből való eredményt az értekezlet nem találja tel
jesen kielégítőnek. A többség kívánatosnak mondotta, hogy a tanulók a 
remekírókat nagyobb terjedelemben olvassák s a tanárok a tanulók stílu
sára több gondot fordítsanak és pedig már a legalsó osztályoktól kezdve, 
nagy súlyt fektetve a helyesírásra is. Minthogy még némely intézetekben 
nincsenek teljesen berendezett ifjúsági könyvtárak, ezek kellő gyarapítására is 
nagy figyelem fordítandó. Végül némelyek hangsúlyozták, hogy a magyar 
irodalmi tanítás ne annyira birálgató, mint inkább lelkesítő legyen.

A latin nyelvből elért eredmény, az értekezlet többségének nézete 
szerint, szintén nem teljesen kielégítő. Ennek egyik okát .abban vélték 
feltalálni, hogy némely, különösen szerzetes intézetekben a tanárok gyak
ran változnak és így tanítványaikat nem vezethetik fölebb. Hiányok van
nak a magyar-latin pensunmál is, melyet némelyek elhagyandónak véltek. 
Szavazat alá vétetvén a kérdés, a többség (13 szavazattal 9 ellenében), 
a magyar-latin fordítás meghagyása mellett nyilatkozott.

A görög nyelv tanításának eredményét, tekintve a rendelkezésre 
álló időt és a fenforgó viszonyokat, a jelenlevők aránylag kielégítőnek 
találták.

A német nyelvre nézve a gymnasiumok és a reáliskolák között kü
lönbséget állapított meg az értekezlet. Míg emitt kielégítő az eredmény, 
a gymnasumokban nem az. Az eredménytelenség okául felhozták a képe
sített tanárok nem elegendő számát és a tanulók hazulról hozott nyelv- 
ismereteinek különböző fokát, mely utóbbi nem engedi meg az egyöntetű 
tanítást.

A franczia nyelvből elért eredmény, viszonyítva a kezdet nehézsé
geihez, kielégítő.

A magyar történelem tanításának eredménye a túlnyomó tapasz
talat szerint a legtöbb intézetben kielégítő; de szükségesnek mutatkozik, 
hogy a világtörténetnek й magyar történettel kapcsolatos részei is jelen
tékeny tárgyát képezzék az érettségi vizsgálatnak s hogy a történeti taní
tásnál a geographiai ismeretek ébrentartására és kibővítésére mindenkor 
igénybe vétessék a térkép is, mert e tekintetben itt-ott hiányok mutat
koznak. ^

A mathematika, physika, chemia, természetrajz, ábrázoló geometria 
tanításának eredményére nézve a nagy többség oda nyilatkozott, hogy az 
eredmény általában jobb, mint a nyelveknél.

A harmadik napon a harmadik kérdés került tárgyalás alá, ekkor 
történtek úgy látszik a legfontosabb felszólalások. A tantervre nézve
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Beöthy tett indítványt, a tanárok képzettségéről b. Eötvös Loránd nyilat
kozott, a nyelvtanításra vonatkozólag a szóbirálgatás ellen szólaltak föl, 
mihez Simonyi Zsigmond is hozzájárult. Beöthy Zsolt indítványa ekkép 
hangzik;

Az érettségi vizsgálatok, melyeken résztvenni alkalmunk volt, meg
győztek bennünket arról, hogy a sajátlag nemzeti ismeretágak : magyar nyelv 
és irodalom, magyar történelem, magyar földleírás, középoktatásunk mostani 
keretében nem részesülnek s nem is részesülhetnek kellő ápolásban. Ennél
fogva mai középiskolánk nem is adja meg növendékeinek a képzettség 
nemzeti tartalmának azt a jelentékenyebb mértékét s nemzeti irányának azt a 
maradandóbb bélyegét, melyet úgy az igazi miveltség természete, mint nemzeti 
életünk nagy czéljai, nemzeti mivelődésiink megszilárdítása és terjesztése, 
nemzeti szellemünk fejlesztése kívánatossá tenne. Megengedjük azt, hogy 
helyesebb módszerrel talán a jelenleg érvényben levő tanterv mellett is némileg 
kedvezőbb eredmény lenne elérhető; de kétségtelennek látszik előttünk, hogy 
a valódi haladás e tekintetben gyökeres módosítását követeli a tantervnek, 
melynek az említett körre vonatkozó részleteiben, tárgyainak meg nem felelő 
beosztásában, a rájok fordítható idő elégtelenségében nem jut kellő kifejezésre 
középoktatásunk nemzeti jellege és czélja. Teljes lelkűnkből érezzük a feladat 
rendkívüli fontosságát, mely középoktatásunknak éppen ez irányban osztály
részül jutott; nem kisebb e feladat, mint hazánk müveit osztályait a nemzeti 
ismeretek és nemzeti szellem közössége által kapcsolni egygyé E nagy czélt 
tartva szemünk előtt, tisztelettel indítványozzuk középiskoláink tantervének 
olyatén módosítását, mely működésüket e ezél szolgálatára, a nemzeti ismeret
ágaknak terjedelmesebb és behatóbb művelése által, alkalmasabbá és sikeresebbé 
tehesse. A közoktatási kormány képviselőjének benyújtja: Beöthy Zsolt, 
aláírják: Medveczky Frigyes, Pauer Imre, Bartal Antal, Erődi Béla, Ilos- 
vay Lajos, Hampel József, Ballagi Aladár, Csiky Kálmán, Simonyi Zsigmond, 
Budenz József, Klein Gyula, Ponori Thewrewk Emil, György Endre.

Hozzászölottak b. Eötvös, Simonyi, Pasteiner, Csiky Kálmán, Hóman, 
Heinrich, Vécsey, Asbóth és Erődi. A többség azt határozta, hogy az 
indítvány esetleges tanterv-változtatáskor leendő figyelembe vétel végett 
a jegyzőkönyvhöz mellékeltessék.

A tanárok képzettségének kérdésénél b. Eötvös Loránd beható beszéd
ben kiterjeszkedett a tanárképzés minden mozzanatára. Hozzászóltak a 
kérdéshez: Erődi, Heinrich, Fröhlich és mások. A részletes vita befejez
tével az értekezlet a következőkben állapodott meg: Kívánatos, hogy a 
tanárképzés czélirányosabban rendeztessék, hogy az alapismeretek meg
adására nagyobb gond fordíttassék, hogy az élő nyelvek tanáraival szem
ben az illető nyelv teljes gyakorlati ismerete elengedhetetlen követelmény 
legyen, hogy a tanárjelöltek anyagi helyzetéről állami segélylyel jobban 
kell gondoskodni s hogy a tanárok számára tudományos kézi és segéd
könyvek szerkesztését a M. T. Akadémia közreműködésével a kormány 
vegye gondjába, olyképen, hogy e czélra a költségvetésbe évi nagyobb 
összeget (pl. 10,000 frtot) állítson be, minthogy a magyar irodalom ily 
munkáknak híjával van. Végül kívánatosnak mondatott, hogy a vidéken 
működő középiskolai tanároknak időnkint adassék alkalom arra, hogy 
tanulmányaikat a tudomány újabb haladásának megfelelöleg a főváros
ban egy fél évig vagy egy évig kibövíthessék.

A tanítás méthodusára nézve igen sok érdekes részletes javaslat 
merült fel. A tankönyveket illetőleg az értekezlet sok javítani valót talált.
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E'elszólaltak ez irányban Heinrich, Beöthy, Eötvös, Csiky és Lóczy. Con- 
statáltatott, hogy a tankönyvek fölötte terjedelmesek és módszerük néha 
túlságosan tudományos. A kormány figyelme felhivandónak határoztatott, 
hogy a tankönyvek megbirálásánál még mindig nagyon enyhe mértéket 
alkalmaznak. Hangsulyoztatott az is, hogy a magyar nyelvtani tanköny
vekben még el nem döntött nyelvészeti kérdések fel ne vétessenek, melyek 
t. i. a középtanítás fokán csak háborítólag hathatnak.

Itt kerültek szóba ama visszaélések, melyeket az orthologia köpönyege 
alatt a növendékek nyelvérzéke és aesthetikai ízlése ellen a tankönyvek 
elkövetnek. Dr. Csiky Kálmán a magyar nyelvtanok azon eljárását vette 
éles kritika alá, hogy vita alatt álló nyelvtudományi kérdéseket kevernek 
a középiskolai oktatásba. Indítványozza, hogy a nyelvújítást birálgató czik- 
kek, mint középiskolai tankönyvekbe nem valók, kitöröltessenek azokból. 
Beöthy Zsolt hozzájárul a javaslathoz, megjegyezvén, hogy ez a birálga- 
tás eltereli a tanuló figyelmét a fődolgokról, egyre csak azon jártatják 
eszüket, hogy minél több nyelvhibát jelöljenek ki a legjelesebb magyar 
irók müveiben. Simonyi Zsigmond szintén nem helyesli ezt az irányt, 
mely az egyetemi rendszert beleerőszakolja a gymnasiumba, hol annak 
semmi helye. Erre az értekezlet azt az elvi jelentőségű határozatot hozta, 
hogy a nyelvújításra s orthologiára vonatkozó kritizálás a magyar nyelv
tanokból töröltessenek.

Dr Ballagj Aladár ezután a következő indítványt terjesztette elő :
„A magyar nyelv és irodalomtörténet tanításában ez idő szerint objectiv 

tárgyalás ürügye alatt a kritikai módszert alkalmazzák a magyar classikusokkal 
szemben; minek az a káros hatása jelentkezik, hogy a fiatalság teljesen hitét 
veszti az állítólag magyartalanságokkal s aesthetikai gyarlóságokkal elárasztott 
magyar remekírók iránt. Nem lelkesülhet többé rajtuk s nem lehetnek azok 
reá nézve mintái a magyar stílusnak. Mondja ki tehát az értekezlet, hogy a 
magyar elassikusoknak nyelvi és aesthetikai szempontból való birálgatását 
váltsa fel a subjectiv módszer, mely ápolván a remekírók kultuszát, megtanítja 
az ifjúságot irodalmi müveken lelkesülni, minek erkölcsi s ebből folyólag 
didaktikai értéke megbecsülhetetlen.“ Az értekezlet e javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. (Részünkről is hozzájárulunk ez indítványhoz, a nélkül azonban, 
hogy az indítványban előforduló e kifejezéseket „subjectiv“, „objectiv“ a nekik 
itt tulajdonított és zavarólag ható értelemben helyeselnők s az óvatos okkal- 
móddal gyakorolt bírálatot egészen eltiltanók : különben maganak Beöthynek 
kitűnő tankönyvét sem használhatnék.)

Yégül kiemeltetett, hogy hiány van oly magyar történelmi tanköny
vekben, melyek kellő tekintettel volnának a kapcsolatos világtörténeti 
eseményekre.

A negyedik és ötödik napon az értekezlet az érettségi vizsálat meg
tartásának módjával foglalkozott. A z írásbeli tételek megválasztásának 
kérdésénél azon óhaj nyilvánult, hogy a magyar nyelvből csak egy tétel 
adassák a tanulóknak s hogy a kormány buzdítson és támogasson oly 
magán vállalatot, mely a tanintézetek tájékoztatásául, az érettségi vizs
gálaton való kidolgozásra alkalmas tételeknek egy bö gyűjteményét bocsá- 
taná közre. Többen szószólói voltak a szóbeli vizsgálatokon adandó u. n. 
sédáknak, de az értekezlet többsége ez eljárást, mint az érettségi vizsgá-
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lat lényegének meg nem felelőt, nem fogadta el, valamint elvül kimon
dotta azt is, hogy a szóbeli vizsgálaton, az examinálás alkalmával az 
eddig divó túlságos tanári vezetésnek és segítségnek (u. n. szájba- 
adásnak) többé ne legyen helye s a tanuló lehetőleg saját erejére utalva 
feleljen, sőt kívánatos, hogy az önállóbb felelésnek az alsóbb osztályok
ban is több tér engedtessék.

Kívánatosnak jelezte az értekezlet, hogy a kormány-képviselők kikül
detésénél eddig szokásban volt merev eljárás, mely szerint pl. katholikus 
csak katholikus, református csak református középiskolákhoz küldetett 
ki, jövőben kitágíthassák olyképen, hogy az illető kormányképviselő az 
összehasonlítás kedvéért a helyben levő állami, vagy más felekezetű 
iskolákhoz is kirendelhető legyen.

A köztisztviselők minősítéséről szóló törvény esetleges revisiója alkal
mával kívánatos volna azon alsóbb állások körét szőkébbre szoítani, melyek
nél eddig érettségi bizonyítványt követeltek, mert a jelenlegi állapot a 
követelmények színvonalát lesülyeszti, már pedig az érettségi vizsgálat első 
sorban az egyetemre való előkészítést tartja szem előtt.

A z érettségi vizsgálat ismétlésére vonatkozó mostani eljárást a több
ség túlszigorúnak tartja s óhajtaná, hogy a vizsgálat másodszor való ismét
lése is meg legyen engedve. (Hozzászólottak: Vécsey, Pauer, Csiky, Med- 
veczky.) Az értekezlet tagjainak egybehangzó tapasztalatai szerint a 
deczemberi javító vizsgálat, mint nagyon káros hatású, a lehetőség szerint 
meg volna szüntetendő. Nagy baj az is, hogy az érettségi vizsgálaton elbu
kott tanulók rendkívüli hallgatókul iratkoznak főiskolákra s egy éven át 
sem középiskolai, sem főiskolai tanulmányaikkal becsületesen nem foglal
koznak. Az értekezlet felhívja a kormány figyelmét e visszásságra s óhajtja, 
hogy csak oly tanulóknak számíttassák be rendkívüli hallgató minőségé
ben töltött évük, kik mind a másodszori érettségi vizsgálat alkalmával, 
mind egyetemi tanulmányaikat illetőleg nagy szorgalmukról adnak bi
zonyságot.

A többi felmerült kérdések közül még megemlítjük azt, hogy külö
nösen az aut. felekezeti középiskolák igazgatóinak hatásköre kibővíttes
sék, hogy a nevezett középiskolák igazgatói ne mint eddig, évről évre 
vagy három évre, hanem a helyes administratio érdekében végleges minő
ségben alkalmaztassanak.

A tárgyalások befejeztével az értekezlet az elnök, dr. Klamarik 
János ministeri tanácsos fáradozását megköszöni s azon óhaját fejezi ki. 
hogy az ily értekezletek időről-időre, pl. három évi időközökben megújít- 
tassanak.

Végül az elnök mondott köszönetét az értekezlet tagjainak szives 
közreműködésükért. Záró beszédjében igazságot szolgáltatott sokat vádolt 
középiskoláink egy kétségtelen nagy érdemének: annak, hogy erősbitik a 
nemzeti öntudatot s híven szolgálják a magyar államiság ügyét. Beszéde 
elején örömét fejezte ki a fölött, hogy az értekezlet tagjai a középiskola 
terén haladást konstatáltak s kijelenté, hogy maga sincs ugyan megelé
gedve a mai állapotokkal, mert azt szeretné, hogy középiskoláink már
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most azon a fokon álljanak, mint például a francziák; de azért kétség
telen, hogy a fejlődés utján vannak, az államiságnak s a magyarságnak 
pedig megmérhetetlen szolgálatokat tettek. Ápolói voltak és lesznek min
denkor a magyar géniusznak s magyar nyelvnek; nélkülük lehetetlen lett 
volna állami életünk újabb kifejlesztésében elérnünk mindazt, a mit elér
tünk. Hisz másfél évtizeddel ezelőtt állami életünk egyes factoraiban az 
egész személyzet német volt még s hogy aránylag oly rövid idő alatt 
megmagyarosíthattuk pl. egész pénzügyi, vasúti, bányászati, erdészeti stb 
személyzetünket, s hogy ma nem idegen már a magyar szó egyetlen vidéken 
sem, azt java részben középiskoláinknak köszönhetjük. Ezt az érdemüket el 
kell ismernünk, hogy buzduljanak a nemes munkában továbbra is

Ezzel a magyar tanárságnak igazságot szolgáltató igaz szózattal ért 
véget az értekezlet, mely gazdag volt figyelmeztető, buzdító és javító esz
mékben, bizonyára további gyümölcsöző eszmecserére, mely hathatós intéz
kedésekre fog alkalmat szolgáltatni.

A görög nyelvi enquéte.
A görög nyelv ügyében összehívott enquéte tanácskozásairól, melyek 

márcz. 24., 25. és 26-án gr. Csákу Albin vall. és közokt. minister 
elnöklete alatt folytak, ezúttal csak rövid tudósítást adunk. Hivatalos 
közlemény mind ez ideig nem jelent meg róluk, a hírlapok tudósításai 
meg annyira subjectiv színezetűek és sokban oly érthetetlenek, zavarosak 
és ellenmondók, hogy bajos eligazodni bennük és még bajosabb hitelt 
adni nekik. Gondoskodtunk róla, hogy teljesen megbízható és kimerítő 
tudósítást nyerjünk E tudósítást, melyet nagy terjedelme miatt csak jövő 
füzetünkben közölhetünk, hiteles adatok és följegyzések alapján az en- 
quétenek egy tagja készíti számunkra. Addig is némi tájékoztatásul 
átveszszük nehány adat kiigazításával azt a hírlapi tudósítást, melyet 
valamennyi között legobjectivebbnek találtunk. E tudósítás így szól:

Két napon, hétfőn és kedden (márcz. 24. és 25-én), mindkét nap 
hosszú három órán át folytak a tanácskozások, melyeket a közoktatási minis
ter az országgyűlésben tett Ígérete szerint a körül megindított, vájjon mi 
legyen a görög nyelv helyzete középiskolai oktatásunk keretében. A minister 
úr előre megjelölte ugyan ismert álláspontját, melyről nem látva semmi cultu- 
rális veszedelmet abban, ha a görög nyelv a tanulmányok sorából kihagyatnék, 
vagy talán facultativvá tétetnék, de egyelőre arra a megoldásra hajlott, hogy 
csak általános kötelezettségét megszorítsa és egyesek a tanulása alól némi 
cautelák mellett fölmenthetők legyenek. Minők legyenek e cautelák, arra 
kívánta volna a meghívott szakfériiak tanácsát. Azonban az értekezlet várat- 
lanúl egész más fordulatot vett. Azok a férfiak mind, a kik tudományos és 
társadalmi állásuknál fogva első sorban tarthatnak rá számot, hogy szavuk 
figyelembe vétessék, mind egyhangúan odanyilatkoztak, hogy a minister úr 
álláspontját el nem fogadhatják, a kérdés fölvetését ez idő szerint szükség
telennek, tudományos fejlődésünkre károsnak tartják s végül azt a kérést 
intézték a minister úrhoz, hogy őket mentse fel az alól, hogy oly részletekre 
nézve adjanak véleményt, melyek egy egészen eltérő nézet megvalósítását 
veszik czelba. Sőt egy hang egyenesen ki is mondta, hogy az ügy elleni 
vétség volna, ha az országgyűléssel szemben, mely végre dönteni fog, a
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minister állását tanácsukkal megkönnyítenék. Ez értelemben a legkiválóbb 
szakférfiak tehát a harmadik nap tanácskozásáról, mely a részletek körül 
forgott, előre lemondtak. Tudományos közéletünk e jelesei a következők : 
Eötvös Loránd báró, az akadémia elnöke, Szily Kálmán, akadémiai főtitkár, 
Hunfalvy Pál, Szász Károly, akad. r. tagok, Hajnik Imre, az egyetem rectora, 
Medveczky Frigyes, a philosophiának, Ponori Thewrewk Emil, a class, phil. 
tanára, König Gyula, műegyetemi dékán és a mathematika tanára. Heinrich 
Gusztáv, ki a görög nyelvi kérdés fölvetésére csak akkor találna okot, ba az 
egységes középiskola behozataláról volna szó, szintén nem kívánt a részletek 
tárgyalásában részt venni. A három meghívott főigazgató közül Lutter Nándor 
a trifurcatió, Húman Ottó a görög nyelv, Fehér Ipoly az egységes középiskola 
híve; az utóbbi még most nem, az előbbi pedig egyáltalán nem helyesli a 
görög nyelv megszorítását. Szorosan a minister véleménye mellett szólották : 
Schvarcz Gyula, országgyűlési képviselő, ki ismeretes módon bizonyítgatni 
iparkodott, hogy a minister szándékolt intézkedése nem oly végzetes a görög 
nyelvre, hiszen épp intensivebb tanítását czélozza; továbbá Felméri Lajos, 
kolozsvári egyetemi tanár, Spitkó Lajos, gymn. igazgató és Jancsú Benedek, 
gymn. tanár, a kik üdvözölték a minister kezdeményezését, mert mind
egyiküknek van, a mint kifejtették, egy-egy külön középiskolai tanterve, s 
azt látják, hogy a minister intézkedése annak egyengeti az útját. A többi 
résztvevők közül Kármán Mór, kinek álláspotja a görög nyelv dolgában 
paedagogiai szempontból ismeretes a közoktatási tanács felterjesztéséből, ezúttal 
csak a középiskolai szervezet szempontjából szólott a tárgyhoz; Fölser István, 
a műegyetemen az ábrázoló geometria tanára, és Hofer Károly, reáliskolai 
igazgató, az általános kérdésben egyáltalán nem nyilatkoztak és csak a részletek 
megvitatásában szándékoztak részt venni.

A részletekre vonatkozó márczius 26-iki tanácskozás ismét három 
teljes óráig tartott, mert némely tagok mindennemű tanulmányi tervezgetésbe 
is tévedeztek s itt-ot.t szükségtelen vitát és polémiát se kerültek. A minister 
ú r‘egyébként lévén elfoglalva, csak egy ideig elnökölt, a többi időre az állam
titkár úrra bízván a tanácskozás vezetését. E napnak mégis volt némi hatá
rozott eredménye, a mennyiben minden felszólaló megegyezett abban, hogy 
a görög tanulás hiánya mindenesetre pótoltassék görög irodalmi remekek fordí
tásának olvasásával s némi görög irodalom- és művelődéstörténeti tanul
mánynyal. A  ministen propositiók közül szintoly egyhangúan elleneztetek az 
a lehetőség, hogy a latin nyelvi olvasmány nyeljen néhány órát a görög 
tanulás mellőzése által. Ellenben nagy többség hajlott arra az alternatívára, 
hogy a nyert időt oly tárgyra fordítsák, mely a gymnasiumot a reáliskolához 
közelebb viszi, s ilyennek találtatott az ábrázoló geometriának és a szabad
kézi rajznak valaminemü összekapcsolása. A történeti hűség kedvéért legyen 
még megjegyezve, hogy a görög nyelv principialis védői közül az utolsó napi 
tanácskozásokban mégis részt vettek Hajnik Imre, de minden hozzászólás 
nélkül, továbbá Heinrich Gusztáv és Medveczky Frigyes, az utóbbi kettő a 
discussióban is.

Hogy tudományos közéletünk díszeit azért, mivel férfiasán kimon
dották meggyőződésüket, mily elbánásban részesítették oly emberek, a kik 
bokájukig sem érnek föl, arról tanúságot tehetnek az Egyetértés, Pesti 
Napló, Pesti Hírlap és Fővárosi Lapok nagybotú bölcsei. Még legsze
lídebbjük is így ír a Fővárosi Lapok márcz. 2S-iki számában: „Nagy 
tudósaink úgy tesznek, mint az Offenbach mythologiájában az Olympus 
főistenei, kik maguk közt olyan kedélyes, természetes és szeretetreméltó 
emberek, mint a földi halandók, de mikor föl kell ülni a trónusra, egy
másra kiáltanak: „Bújjunk a nimbuszba!“ s rögtön feszes, merev, vil
lámokkal és szigonynyal dolgozó alakokká válnak, hogy szinte megriadunk“. 
De a Fővárosi Lapok kicsodája csak neveti, „mert ép a nagy tudósok
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sokszor szoktak leledzeni túlzásban, elfogultságban, egyoldalúságban. Azt 
hiszik, hatalmas zászlót lengetnek, mikor a czopfjuk mozog.“ Ezt érde
melték legkiválóbb tudósaink igaz meggyőződésüknek őszinte kimondá
sáért, a mit művelt ember mindenkiben nagyra becsül! A Fővárosi Lapok, 
anti-görögje egyeseknek külön is nekik ront. Egy nevezetes szakasza a követ
kező : „Megint azt Írják dr. Kármán Mórról, hogy a minister enquéte-jén 
azt mondta volna: századunkban nem lehet tudományos ember, ki görögül 
nem tud. Egyszer már tiltakozott az ellen, hogy ilyesmit fogtak rá, s 
valószínű, hogy most is tiltakozni fog, mivelhogy ezerivei volt és van 
tudományos ember, kiknek a görög grammatika gyönge oldaluk. A jó 
Hajnik Imre pedig lehetetlennek tartja, hogy többé (görög nélkül) valaki 
tudományosan képzett jogász vagy orvos lehetne. Mintha nem lettek 
volna régebben is hatalmas ügyvédek és jogvédők, nőve a „jus romanum“ 
emlőin, mikor a görögöt a katholikus középiskolában nem is tanulták, 
mert hisz ott a Bach-korszak tette azt csak kötelezővé, s mintha a nagy 
orvosok Hippokratestől, nem pedig az új idők orvostudományi lángelméitől 
tanulnának. Ezek az urak maholnap még Lavoisiert is ó-göröggé teszik 
s a tudomány minden forrását az antik világba helyezik át. Az ilyen 
túlzások egyszerűen nevetségesek, és csak annyiban jók, mennyiben a 
„nevetséges“ öl, már pedig jó megölni minden előítéletet és czopfot.“ 
Erre dr. Kármán Mór oly választ küldött a Fővárosi Lapok szerkesztő
jének, mely a személyes dolgokon fölülemelkedve egész higgadtan az 
ügygyei foglalkozik. A szerkesztő azonban ép azért tagadta meg a válasz 
közlését, mert ő lapjában az övével ellenkező nézetnek nem nyit kapjit, 
hanem csakis személyes védelmet enged meg. Minthogy a válasz kerüli 
a polémiát és tartalmilag oly természetű, hogy az ügy érdeke, a napi
renden levő nagyfontosságú kérdés tisztázása ítéletünk szerint kívánatossá 
teszi megjelenését, helyén valónak tartjuk, hogy itt közöljük. A válasz, 
melytől a Fővárosi Lapok szerkesztője annyira megfélemlett, így szól:

Igen tisztelt szerkesztő úr! Becses lapja elmés disputálőja, a „neki- 
görögödésről“ szólva, valószínűnek tartja, hogy tiltakozni fogok a ráfogás 
ellen, „mintha azt mondtam volna a ministeri enqueten : századunkban nem 
lehet tudományos ember, ki görögül nem tud.“ Őszintén szólva, nem volt 
szándékom tiltakozni egy oly lap közlése ellen, melynek referense vagy 
szándékosan ferdít, vagy képtelen megérteni más ember szavát; azt se vettem 
sokba, hogy a többi lapok mind átvették belőle az inkriminált passust. Meg
nyugodtam benne, hogy az enquétenek van jegyzőkönyve, s azt hiszem, a 
ministerium az ügy érdekében, mely országos kérdéssé nőtte ki magát, közzé 
fogja tenni a jegyzőkönyvét. A „Fővárosi Lapok“ azonban családi közlöny, 
értelmes müveit nők, anyáknak is lapja s azért újra kötelességemnek tartom, 
némi felvilágosító észrevételt tenni a mai disputa elmésségeire. Nem a magam 
álláspontját akarom evvel tisztázni, hanem ahhoz szeretnék valamikép hozzá
járulni, hogy az ügyállást megvilágítva értsük meg egymást, s a szülők, 
általán a müveit magyar világ kellőkép tájékozódjék.

A görög nyelvtanítás ellenzői rendszerint abból a feltevésből indulnak 
ki, hogy ez a tanulmány megtette szolgálatát a múltban, hogy ma már a 
tudomány és irodalom új modern alapokon épülve, nem szorul többé reá. 
Pedig az történeti és tárgji tévedés egyaránt. A kik ösmerik az iskolaügy 
fejlődését, jól tudják, hogy a görög tanulás igazán csakis a mi századunkban 
nyert biztos helyet és kellő terjedelmet az európai oktatásügyben, s hogy



494

azelőtt többnyire az a szempont döntött iskolai tárgyalásában, melyet most 
ismét érvényre akarnak juttatni nálunk, hogy csak papnak s philologusnak 
lehet szüksége reá. Összefügg e tény maguknak a tudományoknak ujabbkori 
tejlődésével, hogy párhuzamosan a természettudományok emelkedésével, a 
történeti tanulmányok s a philosophiai elmélkedés is a múlt századok fel
fogásától egészen elütő irányokat kezdtek kifejteni. Csakis e századunk 
szellemi mozgalmai tették tudatossá a búvárkodás minden terén, mily fontos 
a helyes eligazodás és czélt nem tévesztő haladás érdekéből, hogy meg ne 
szakadjon a kapcsolat a mai nap tudós munkássága és annak elei közt, melyek 
mind első sorban a görög szellem termékeiben találhatók. Mennél inkább nyil
vánult az összefüggés e szüksége, annál több becset nyert általán a görög 
nyelvtanulás, mint ez összefüggés fenntartója, a tudós műveltség körében. 
Kell-e fényesebb bizonyíték ez állítás igazságára, mint például az a levél, 
melyet az orvostudomány egyik modern reformátora, s azonfelül a tudás egy 
újonnan fejlődő ágának, az anthropologiának apostola, Virchow — kit egyéb
ként mint szabadelvű politikust is jól ismer a világ — intézett egy dél
németországi középiskolai rektorhoz, feleletül arra a kérdésre, el lehet-e a 
jövendő medikus a görög nyelv nélkül? Ez a felelet így szól: „Az egész 
orvostudomány az ógörög irodalmon alapul. Semmiféle más tudomány nincs 
oly kényszerűen ez egy ókori nyelvre utalva. A római ókor majdnem semmit 
sem tett számunkra s ha a latin nem volt volna egész a jelen század elejéig 
a tudós középkor nyelve, semmi szakszerű szükség nem forogna fenn, hogy 
latinul tudjunk. A görög ókor nézetei annyira vérévé váltak minden későbbi 
orvosi irodalomnak, hogy a legtöbb müveit népnek még népies hagyományai 
is ugyané forrásból erednek. Bátran mondhatjuk, hogy még most is az orvosok 
és népek többsége Galenus módján gondolkodik. Ha azt válaszolnák, hogy 
hiszen minden görög művet már jókorán lefordítottak latinra, arra azt jegy
zem meg, hogy a fordításokból soha sem nyerhetni megbízható ítéletet a 
görög szöveg értelméről és tartalmáról. Századok múltak, míg e fordítások 
készültek és a fordítók azt, a mit átültettek, gyakran elég rosszul értették. 
A tudós vizsgálódás számára tehát múlhatatlan, hogy az eredeti szöveget 
velők összevessük. Talán azt fogják mondani, ez a tudósnak szól, de nem a 
gyakorlat emberének, az egyszerű orvosnak. Csak mindenki tudhatná pályája 
kezdetén, hogy az egyik vagy a másik akar-e lenni! Eddigelé helyesebbnek 
látták, hogy mindenkire nézve biztosítsák az egésznek lehetőségét s megadják 
az orvosi nevelésnek egy módját Sajnálnám, ha ez megszűnnék. Aligha érnénk 
el nagyobbat. Minden orvos a maga módján tudós legyen. Egyszer az életé
ben kell hogy minden művelődési eszköz birtokában érezze magát. Lássa 
azután, miként kamatoztatja fundusát. Még most terminológiánk majdnem 
teljesen görög, minden uj nevet, melyet alkotunk, előszeretettel görög gyö
kérből képezünk. Nem elég világosan szól-e ez ? Az általános classikus 
műveltség becséről nem is beszélek ; ezt minden szakértő maga megítélheti. 
Ám hogy ép a természettudásra nézve van a classikus hellénségnek kiváló 
jelentősége, mert benne meglelhető a természetbölcselet minden iránya, sőt 
meg van jelölve az elfogulatlan természetvizsgálat egész irányzata, ezt még 
szabad legyen kiemelnem. Véleményem tehát ez : „Adjuk meg az orvosnak 
az egész classikus műveltséget. A mellett még mindig elég tér jut a termé
szettudományoknak is, ha csak azt nem tűzzük ki feladatúi, hogy a gym
nasium egyetemi munkát végezzen.“ A levél mellékletéül szolgált még azon
felül Virchow tudós folyóiratának egy értekezése különlenyomatban, mely a 
tüdővészről szólva kimutatta, mily becses az orvostudományban is a fonto
sabb tanok megértésére a történeti kutatás és hogy ez szükségképen a görög 
orvosok műveinek tanulmányára vezet.

A teljes történeti hűség kedvéért megjegyzem még, hogy a német reál- 
gymnasium fértíai oly iskola képviselői t. i., a melyben csak latinul tanítanak, 
az egyetemre való bocsátást sürgetve növendékeik számára, később Virchowhoz 
fordultak, vájjon tényleg elégtelennek tartja-e a latinos műveltséget, melyet ők 
adnak, az orvosi tanulmányra ? Virchow erre őszintén úgy nyilatkozott, hogy
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a görög követelését nem tartja feltétlennek. Valóságos tapasztalata abban, 
hogy a reálgymnasium növendékei miként válnak be az orvosi tanulmány 
terén, nincsenek ; ellenben Amerikából évenkint számos tanítványa van minden 
humanistikus műveltség nélkül és szívesen elismeri, hogy vannak köztük igen 
jeles munkások a medica terén. „Vájjon azonban nem volnának-e még jobbak, 
ha humanistikus irányban iskolázottabbak volnának, az persze egész más 
kérdés /“

Azt hiszem, e szakférfiú Ítéletével szemben, elnézőbbek lesznek a görög 
nyelvtanulás ellenfelei a mi tudós szakköreink iránt is. És a „Fővárosi Lapok“ 
disputánsai egy kissé szintén alább hagyják elméskedésöket. Hajnik Imre 
egyetemi rector úr csak ugyanazt állította a jogászságról, mit Virchow az 
orvosokról. Ő maga elismerte, hogy lehet valaki derék jogvédő, hatalmas 
ügyvéd görög nélkül is, de szükségét látta a görög tudásnak a tudós búvárlat 
részén, különösen a római jog, jogbölcselet s politika terén. Valóban járat
lanság, ismeret hiánya vagy tudatos félrevezetés, ha ily követeléssel szemben 
a magunk múltjára hivatkozunk s szólunk jeles tudósainkról, államférliainkról, 
kik megállták a helyüket oly módon, hogy meghajtunk előttük mindenkor, a 
nélkül hogy görögül tudtak volna. Igazán annyi okunk volna megnyugodni 
tudományos fejlődésünk eddigi állapotában '? Nem sínli-e meg annyira az idegen 
befolyást minden iziben, hogy komolyan kérdezhetjük, van-e egyáltalán, volt-e 
valaha magyar tudomány ? S most, hogy mi magunk ifjúságunkat, annak legalább 
egy részét mindazon eszközök birtokába akarjuk helyezni, a minek segítsé
gével Európa minden népe önálló tudományosságra jutott, most állítsuk-e meg 
a megindult haladást, visszatérve apáink csekélyebb készletéhez? ltjaink túl
terhelésétől ne féljünk 1 Annyit elbírnak, a mennyit a mai iskola reájok ló ! 
S mire való a tanár ügyessége, lelkesedése, ha nem törődik eszközök előterem
tésével, melyek arra képessé teszik őt, hogy korunk követelményeinek ép úgy 
megfeleljen, mint a régi iskola embere megfelelt a maga idejének s mint a 
többi népek tanárai megfelelnek a maguk nemzeti feladatának ? 1

Ezúttal csak ennyi volt mondani valóm ! Mi a nézetem középiskoláink 
szervezése körül, azt a „Fővárosi Lapok“ hasábjain egyszer már kifejtettem ; 
s mi véleményem a fenforgó s az enquéte elé terjesztett kérdésekben, arról 
majd világosan tanúskodnak az értekezlet jegyzőkönyvei. — Budapest, 1890. 
inárcz. 29. A tek. szerkesztő úr köteles szolgája Dr. Kármán Mór.

Országos közoktatási tanács.
Az orsz. közoktatási tanács febr. 28. tartotta szokásos évi összes 

ülését, melyre a tagok nagy számmal jelentek meg. A vallás- és közok
tatásügyi ministerium képviseletében megjelentek: dr. Klamarik János 
miniszteri tanácsos és Leövey Sándor osztálytanácsos. Az ülésen a még 
mindig betegeskedő alelnök, dr. Stoczek József főrendiházi tag helyett 
dr. Hajnik Imre, a tudományegyetem e. i- rectora, mint a tanács állandó 
tagja elnökölt, ki dr. Stoczek betegsége idejének tartamára az elnöki 
teendők teljesítésével meg van bízva. Hajnik elnök megnyitó beszédében 
a meleg részvét hangján emlékezett meg a tanácsnak fennállása óta a 
nagy tanács üléséről első ízben távol maradó alelnökéről, kit súlyos beteg
sége akadályozott meg a megjelenésben. Ezután dr. Ferenczy József ter
jesztette elő titkári évi jelentését, mely azon észrevétellel, hogy a meg
bírált könyveket szaktudományok szerint is jó volna kimutatni, tudomásul 
vétetvén, tárgyalásra került dr. Lutter Nándor tanácstagnak írásban benyúj
tott indítványa, melyben utalva a népoktatási intézetek tantervei között 
észlelhető visszásságokra, sürgeti e tantervek revisió alá vételét. Előtér-
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jesztetett továbbá a közoktatásügyi ministernek a tanácshoz intézett fel
hívása, melyben megbízza a tanácsot a kereskedelmi iskolák szervezeté
nek revisiójával. A tanács tudomásúl vevén a minister felhívását, a munkálat 
kidolgozását szakférfiakból álló albizottságra bízta, mire az elnök a tanács- 
kozmányt bezárta.

A titkári évi jelentésből átveszszük ezeket:
Többször volt már említve, hogy a tankönyv-bírálatok meggátolják a 

tanácsot érdemleges tanügyi munkálkodásában . . . Összehasonlítottam a tanács
nak az utolsó öt év alatt e téren kifejtett munkásságát s az eredményt a 
következő számadatok mutatják : 1885-ben megbíráltunk 89 köt. könyvet, 1886-ban 
150-et, 1887-ben 219 et, 1888-ban 263-at, 1889-ben 290-et tehát, négy év nlatt 
89-ről 290-re szaporodott a bírálat. Nem teljesedett be e szerint az a jóslat, 
hogy ezután már mindig kevesebb lesz a bírálat; sőt inkább egy ideig még 
több lesz, a mit bizonyít az is, hogy 1890. januárjában, tehát az év elején, 
már kerek számmal 300 kötet volt bírálat alatt. A tankönyvbirálatoknak e 
nagy száma okozta, hogy mig 1886-ban csak 18 ülésre volt szükség, 1888-ban 
55 ülést kellett tartanunk s ugyanily rohamos emelkedést mutat az ügyforga
lom száma, mely 1885-ben 428-ra terjedt, 1889-ben fölemelkedett 1506-ra, eddig 
soha el nem ért magasra. Részletezve a múlt évi bírálat adatait, a következő 
eredmény tűnik k i : középiskolai mű volt 58, melyekből engedélyezhetőnek 
találtatott 48, nem engedélyezhetőnek 15; népoktatási intézetek számára szánt 
mű megbiráltatott 186, ezekből engedélyezhetőnek Ítéltetett 83, 103 pedig nem; 
nemzetiségi mű volt 46, s belőlük engedélyezhő 31, nem engedélyezhető 15. 
Összesen a 290 megbírált műből engedélyezésre méltónak Ítéltetett 157 (54°/0), 
nem engedélyezhetőnek 133 (45'8°/0). A végeredmény tehát még mindig az, 
hogy a tankönyveknek majdnem fele annyira fogyatékos, hogy iskolai hasz
nálatra nem ajánlható. Tekintve a bírálatokban előforduló általános jelentőségű 
részleteket, melyek nemcsak a megbírált könyvre vonatkoznak, nem is csak 
a könyv szerzőjét magát érdeklik, hanem igen soksor általános érdeküek, 
útmutatást és tanulságot foglalnak magukban minden tankönyviróra nézve, 
tájékozást azon irodalmi ág egész körére, a melyhez a megbírált könyv tarto
zik, sok esetben a szűkszavú tanterv részleteinek helyes magyarázatát adják, 
kívánatosnak mutatkozik, módot és alkalmat keresni a bírálatok közzétételére. 
Ez sok tehertől mentené meg a közoktatásügyi kormányt is, melyre terhes és 
fölösleges administrationalis munkát ró a bírálatoknak lemásolása s a szerzőkkel 
való közlése, sok félreértésnek is eleje vétetnék, mindenekfelett pedig az 
erkölcsi haszon és előny, melyben az oktatásügy minden munkása osztoznék, 
megérdemelnék a régen emlegetett terv megvalósítását. (Mi régóta sürgetjük 1 
A szerk.) A tanács ülései nem lévén nyilvánosak, a munkásságáról időnként 
megjelenő publicatiók — azt hiszem — megszüntetnék munkásságának téves 
megítélését, kevesbítenék a most gyakran észlelhető bizalmatlanság jeleit és 
talán egyben-másban előmozdítanák működése intensivitásának emelését. Evek
kel ezelőtt hosszas tanácskozások folytak már e kérdés felől s a tanács csak
nem egyhangúlag helyeselte azt a törekvést, mely működésének a legnagyobb 
publicitást szerezze meg, de kedvező megoldást az ügy nem nyert, noha pénz
ügyi tekintetben semmi akadály sem volt. Uj kísérlet tán kedvezőbb eredményre 
jutna ma, melyet kezdeményezni ez ügy nem akarok én, de azt hiszem, meg
emlékezni ez ügyről nem alkalomszerükén éppen most, midőn számadatokban 
van feltüntetve, hogy a közoktatási tanács munkásságának mily nagy anyaga 
van az irattárban eltemetve, a mely pedig gyümölcsöző talajként volna fel
használható. Áttérve a tanács múlt évi működésének részletézésére, a követ
kező adatokat említem meg. Elkészítettük a középiskolai uj rendtartást, átvizs
gáltuk a kereskedelni akadémiák érettségi dolgozatait, teljesítettük a polgári 
iskolai magyar nyelvtanok revisióját, részletes jelentést készítettünk a közép
iskolák érettségi vizsgálni ügyiratai felől. Revideáltuk az erdélyi ágost. ev. 
egyház főhatósága alá tartozó iskolák tankönyveit, melyek közül egy sereg
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külföldi könyvnek kiküszöbölését javasoltuk. Jelentést készítettünk paedagogiai 
és művészeti tekintetben a történelmi fali képek gyűjteményéről, elkészítettük 
a reáliskolák könyvviteltani tantervét. Átvizsgáltuk a budapesti kereskedelmi 
iskolai tanfolyamok rendes és javító zárvizsgálati ügyiratait, a fővárosi keres
kedelmi iskolák tantervváltoztatását, a nevelőnők képesítő vizsgálatának sza
bályzatát, a fiumei államgymnasium számára készülő olasz könyvek kéziratait, 
Budapest főváros ipariskolai pályaműveit a tanítónőképezdék tornaszakkörének 
szervezetét, a gymnasiumi és reáliskolai zárjelentéseket, a Kolozsvárott terve
zett női kereskedelmi akadémia tantervét, a kolozsvári kir. javító-intézet tan
tervét, a hazai tanintézetekben használt külföldi kiadású térképeket, melyekből 
egy sereg államellenest kitiltásra javasoltunk. Javaslatot tettünk a torna, ének, 
rajz, kézimunka érdemjegyeinek a tanítói képesítéseknél való beszámítása 
felől a középiskolákban használható térképek és atlaszok s az e téren felme
rülő hiányok pótlása felől, a Fekésházy-díjnak kiadása felől. Beható tanácsko
zásokat folytattunk s ezek alapján javaslatot készítettünk a tanács reformja 
felől, a görög nyelv oktatásáról, a tanítóképezdei végvizsgálatok eredményének 
átlagszámítása felől, a kereskedelmi iskolák magánvizsgálata tárgyában a 
világtörténelemnek a középiskolai érettségi vizsgálaton való kikérdezése felöl. 
A tanács korábbi munkássága alapján a múlt évben adattak ki a tanárvizsgá
lati szabályzat, az engedélyezett népoktatási tankönyvek I. II. Jegyzéke, a 
népoktatási könyvbirálati szabályzat, az engedélyezett középiskolai tankönyvek 
45-ik jegyzéke.

íme, t. tanács, a lefolyt év munkásságának vázlatos képe. És ily munka
kör mellett is akadt középiskolai tanár (Tudtunkkal ez a tanár nem így 
fejezte ki nézetét, s a maga nézetével, a mint ő concipiálta, épenséggel nem 
áll elszigetelten, úgy hogy kár volt egyetlen egy tanárról szólni. A szerk.), 
a ki azt hirdette és hirdeti folyton, hogy a középiskoláknak a tanácsra semmi 
szükségük és akadt népoktatási közlöny, mely határozottan kijelentette, hogy 
a tanács a népoktatási intézetek javára semmit sem tett, hogy, a népoktatási 
intézetek a közoktatási tanácsnak semmi hasznát sem látják. Én azt hiszem, 
a tanács teljes megnyugvással tekinthet vissza régebbi működésére is, a lefolyt 
évben teljesített munkakörére is. Ez ugyan éppen nem akarja azt jelenteni, 
mintha a tanács működése, főleg szervezete és ügymenete javításra nem szo
rulna, ellenkezőleg, e régen várt és ismételve sürgetett javítást és módosítást 
éppen munkakörének terjedtsége teszi mulhatatlanúl szükségessé.

Örvendetes jelenségképpen említem meg könyvtárunk múlt évi szaporo
dását, mely számbelileg ugyan nem valami meglepő gyarapodást jelez, mert 
mindössze 274 kötetre rúg a szaporodás, de tartalmi tekintetben annál becse
sebb műveket foglal magában a szerzemény. A tanács elnöksége ugyanis évek 
óta következetesen iparkodik a külföldi tanügyi nyomtatványok rendszeres s 
lehetőleg tömeges beszerzésére, hogy a tanács könyvtárában meglegyenek a 
külföld oktatásügyét ismertető elméleti müvek, sőt a külföld iskoláiban hasz
nált tankönyvek is. 1886-ban nagyobb gyűjteményt szereztünk be a bajor, 
szász és porosz középiskolai tankönyvekből, 1887-ben nem volt a könyvtárra 
fordítható számbavehető költség, de 1888-ban szép gyűjteményt szereztünk 
be az olasz és franczia középiskolai tankönyvekből, a múlt évben pedig besze
reztük a franczia népoktatási intézetek tankönyveinek egy tekintélyes soroza
tát. Könyvtárunkban most 3196 kötet könyv és 1268 füzet hazai és külföldi 
tanügyi értesítő van. Tartottunk a múlt évben összesen 51 ülést, még pedig 3 
összes ülést, 30 rendes kis tanácsülést és 18 albizottságit. 1886-ban az ülések 
száma 18 lévén, a múlt évben tehát már e szám majdnem a háromszorosra emelkedett.

A tanárok mint lapszerkesztők.
Az ismeretes rendelet, melyet alább mi is közlünk, sok minden

féle magyarázatra adott okot. Egyelőre elegendőnek tartjuk, ha a „Nemzet“ 
márcz. 19-iki számában megjelent magyarázó czikket közöljük, melyet
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tán joggal tekinthetjük a kormány czélzatai helyes interpretatiójának. 
A czikk ekkép hangzik:

A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló, valamint 
a népoktatási törvénynek a tanárok és tanítók mellékfoglalkozását tiltó ren
delkezése alapján a vallás- és közoktatásügyi minister egy közelebb kibocsá
tott rendeletében kimondotta, hogy a lapszerkesztést is olyan foglalkozásnak 
tekinti, a melyet ha nem is zár ki a tanári vagy tanítói állás, de a melyet 
az illetők csakis az iskolai felsőség előleges engedelmével vállalhatnak e l; 
a politikai lapok szerkesztésétől pedig egyáltalában eltiltja a tanárokat és 
tanítókat a jövőre nézve. E rendelkezésre reflectálva, az „Egyetértés“ vasárnapi 
számában azt állítja, hogy az visszatetszést keltett az érdekelt körökben, 
mert nemcsak hivatásbeli, hanem egyúttal polgári jogaik megsértését látják 
benne. Végig olvasva ez állítás bebizonyítását megkisérlő okoskodást, azt 
találtuk, hogy az illető czikkiró és mindazok, a kik vele esetleg egyetértenek, 
nem fogják fel helyesen a ministeri rendelkezésnek sem szószerinti értelmét, 
sem irányát, még kevésbbé pedig törvényes alapját. Már azon körülmény is, 
hogy a kérdéses rendelet nem jelent meg a kormány hivatalos közlönyében, 
arra mutat, hogy a kérdéses ministeri rendelet nem akart uj elvet, vagy elvi 
jelentőségű határozatot kimondani, hanem egyszerűen figyelmeztetni kívánta 
az érdekelt köröket, hogy a minister a mellékfoglalkozást tiltó törvények 
szigorú betartását megkívánja. A középiskolai törvény a tanférfiak mellék- 
foglalkozására pedig világosan rendeli, hogy a minister határozza meg elő
zetesen, hogy „mennyiben vállalhatnak a középiskolai tanárok akár polgári 
jogaik gyakorlásából, akár pedig szellemi tevékenységükből eredő oly tiszt
séget vagy megbízatást, mely őket tanári hivatásukban akadályozhatná.“ 
A törvény ezen világos intézkedésével szemben tehát kétséget nem szenved
het, hogy a lapszerkesztés is olyan foglalkozás, a melyet a ministernek elő
zetesen be kell jelenteni és a melynek elvállalását mindenesetre meg fogja 
tiltani azon tanferfiunak, a ki tanári hivatását nem tölti be, pl. a ki hanyag. 
Az „Egyetértés“ czikkirója továbbá azt állítja, hogy a fenti ministeri ren
delkezés az 1848. évi XVIII. törvényczikket, mely szerint: „mindenki gondolatait 
sajtó utján szabadon közölheti és terjesztheti“, megváltoztatja. A czikkiró 
szerint tehát csak azok közölhetik és terjeszthetik gondolataikat, a kik lap- 
szerkesztők, és az a sok száz iró, a kik egyúttal nem lapszerkesztők, a 
ministeri rendelet kibocsátása folytán ezután meg vannak fosztva azon lehe
tőségtől, hogy tanügyi kérdéseinkhez hozzászóljanak és azokról szabad véle
ményt mondjanak. Felesleges bizonyítani, hogy ez okoskodás teljesen tart
hatatlan és hogy azt a ministeri rendeletből nem lehet kiolvasni; mert a 
kérdéses ministeri rendelet nem tiltja el a gondolatok szabad közlését; ezután 
is mindenki irhát tetszése szerint bármit, „minden előző vizsgálat, avagy 
engedély nélkül“ ; csak a lapok szerkesztésére nézve kívánja meg a minister 
az engedély kieszküzlését. A szerkesztés pedig más, mint az Írás; az sok 
technicai és egyéb fáradtsággal jár, és lehet valakinek ideje valamit megírni, 
de nem arra, hogy az ennél jóval több dolgot igénylő szerkesztéssel foglal
kozzék — hivatása és foglalkozása elhanyagolása nélkül. Mi meg vagyunk 
győződve arról, mert a múlt a mellett bizonyít, hogy Csáky gróf épp úgy 
respectálja a gondolat-szabadságot, mint az „Egyetértés“ és épp oly jól tudja, 
hogy az minden szabadságnak az alapja és szívesen fogja látni, ha a tanári 
kar minél behatóbban és minél gyakrabban fog a tanügyi kérdésekkel fog
lalkozni és véleményét szabadon kinyilvánítani; de erre nem kell, hogy az 
illető lapszerkesztő legyen. De a ministeri rendelet azért nem szorítja meg 
a tanügyi lapok keletkezését; ha az illető, a ki valamely lapot szerkeszteni 
kíván, hivatásbeli munkáját elvégzi és kötelességét teljesíti, biztos lehet 
abban, hogy az engedélyt arra megkapja. Kivételt képeznek e tekintetben a 
politikai lapok, melyeknek tanárok által való szerkesztését a minister nem 
fogja ezentúl megengedni és helyesen, mert nem akarja, hogy az iskola és 
tanügy a politikai izgalmak és nemzetiségi súrlódások színhelyévé legyen az
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által, hogy egyik állami alkalmazottja áll a helybeli lap élén. A szóban forgó 
rendelkezés intentiója tehát a legnemesebb, mert a taniigy érdekében történt 
és a legszigorúbb törvényes alapon áll és mi tudjuk, hogy tanári karunk 
sokkal jobban ismeri a reája vonatkozó törvényes és itt felsorolt intézkedé
seket, mint az „Egyetértés“ bölcs Náthánja és azért nem látja — mert nem 
láthatja — a ministeri rendelet által sem hivatásbeli, sem polgári jogait 
megsértve.

A görög classikusok magyarra fordítása ügyében a vall és 
és közokt. minister f. é. márcz. 5-én 12,475. sz. a. az országos közok
tatásügyi tanácshoz a következő rendeletet intézte: „Több oldalról han
goztatják, hogy a görög irodalom termékeit nagyobb mértékben kellene 
középiskoláinkban ismertetni és méltatni. Ez óhaj csak akkor valósítható 
meg, ha az ismertetésre szolgáló segédeszközök, különösen pedig a görög 
íróknak jó magyar fordításai rendelkezésre állanak. Minthogy ily fordítá
sokban ez idő szerint még nagy hiány van, felhívom czímet, készítsen a 
középiskola igényeinek szemmeltartásával javaslatot, hogy mely görög irók 
volnának magyarra fordítandók s hegy e fordítás mily módon, pályázat 
vagy megbízás utján volna-e eszközlendő ? A mennyiben pedig czélszerű- 
nek mutatkoznék a görög kultúra bővebb ismertetése végett még egyéb 
segédeszközök (iskolai encyklopaediák, archaeologiai, mythologiai, iroda
lomtörténeti kézikönyvek) készítéséről is gondoskodni, felhívom a taná
csot, hogy ez irányban is tegyen javaslatot. Minthogy végül a M. T. Aka
démia kebelében egy classica-philologiai bizottság áll fenn, mely anyagi 
támogatásom mellett a görög classikusok fordításainak kiadása tekinteté
ben már rövid fennállása óta is jelentékenyen működik, czélszei-ű lesz, 
ha az országos közoktatási tanács ez ügyben a nevezett bizottsággal érint
kezésbe fog lépni.“ E rendeletet a minister egyúttal elküldte a M T. 
Akadémia elnökének is, fölkérve őt, hogy azt az Akadémia classica-philo
logiai bizottságával közölni és a bizottságot annak idején közreműködésre 
felhívni szíveskedjék. Fölötte örvendünk e rendeletnek: mert bármi legyen 
a görög nyelv sorsa, a görög remekírók jó magyar fordításaira égető 
szükségünk van. A görög tanítás már eddig is fájdalmasan nélkülözte; 
még fájdalmasabban nélkülöznők a görög nyelv eltörlése esetére, mert 
akkor veszett fejszének még a nyele sem maradna kezünkben.

A görög nyelvi mozgalom krónikája. A legfontosabb, a mi már- 
cziusi számunk megjelenése óta e kérdésben történt, a közokt. minister 
által összehívott enquéte tanácskozása volt. Erről olvasóinknak már fen
tebb adtunk némileg számot. — Febr. 28-án a Budapesti Philologiai Társaság 
küldöttjei, Ponori Thetvrewk Em il elnök és dr. Pécs Vilmos titkár tisz
telegtek a közokt. ministernél, hogy átnyújtsák a társaság választmányá
nak a görög nyelv tanítása tárgyában szerkesztett emlékiratát. Thewrewk 
kiemelte a minister előtt, hogy a philologiai társaság mint tudományos 
társaság nem érezheti feladatának szót emelni paedagogiai kérdésekben, 
hanem csak annyiban kívánja nézetét a minister elé terjeszteni, a mennyi
ben a görög nyelv tanítása tárgyában hozott határozatok egyszersmind 
fontos tudományos érdekeket is érintenek. A minister a hírlapok első
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közlése szerint, válaszában ama meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
közte és a társaság választmánya közt a görög nyelv tanítása kérdésében 
nincs lényeges eltérés; neki nincs szándékában a görög nyelv tanításának 
eltörlése, sőt törekvése oda irányúi, hogy e nyelv az eddiginél intensi- 
vebb módon taníttassék. E nagyon megnyugtató válaszra azonban nyom
ban következett hivatalos részről a czáfolat. Az Országgyűlési Értesítő 
azt ir ta : „A tegnapi értesítők tévesen közölték a lapokkal azon választ, 
melyet gróf Csáky minister a nála tisztelgő budapesti philologiai társaság 
küldöttségének a görög nyelv tanítása kérdésében adott, és a melyből az 
tűnhetnék ki, mintha a minister ismert és már gyaki'abban kifejezett állás
pontját megváltoztatta volna. A minister válaszában azon reményének adott 
kifejezést, hogy közte és a társaság választmánya közt a görög nyelv tanítása 
kérdésében nincs oly eltérés, a melyet nem lehetne kiegyenlíteni, mert 
neki nincs szándékában a görög nyelvet teljesen kiküszöbölni a gymna- 
siumokból, hanem törekvése oda irányúi, hogy azok, a kik ezentúl is 
tanulni fogják a görög nyelvet, azt az eddiginél intensivebb módon tehes
sék.“ — A m. t. Akadémia nyelv- és széptudományi osztályának már- 
czius 3-iki ülésén Télfy Iván tartott szabad előadást a görög nyelvtaní
tásról. Szerinte a görög nem holt nyelv, mert ma is 8 millió ember 
beszéli, csakhogy más kiejtéssel. Véleménye szerint tehát az új görög 
nyelv alapján kellene tanítani a régi görögöt. Államférfiaink és nemzet
gazdáink folyton azt hangoztatják, hogy nekünk magyaroknak a kelet 
felé kell törekednünk és mégis épen az érintkezés eszközétől, a görög 
nyelv tudásától akarják a mai nemzedéket megfosztani, holott a keres
kedelem egész keleten a görögök kezében van. A görög nyelv ellenségei 
azzal is argumentálnak, hogy Deák Ferencz sem tudott görögül, mégis 
milyen nagy ember lett belőle. Igaz, de viszont az is tény, hogy Petőfi 
a selmeczi lyceumban megbukott a magyar nyelvből. Tehát ha a magyar 
nyelv tudása nélkül lett oly világhírű költővé, akkor kiküszöbölhetjük a 
magyar nyelvet is a gymnasiumból. Ez okoskodás révén minden más tár
gyat is ki lehetne küszöbölni a középiskolából. — Képviselőházunk görög 
vitájával a hazán kívül is foglalkoznak. Kemény Ferencz buzgó munka
társunk e vitának két ismertetéséről értesít. Az egyik a berlini „Tägliche 
Rundschau“ márcz. 12-iki száma mellékletében jelent meg. Itt dr. Krumme, 
az ismert paedagogiai iró, a braunschweigi reáliskola igazgatója egy ter
jedelmes, ötödfél hasábos czikket közöl „Die Verhandlungen über das 
Griechische im ungarischen Reichstage“ czímen, mely a szerző ismert 
álláspontjánál fogva antihellén színezetű és e sorokkal végződik: „A kép
viselőház magatartása a gr. Csáky közokt. minister javasolta reformokkal 
szemben a nyolcznapi tárgyalások folyamán teljesen tisztult. A túlnyomó 
többség egyetért abban, hogy az egységes középiskola szerveztessék és a 
görög nyelv rendkívüli tantárgygyá tétessék.“ Krumme egyik tagtársunk
nak küldte be ismertetését felülvizsgálás végett, hogy aztán a szerkesz
tésében megjelenő „Paedagogisches Archiv“-ban is közölje. A másik 
ismertetés Bécsben külön jelent meg. A füzet teljes czíme : Die Reform 
der Mittelschulen. Debatte im ungarischen Reichstage vom 21. bis 29.
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Jänner 1890. Freiherr von Pirquet. Wien, 1890. A. Holder. E 38 
lapnyi füzet br. Pirquet osztrák képviselő a „Pester Lloyd“ képviselő- 
házi tudósításai alapján átnézetes kivonatban ismerteti a közoktatásügyi 
vita ama részeit, melyek a reformokkal és a görög nyelv kérdésével álla
nak összefüggésben. Előzőleg közli a ministernek 1889. aug. 12-én a 
közokt. tanácshoz intézett leiratát és ennek nov. 28-án kelt jelentését. 
Előszavában összefoglalja az eredményt. — Kemény Ferencz munkatár
sunk arról is értesít, hogy a görög nyelvi vitáról irt ismertetésünket, 
mely Közlönyünk febr. számában jelent meg, a nagyszebeni „Siebenb. 
Deutsches Tageblatt“ márcz. 6. és 7-iki számában „Rückblick auf die 
grichische Debatte“ czímen elismerő bevezetéssel két terjedelmes vezér- 
czikk alakjában közölte.

A görög nyelv és egységes középiskola kérdése másutt. Anti- 
helléneink eddig csak az egy Szerbiára utalhattak volna (mert bizony 
nem dicsekedtek egyetlen példájukkal), mint oly európai országra, a hol 
a görög nyelv a gymnasiumban nem kötelező. Most megszabadulnak ama 
szemrehányástól, hogy szerintük „az európai cultura szerb földön culmi- 
nál“ ; mert Szerbia épen most reformálja középiskoláját nyugoti példára 
kötelező göröggel. —- A bajor országgyűlés márcz. 24-iki ülésén br. 
Crailsheim minister ismételte, a mit már a pénzügyi bizottságban kije
lentett, hogy ő nem bírja fölfogni, mért kelljen nekik műveltségük alap
jait megrendíteniük, melynek eredményei mégis örvendeztetők. Nem sza
bad tanintézeteiktől, melyekben örömük telhetik, magukat elidegeníttet- 
niök. A  görög nyelv mint művelő eszköz nélkülözhetetlen. Továbbá úgy 
nyilatkozik a minister, hogy enquéte összehívására egységes középiskola 
nyerése végett a bajor kormánynak, mely az iskolai reform kérdéseivel 
nagyon behatóan foglalkozott, nincs oka, mivel már most is meg van 
győződve arról, hogy valamely egységes középiskolának behozatala és az 
iskolaügynek minden fölforgató reformja ártalmas volna. — A porosz 
képviselőház márcz. 18-iki ülésén Gossler cultusminister több fontos nyi
latkozatot tett, Iskolai téren nagyobb változások készülnek. A császár 
azt kívánja, hogy az egyévi önkéntességre való jogosultság kérdését az 
iskolai organisatiótól egészen kűlönválaszszák. Az államkormány tagjai 
most teljes munkában vannak, hogy e gondolatot megvalósítsák. A csá
szár azonfölül megengedte, hogy az iskolaügy terén található legellentéte
sebb nézetüek is egyszer enquéteben egyesíttessenek. Oly elemek számára, 
melyek a gymnasiumban nem akarnak és nem tudnak befejezett művelt
séget szerezni, más iskolaformákat kell találni. Jövőre remélhetőleg oda 
sikerül vinni a dolgot, hogy a gymnasiumba csak olyan növendékek 
vétessenek föl, a kik azt el is szándékoznak végezni. A porosz cultus
minister tehát nem hogy egységes középiskolát helyezne kilátásba, ha
nem épen ellenkezőleg, hogy a gymnasiumot megszabadítsa az oda nem 
való tanulóktól és megakadályozza a tanúit proletariátus szaporodását, 
többféle új fajta középiskolát ígér. A gymnasiumba nem valók kedvéért 
nem rontja meg a gymnasiumot, nem szállítja le színvonalát a görög nyelv 
eltörlésével, hanem külön nekik való iskolákat teremt, Ez a legjózanabb 
és leggyakorlatibb megfejtése a kérdésnek.



Az iskolai tornázás ügyében az orsz. egészségügyi egyesületben 
febr. 27-én. márcz 6-án, 13-án és 20-án szaküléseket tartottak, melyeken 
fontos és érdekes fölolvasások és vitatkozások folytak; ismertetésüket 
azonban hely szűke miatt következő füzetünkre kell halasztanunk.

Délelőtti tanitás. A fővárosi tanács jóváhagyta a közoktatásügyi 
bizottság ama javaslatát, hogy a községi középiskolákban, továbbá a pol
gári és középkereskedelmi iskolákban a délutáni tanítás megszüntetése 
mellett a tanítás egy húzómban történjék.

Iskolai krónika. Egerből márczius elején a városnak egy küldött
sége járt gr. Csáky Albin közokt. ministernél, arra kérve őt, hogy állít
son föl Egerben állami jellegű reáliskolát. A minister igen szívesen 
fogadta a küldöttséget és kijelentette, hogy kész a várost e fontos cul- 
turális érdeke megvalósításában a lehetőség határáig támogatni s rajta 
lesz, hogy a reáliskola I. osztálya már a jövő tanévben megnyitható 
legyen, s bár az állami költségvetésben e czélra nincs előirányzat, mégis 
módot fog találni, hogy az ez évre eső fentartó költség fedezetet nyer
jen, ha a város meghozza a tőle telhető áldozatot. Ezután a küldöttség 
dr. Klamarik János ministeri tanácsosnál tisztelgett, kinél beható tanács
kozás volt arról, mily arányban járuljon a város a fentartó költségek 
fedezéséhez. — Kolozsvár városa az ottani felsőbb leányiskola végleges 
szervezése ügyében kimerítően megokolt felterjesztést intézett a közokta
tásügyi kormányhoz, azt kérve, hogy az állam ez iskolát vegye át a vá
rostól, mint állami intézetet lássa el új szervezettel s fentartásáról 
gondoskodjék. Ez emlékirat következtében a közokt. minister nem régen 
intézkedett is ez ügyben s a várossal és iskolai elöljárósággal a tárgya
lások megcjtésére Berecz Antalt, a budapesti felsőbb leányiskola igazga
tóját ministeri biztosnak nevezte ki. — A losonczi áll. főgymnasiumban 
febr. 16-án Madách-ünnep volt abból az alkalomból, hogy a nógrád- 
megyei Madách-bizottság Madách Imre szépen festett arczképét adta a 
főgymnasiumnak. Az ünnepben nagy számú előkelő közönség vett részt; 
ott volt a nagy költő fia is családjával együtt. — A nagybecskereki k. 
főgymnasium „gyakorló iskolája“ a magyar iskolai önképző körök alapí
tásának száz éves emlékezetét márcz. 16-án díszgyűléssel ünnepelte meg. 
— A sepsiszentgyörgyi Mikó-collegium már a jövő tanévvel teljes főgym- 
nasiummá lehet; mert a közokt. minister megkötötte a szerződést a ref. 
conventtel az iskola állami segélyezése ügyében. E szerződés szerint az 
állam évi 12000 írttal fogja a gymnasiumot segélyezni, az iskola párt- 
fogósága pedig köteles lesz a paedagogia jelen követelményeinek teljesen 
megfelelő új iskolaépületet emelni. — A szatmár-németi ev. ref. gymna
sium mindinkább közeledik ahhoz, hogy Vll. és Vili. osztályát is föl
állíthassa. Ez ügyben márcz. 12-én a fentartó testület gyűlést tartott, 
melyen a tanári kar minden tagja lemondott évi fizetésének 200 írtjáról 
azzal a kijelentéssel, hogy egyelőre az egyházi főhatóság által biztosított 
1200 frt helyett 1000 írtért kész fungálni. A gymnasiumi építkezések
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28,735 írtba kerülnek, a minek fedezésére van 30,000 frt. A főgymna- 
sium évi kiadása több lesz 12,000 írtnál; ennek födözete már biztosí
tottnak látszik. Az építkezést mielőbb meg fogják kezdeni s még ez év 
folyamán el is végzik. A VII. osztályt ez év őszén két, a VIII. osztályt 
jövő év őszén egy új rendes tanári állomás betöltésével állítják föl.

I R A T T Á R .
A tanítók és tanárok mellékfoglalkozása, különösen lapszer

kesztése tárgyában a vall. és közokt. minister f. é. 486. elnöki sz. a. 
a következő körrendeletét intézte valamennyi tanfelügyelőhöz és tanker, 
főigazgatóhoz:

A tanügy érdekében szükségesnek tartom I. a tanfelügyelőséget, 
II. a tankerületi főigazgatóságot további megfelelő eljárás czéljából figyel
meztetni, hogy a népiskolai közoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 141. §-ában a tanítók mellékfoglalkozására, valamint a középiskolák 
és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883. évi XXX. t.-cz. 32. §-ában 
a tanárok mellékfoglalkozására vonatkozó rendelkezést a legszigorúbban 
kívánom betartani. Különösen kiemelem, hogy a lapszerkesztést is olyan 
foglalkozásnak tekintem, a melyet ha nem is zár ki a tanítói és tanári 
állás, de a melyet a tanítók és tanárok csakis az iskolai felsőség előle- 
ges engedelmével vállalhatnak el. -Felhívom tehát a tanfelügyelőséget és 
a tankerületi főigazgatóságot, hogy a felügyeletére bízott iskolák tanítóit 
és tanárait a legszigorúbban utasítsa, hogy a mindenféle lap szerkesztésé
hez szükséges engedélyért esetről esetre hozzám még olyan időben folya
modjanak, mikor a szerkesztés elvállalására vonatkozólag még semminemű 
kötelezettséget nem vállaltak, mert ha esetleg az engedély megtagadását 
látnám szükségesnek, azt az illető minden kötelezettsége daczára is meg- 
teendeném. Szükségesnek tartom végül megjegyezni azt, hogy politikai 
lap szerkesztéséhez ezentúl egyáltalában nem fogok engedélyt adni.

Budapesten, 1890. évi február hó 17-én.
Gr. Csáki/.

EGYESÜLETI ELET.

I. A választmány.
7. A választmánynak febr. 25 én tartott rendkívüli ülése.

Elnök : Berecz A., jegyző : Brózik K.
Jelen voltak: Dr. Klamarik J. t. tag, Köpesdy S., Mayer 

Volf Gy., Szerelemhegyi T., dr. Csengeri •/., dr. Jancsó В., dr. László Ж , 
dr. Károly Gy. II., Névy L. és Tiber A.
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Köpesdy S. mint a Szarvas-banketrendező bizottság elnöke, jelentést 
tett a bizottság eddigi eljárásáról. A választmány a jelentést helyeslő 
tudomásul vette.

A szóig, pragmatika ügyében beérkezett javaslatok összefoglalása és 
vélemény es jelentés alakjában való beterjesztésére a választmány bizott
ságot küldött ki. A bizottság tagjai: Köpesdy elnöklete alatt dr. CsászárA., 
dr. Jancsó B., Reif J. és a főtitkár.

Dr. Klamarik J. t. tag indítványt tesz az egyesület és a társalgó 
kör összeolvasztása czéljából. Az indítvány elfogadása esetén a két egyesület 
administratiója egyszerűbbé válnék és az egyesület állandó helyiségre 
tenne szert a nélkül, hogy kiadásai mérték felett megszaporodnának.

A választmány az indítványt elvben elfogadja és az életbe léptetése 
czéljából szükséges módosítások javaslatba hozatala végett bizottságot 
küld ki. A bizottság/ tagjai: Mayer J.. Deme L., Köpesdy S., Szerelem
hegyi T. és Tiber A.

8. A  választmánynak márczius 11-én tartott ülése.
4

Elnök: Berecz A., jegyző : Brózik K.
Jelen voltak : Bermüller F., Deme L., Felsmann J.. dr. Jancsó B  , 

dr. Károly Gy. //., Köpesdy S., dr. László 31., Mayer J .. Molnár S., 
dr. Riedl Fr., Suppan V., dr. Szemák I ., Szerelemhegyi T. és Volf Gy.

A pénztáros jelentése szerint a pénztárban 493 frt 76 kr. kész
pénz van. Minthogy a tagsági díjak nem folynak be a kellő pontossággal, 
a választmány fölkéri a szerkesztőt, hogy a Közlöny terjedelmére nézve 
a nagygyűlés elfogadta előirányzathoz (40 ívnyi terjedelem) ragaszkodjék.

A társalgó kör a segélyző alaptól vett kölcsönből 50 irtot törlesz
tett és a febr. 1-ig esedékes kamatokat kifizette.

A pénztáros bejelenti, hogy időközben elhúnyt Wilier József tag
társ. Szomorú tudomásul szolgál.

A főtitkár bemutatja Csáka Károly zsolnai gymn. igazgató levelét, 
a melyben az egyesület tagjait Zsolna és vidékének megtekintésére meg
hívja. (L. a jelen füzet végén). A választmány a meghívást köszönettel 
fogadja és megbízza a főtitkárt, hogy ez ügyben a tagokhoz felhívást 
intézzen azzal a megjegyzéssel, hogy a tagok legczélszerübben cselekesz- 
nek, ha Budapestről körutazási jegyet váltanak; e jegygyei az alsó Vág- 
völgy legszebb részeit szintén beutazhatják.

Köpesdy jelentést tesz a Szarvas-bankét lefolyásáról. A választmány 
ezt tudomásul veszi és a rendező bizottságnak köszönetét mond.

Szerelemhegyi jelentést tesz azon bizottság nevében, a mely a társalgó 
kör és az egyesület összeolvasztása ügyében kiküldetett. Miután a választ
mány a bizottság jelentéséből meggyőződött, hogy a társalgó kör be
olvasztása által az egyesületre oly teher nem háramlik, a melyet meg nem 
bírna: a beolvasztást a nagygyűlésnek javasolni fogja. Úgyszintén javasolni 
fogja az alapszabályoknak ama módosítását, a melyeket e bizottság
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ajánlatba hozott; ezek lényegesebbjei az I. szakasz 3. pontjához hozzá
teendő: „és alkalmas helyiséget tart fenn“.

A II. szakaszban a 7. pontból hihagyandó „vagy 100 írtról szóló 
jelzálogos kötvényt“.

A III szakasz 14. pontja oly módon változtatandó meg, hogy a 
budapesti tagok a 10 frtos évdíjuk első felét decz. 31-ig, második felét 
pedig április 30-ig, a vidékiek valamint a budapestiek, a kik 4 írt tagdíjat 
fizetnek, decz. 31-ig kötelesek a tagdíjat a pénztárnok kezeihez juttatni.

A 15. pontban 3 éven át helyett 2 éven át teendő.
A 16. pontban: A budapesti rendes és rendkívüli tagok 3— 3 évre 

10 frt tagdíj fizetésére kötelezik magukat; kivétetnek azon polgári iskolai, 
tanítóképző intézeti stb. tag urak, a kik eddig is tagjai voltak az egye
sületnek; a vidéki tagok tagsági díja 4 frt. Ha a budapesti tag vidékre 
megy, vagy a vidéki Budapestre költözik, átköltözése után új lakóhelyé
hez mérten fizeti tagsági díját. (Eta a budapesti januáriusban vidékre köl
tözik, a 2. félévre 2 frtot, ha pedig vidéki Budapestre költözik, a 2. fél
évre 5 frtot tartozik fizetni.)

A 21. pont utolsó sorából a „más“ szó kihagyandó.
Miután az összeolvasztás következtében az ügykezelésben és eset

leg az ügyrendben is teendők változtatások, a választmány ezeknek javas
latba hozatalával ugyanazt a bizottságot bízza meg, a mely a fentebb 
említett változtatásokat javasolta.

Az egyesületbe új tagokul beléptek: Báthory Gyula csurgói főgymn. 
tanár, ajánl. dr. Yida K.; dr. Csorba Ferencet min. fogalmazó, ajánl. dr. 
Fináezy E.; dr. Vermes Lajos tornatanár Szabadkán, ajánl. Volf Gy.

B. K.

II. A budapesti szakosztályok.
Az I. szakosztály márcz. 4-iki ülése.

Elnök: dr. Jancsó Benedek, jegyző: dr. Szigetvári János. Jelen 
voltak: Biczó Géza, Hornischek Henrik, Köpesdy Sándor, Lehr Albert, 
Névy László, Szerelemhegyi Tivadar, Tiber Ágost, Volf György.

Dr. Szigetvári János Shakespeare Coriolanusának iskolai tárgyalásá
ról értekezik. Előadásának rövid kivonata a következő:

Előre bocsátván, hogy saját iskolai eljárását szándékozik bemutatni, 
tárgyát a következő 6 pontban tárgyalja: 1. Az egész dráma iskolai föl
olvasása a hozzá tartozó jegyzetekkel és élőszóbeli magyarázatokkal. Ezek 
részben tárgyi magyarázatok, vonatkozva a római történelem- és régiségekre 
is. Ide tartozik a drámai nyelv, tragikai pathosz jellemzése, a drámai küzdelem, 
a személyek jellemzése főbb vonásokban, valami a szerkezetből, a dráma 
cselekvényének összefoglalása, tartalmának elmondása. Egyes részleteket könyv 
nélkül is megtanulnak, különösen olyanokat, a melyekben a tragikai pathosz 
leginkább nyilatkozik. E pont alá tartozik a dráma fordítása is. Bár a leg
apróbb részletekig ki van már mutatva, hogy a fordítás miben tér el az 
eredetitől, Petőfi fordítása mind a mellett oly kitűnő, hogy nem tartja szük
ségesnek, de még megengedhetőnek sem, hogy az iskolában túlságos aprólékos-
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Sággal fejtegessék eltéréseit az eredetitől. A tanár számára segédkönyvül 
ajánlja a Schmidt magyarázatos eredeti kiadását, mely a Weidmann czégnél 
jelent meg Berlinben. 2. A személyeit részletes kimerítő jellemzése, Coriolanus 
tragikuma. E pont beható részletes fejtegetést kíván. A commentatorokban 
e tekintetben igen nagy eltérés van. Az előadó legelfogadhatóbbnak tartja 
Adolf Wilbrandt fejtegetését, melyet a Gilbert-féle illusztrált német Shakespeare- 
kiadásban Coriolanushoz írt, a melynek veleje az, hogy Coriolanus nem politikai 
dráma, hanem alapját és tragikumát tisztán a hős hajthatatlan akaratereje, 
túlzott férfiassága okozza. E pont alá tartozik a többi személy jellemzése is. 
fontosságuk szerinti részletességgel. Bár a legnagyobb óvatossággal kell 
Shakespeare ellenében kritikát alkalmazni, a nép jellemzésénél mégis szük
ségesnek tartja annak a megjegyzését, hogy a történelmi valóságnak nem 
felel meg és hogy a költő ellentét kedvéért túlzott. Ennek megjegyzését már 
az ifjúság egyéb tanulmányai is szükségessé teszik. A szolgák személyében 
nyújtja a költő a komikum elemeit, a mit az ő közönsége megkívánt. 3. A 
dráma szerkezete. Legalkalmasabb segédkönyv e czélra G. Freytag : Die Technik 
des Dramas czimű munkája. Ez Coriolanus szerkezetét tárgyalja. A külalakról 
kevés mondani való van. A dráma prózája úgy magyarázható meg, hogy ezt 
általában alsóbbrendű személyeknél és komikus részletekben használja a költő.
4. Összehasonlítás Plutarchosszal, Shakespeare forrásával. Költészettani szem
pontból igen nagy haszonnal jár annak részletes kimutatása, hogyan használja 
föl a költő a történeti anyagot, miben tér el, miért, milyen általános szabály 
vonható belőle. Ily összehasonlításra e tárgyalt mű nagyon alkalmas. Gym- 
nasiumokban lehet itt még Liviusra is hivatkozni. 5. Shakespeare életrajza. 
Minden olvasott költői mű fölkelti érdeklődésünket szerzője iránt is. Ha nem 
nagyon részletes is, de hiteles életrajzot adjunk (Gervinus, Bodenstedt vagy 
egy Lexikon). 6. A színház Shakespeare korában. Ez, mint a tárgyalás utolsó 
pontja, már valóságos jutalom gyanánt tekinthető a tanulók eddigi fárad
ságáért. A mennyire lehet, részletesen tárgyalható, mert bármily terjedelem
ben is érdekes. Források is ugyanazok, mint az életrajzra. Befejezésül örömét 
fejezi ki az előadó, hogy módjában van ma a középiskolának Shakespeare 
egyik legkiválóbb remekét egész terjedelmében, behatóan tárgyalni.

Az előadó után Névy László leginkább azért szólal fel, hogy meg
magyarázza eljárását, a melyet Coriolanus iskolai kiadásánál követett. 0 
azért készítette a müvet, hogy az új tantervnek megfeleljen, de biztos 
útmutató nem volt előtte a jegyzetek és magyarázatok készítésénél. A 
fordítás eltéréseit látta, de nem merte azokat mind megjegyezni, csak a 
legfontosabbakat. Tudja, hogy ma már az ő kiadásának sok hiánya van; 
örül, hogy az előadó oly alaposan, minden oldalról kifejtette a tárgyat 
és előre is felkéri, hogy ha Coriolanus újabb iskolai kiadására kerül a 
dolog, támogassa őt, a ki ez idő szerint már nem foglalkozhatik annyira 
e tárgygyal. -— Tiber Ágost nem helyesli, hogy az iskolai kiadások a 
költemény tartalmát is elmondják; ezt egészen a tanulóra kell bizni. — 
Volf György ellent mond az előtte szólónak. A tanulóknak igen nehéz drá
mából elbeszélést csinálni, aztán ki is kell bővíteni és írásbeli gyanánt 
is föladható. A nép jellemzésére megjegyzi, hogy a mit Coriolanus mond 
a népről, az nem ezt, hanem Coriolanust jellemzi, a ki fölindulásában 
mód nélkül szidja és ép úgy dicséri is. A nép jellemzését tehát nem sza
bad Coriolanus szavaiból merítenünk; általában mindenkit saját szavaiból, 
saját tetteiből kell jellemeznünk, így a népet is. Hogy ennek képe még 
igy sem lesz valami nagyon kedvező, az igaz, habár van benne nem egy 
igen szép vonás is; de azért, nem mondhatjuk, hogy nem hű, legfeljebb
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azt, hogy nem olyan, a milyennek Livius meg Plutarchos festi. Nagy 
kérdés, hogy ezek hívebben rajzolták-e a Coriolanus korabeli római né
pet, mint Shakespeare. Ok is jóval későbben élvén, szintén csak a maguk 
korabeli népről vettek példát; a különbség csak az. hogy nem lévén 
költők, még képzeletben sem tudtak annyira belehelyezkedni abba a 
korba, melyet rajzoltak, mint Shakespeare, a ki így helyreüthette azt, 
hogy mind térben, mind időben távolabb esett. Egyetért az előadóval, 
hogy e kérdéssel csínján kell bánni, de másfelől a sok anachronismus is 
megkívánja, hogy tárgyaljuk. — Az elnök köszönetét mond az előadónak 
és csak azt sajnálja, hogy többen nem hallgatták előadását.

A II. szakosztály febr. 25-iki ülése.
Jelen vannak: Müller József elnök, Elekért Antal jegyző, Csaszny 

Valér előadó, Balog Mór, Bartos Fülöp, Bcrecz Antal, Berccz Ecle, 
dr. Brózik Károly, dr. Csengeri János, Corzan-Avendano Gábor, Egan 
Lujza, Ehmayer Berta, Hornischelc Henrik, dr. Károly Gy. Hugó. 
dr. Klamarik János, Köpesdy Sándor, Koós Gábor, Léderer Abrakom, 
Mnyer József, Névy László, Odor Emilia, Reif Jakab, dr. Sebestyén 
Jenő, Szerelemhegyi Tivadar, Szafkay Ede, Tiber Ágost, Töreky Gábor. 
Thuránszky Irén, Volf György.

Az elnök üdvözölvén a szép számmal megjelent tagtársakat, föl
kéri Csaszny Valér m. kir. honvédszázados urat, hogy az általa con- 
struált földrajzi taneszközt bemutatni szíveskedjék. Az előadó bemutatja 
a nagy elmésséggel és elegáns kivitelben szerkesztett gépet, melynek föl 
adata, hogy a csillagászati földrajz tanításában az eddig használt s kül
földről bekerült telluriumokat helyettesítse, s egyúttal oly tüneményeket 
is szemlélhetővé tegyen, a melyeket az eddigi készülékekkel bemutatni 
nem lehetett. Maga a mechanismus, a mely a különböző mozgásokat 
eszközli, a szem elől el van rejtve, s ekként a tanuló a bemutatni szán
dékolt tüneményt zavartalanul láthatja. Az eszköz teljesen alkalmas arra. 
hogy a Földnek a Nap körül való mozgását megértesse ; új és érdekes 
az a mód, a melylyel a nappalok és éjszakák váltakozó hosszát teszi 
szemlélhetővé. A tetszéssel fogadott előadást az elnök megköszönte, a 
jelenlevők pedig még részletesebben tanulmányozták a készüléket. Mihelyt 
a készülék kapható lesz, s ára is meg lesz állapítva, újra figyelmeztetni 
fogjuk az érdeklő kartárs urakat.

VEGYESEK.

Tisztelgés a vall. és közokt. ministernél. Márczius 1-én volt 
gr. Csáky Albin közoktatásügyi minister ur nevenapja s egyesületünk ez 
alkalmat használta fel arra, hogy ő nagyméltóságának az egyesületi tisz
teletbeli tagságról szóló díszoklevelet átnyújtsa. Berecz Antal elnök,
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Köpesdy Sándor, Mayer József, Deme László és Szerelemhegyi Tivadar 
egyesületi tagokból álló küldöttség élén üdvözölte ő nagyméltóságát neve- 
napja alkalmából és kifejtette az okokat, melyek az egyesületet arra indí
tották, hogy a minister urat tiszteletbeli taggá válaszsza; kifejezte, meny
nyire megtisztelő az egyesületre nézve, hogy ő nagyméltósága e válasz
tást szívesen elfogadta; végül biztosította a minister urat a középiskolai 
tanárok őszinte ragaszkodásáról, kérve bizalmát és jóakaratát a közép
iskolai tanárok részére, mert ez bizonyára lelkesíteni fogja őket nehéz 
munkájukban. A minister úr megköszönvén az egyesület figyelmét, kife
jezte, hogy a középiskolai tanárságot mily nagyra becsüli, hogy annak 
lelkes munkásságára mennyire számított eddig és számít ezután is haza
fias törekvései megvalósításánál. „Szükégem van“, igy szólt, „a tanárok 
odaadó munkásságára, mert a történelem már látott hadsereget vezér 
nélkül győzni, de vezért hadsereg nélkül nem.“

A Tanári Társalgó Kör idei közgyűlését márezius 9-én tartotta meg dr. 
Klamarik János ministeri tanácsos elnöklete alatt. Az elnök megnyitó beszé
dében visszapillantást vet a lefolyt évre, mely ismét szembetűnően mutatta a 
kör életrevalóságát és szükségét, a mennyiben a társas élet sokkal élénkebb 
volt mint az előbbi években ; sajnálattal említi, hogy a téli időszak mulatságai 
nem minden tekintetben sikerültek a váratlan és kellemetlen orosz betegség 
miatt; annál nagyobb örömmel constatálja, hogy a kör pénzügyi viszonyai a 
legkedvezőbbek; végre röviden megemlékezik a kör helyiségéről. — Erre 
dr. Heinrich Alajos titkár olvasta fel jelentését, melyből a következőket 
közöljük : Az elnök lankadatlan fáradozása folytán a nmélt. vall. és közokt. 
minister úr ez évben is a körnek tudományos és paedagogiai törekvéseinek 
előmozdítására 20C frtnyi segélyt engedélyezett. — A választmány nagy figyel
met fordított a kör anyagi helyzetére és örömmel constatálja, hogy az minden 
tekintetben kedvező, a mennyiben a lefolyt évet jelentékeny többlettel zártuk 
le. A kör ez idén is több társas mulatságot rendezett. Az első kettő az 
akkor uralkodó betegség miatt elmaradt, de annál jobban sikerült az utolsó 
két mulatság. Felolvasásokat tartottak Névy László és Kempf József urak. 
Az estélyek sikerét előmozdították a Kókai kisasszonyok, Goll János és Goll 
Ede urak és a vigalmi bizottság tagjai, kiváltképen Firbás Nándor és Pav- 
licsek Sándor urak, kiknek itt köszönetünket fejezzük ki a szives közremű
ködésért. Belépett 3 új tag, kilépett (illet, kilépését bejelentette) 17 tag, 
a létszám tehát jelenleg 167 tag. -  Ezután Deme László pénztáros terjesztette 
elő jelentését és a jövő évi költségvetést. A kör bevétele 2374 frt 26 kr, 
kiadása 1953 frt 63 kr, maradt készpénzben 420 frt 63 kr. A gazda bevétele 
428 frt 25 kr, kiadása 426 frt 11 kr, maradt 2 frt 14 k r ; tehát a teljes több
let 422 frt 75 kr. A kör beruházására felvett kölcsönből 1150 frt törlesztetett 
és így a törlesztendő összeg már csak 550 frt, melylyel szemben áll a kör 
teljes beruházása. Berecz Antal indítványára a közgyűlés a buzgó pénztárosnak 
köszönetét szavaz, és javításokra a jövő évi előirányzatba 100 frtot vesz fel.
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Az elnök indítványára a közgyűlés köszönetét szavaz a középiskolai tanár- 
egyesületnek eddigi támogatásáért. — Az elnök előterjeszti a Tanáregyesület 
és a Társalgó kör egyesítésére vonatkozó indítványát. A közgyűlés egyhan
gúlag kívánatosnak mondja e két társulat egyesítését, a mire az elnök kije
lenti, hogy a szükséges előkészületek már meg is történtek, hogy sem jogi, 
sem pedig anyagi nehézségek nem forognak fenn és hogy a két egyesület 
egyesítése sikerülni fog a tanáregyesület vidéki tagjainak anyagi megterhelése 
nélkül. A közgyűlés az elnök fejtegetéseit nagy örömmel fogadja és az ügy 
sikeres lebonyolítását a választmányra bízza. — Végre a kisorsolt választmá
nyi tagok névszeri n t: dr. Ghyczy Géza, Töreky Gábor, Tiber Ágost, Sebes
tyén Gyula, dr. Corzan-A. Gábor, dr. Fialowski Lajos, dr. Cherven Flóris 
és Felsmann József, nagy szótöbbséggel ismét megválasztattak. — Jegyző- 
könyvi hitelesítők Tiber Ágost és Töreky Gábor.

Uj tanterv. Ily tanárriasztó fölirással közli a Budapesti Szemle áprilisi 
kötete Szontagh Pál következő csípős epigrammáját:

Még ma csak anti-görög, holnap már anti-latin lészsz;
Üldözd a tudományt, több leszesz: anti-magyar. —

Kinevezések. A vall. és közokt. minister Metz Vilmos nagyszebeni 
tanker, főigazgatósági írnokot ugyanazon tanker, főigazgatósághoz számfölötti 
minőségben rendes tollnokká, Hausladen Mátyást a szegedi tanker, főigaz
gatósághoz Írnokká, és Serédy Ilona beszterczebányai áll. felsőbb leányiskolái 
segédtanítónőt eddigi állomására rendes tanítónővé nevezte ki.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister dr. Serényi Imre győri áll. 
főreáliskolai rendes tanárt, dr. Fibiger Sándor ungvári főgymnasiumi rendes 
róm. kath. hittanárt és Székely Salamon aradi áll. főreáliskolai ideiglenes 
rendes tanárt jelen állásukban végleg megerősítette.

Ministeri köszönet. A vall. és közokt. minister Szoó Béláné szül. Somogyi 
Antóniának és özv. Spett Dezsöné szül. Somogyi Máriának, mint néhai 
dr. Somogyi Ignácz szolnoki áll. főgymnasiumi tanár örököseinek, kik a 
nevezett tanár 532 frt értékű könyvtárát és 23 frt értékű térképeit a szolnoki 
főgymnasiumnak ajándékozták, ez áldozókészségökért köszönetét fejezte ki.

Ovatiók, jubilaeumok, kitüntetések. Egyesületünk választmánya márcz. 8-án 
társas vacsorát rendeztetett abból az alkalomból, hogy a király Szarvas Gábor 
tagtársunkat kir. tanácsossá nevezte ki. Az „István főherczeg“ szálló nagy 
termében mintegy száz főből álló díszes társaság gyűlt össze. Ott volt báró 
Eötvös Loránd és Szily Kálmán, a magy. tud. Akadémia elnöke és főtitkára, 
Klamarik János ministeri tanácsos, Hóman Ottó és Erődi Béla főigazgatók, 
Budenz József, Heinrich Gusztáv, Beöthy Zsolt, Simonyi Zsigmond, Kármán 
Mór, Asbóth Oszkár egyetemi tanárok, Berecz Antal igazgató, egyesületünk 
elnöke, Keleti Gusztáv, Bartal Antal, Corzan Gábor, Hofer Károly, Mayer 
József, Névy László, Köpesdy Sándor és Suppan Vilmos igazgatók, László 
Mihály országgyűlési képviselő és számos tanár ; szép számmal nők is, köztük 
Szarvas Gáborné, Keleti Gusztávné, Sebestyén Gyuláné stb. Berzeviczy Albert 
államtitkár levélben sajnálatát fejezte ki, hogy gyöngéikedése miatt nem jelen
hetett meg. A fölköszöntők sorát Berecz Antal nyitotta meg, a királyt és
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családját éltetve lelkes éljenzések közt. Utána Jancsó Benedek hosszú beszéd
ben az ünnepeltet, Hofer Károly gr. Csáky Albin ministert, Kévy Ferencz 
Berzeviczy államtitkárt, Köpesdy Sándor Klamarik János minist, tanácsost, 
Várady Antal br. Eötvös Lorándot, Kármán Mór az ünnepeltnek nejét és 
Szily Kálmánt, Lehr Albert Brassai Sámuelt köszöntötte fel. Válaszul az 
ünnepelt és Klamarik János min. tanácsos melegen éltették a tanárságot, 
br. Eötvös Loránd velős szavakban kiemelte az Akadémia és iskola szoros 
kapcsolatát, Szily Kálmán hálás elismeréssel festette a nagy hatást, melyet a 
Nyelvőr a magyar természettudományi irodalom nyelvére gyakorolt. Áldomáso
kat mondtak még Budenz József, Simonyi Zsigmond, Erődi Béla, Bayer 
József, Csengeri János, Sebestyén Gyula, Szigetvári János, Fialowski Lajos 
stb. Tréfás felköszöntőket mondtak Névy László (válogatott neologus nyelven), 
Vikár Béla (pompás kinrémes versekben) és Volf György. Vidékről is számos 
meleg üdvözlet érkezett. Az egész este a legjobb kedvben, a legderültebb 
hangulatban telt el és ékesen szóló bizonysága volt a tiszteletnek és ragasz
kodásnak, melynek Szarvas Gábor és életének alkotása, a Magyar Nyelvőr 
örvend. A rendezés gondjait Köpesdy Sándor, Deme László és Szerelemhegyi 
Tivadar tagtársaink viselték, kiket buzgó fáradozásukért nagy elismerés illet.
— Székesfehérvárt szintén márcz. 8-án ülték meg pályatársai és tanítványai 
Borostyán Sándor főreáliskolai tanár .80 éves tanári jubilaeumát. Az ünnepség 
a megyeház nagy termében folyt le, melyben nagy számú és előkelő közönség 
gyűlt össze. A jubilánst dr. Kuthy József főreáliskolai igazgató üdvözölte, 
átadva neki a főreáliskolában jelenleg működő tanárok szép albumban egye
sített arczképeit. Az ifjúság értékes ezüst babérkoszorút nyújtott át kedves 
tanárának. Eljött az ünnepre tiz református tanító is, kik még a nagykőrösi 
tanítóképző intézetben voltak tanítványai a jubilánsnak. Másnap a helybeli 
kereskedelmi akadémia ifjúsága részesítette az ünnepeltet szép ovatióban.
— JDr. Váradi Antal tagtársunkat ő felsége a szinésziskola 25 éves jubilaeuma 
alkalmából az arany koronás érdemkereszttel tüntette ki.

Halálozások. Keeskeméten elhunyt' febr. 28-án dr. Wilier József, a 
kecskeméti áll. főreáliskola rendes tanára, egyesületünk buzgó tagja, munkás 
élete 39-ik, tanárkodása 16-ik évében. — Marosvásárhelyen elhúnyt már- 
czius 12-én dr. Demeter Károly, a marosvásárhelyi evang. ref. collegiumnak 
12 éven át buzgó tanára, életének 38-ik évében. — Kisújszálláson elhúnyt 
márcz. 16-án Koncz Lajos, a kisújszállási ref. gymnasiumnak 27 éven át 
buzgó tanára, 33 év itanárkodása után 56 éves korában. — Székely-Udvarhelyen 
elhúnyt márcz. 19-én Tolvály Zsigmond, a székelyudvarhelyi ref. collegiumnak 
25 óv óta tanára, 51 éves korában. — Mármaros-Szigeten elhúnyt márcz. 23-án 
Sáfrány Péter, a mármaros-szigeti ref. lyceutn tanára, egyesületünk régi 
buzgó tanára, 40 éves korában. A boldogult az irodalommal is szorgalmasan 
foglalkozott, több értekezést, tárczaczikket, úti rajzot írt, egy nagyobb müve 
a regény történetét tárgyalja. — Szászvároson elhúnyt márcz. 25-én Incze 
János, szászvárosi ref. első pap és a Kuún-iskolának 18 év óta történettanára, 
66 éves korában. — Nyugodjanak békében!

A természettudományi könyvkiadó vállalat hetedik cyklusában ismét 
250—280 kisebb 8-ad rétü ívnyi könyvilletmény van előirányozva nagyobb
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rés*t eredeti és részben fordított művekből, melyek a természettudományok 
különböző ágaiból közérdekű tárgyakkal foglalkoznak. A kiszemelt müvek 
ezek: Entz Géza: Az állatvilág háztartásáról (rajzokkal); Gräber: Az állatok 
mechanikai műszerei (számos ábrával); Michelet : A madarak (rajzokkal); 
Michelet: A rovarok (Giac.omelli gyönyörű rajzaival); Istvánffy Gyula: A 
magyarhoni jóféle, gyanús és mérges gombák könyve (megfelelő illustratiókkal); 
Angyal Dezső és Mágócsy-Dietz Sándor: A fák szaporításáról és nemesíté
séről (rajzokkal): Decandolle: Termesztett növényeink eredete; Schmidt 
Sándor: A drágakövekről (számos rajzzal) ; Reclus : Egy hegység története 
(rajzokkal) ; Heller Ágost : A physika története a XIX. században ; Bartoniek 
Géza: A hang és zene; Wartha Vinose : Az agyagárukról ; Laufenauer 
Károly: Az idegességről ; Herman Ottó: Norvégiái utazás (sok eredeti rajzzal); 
Solymos Béla: A Szahara. Az aláírási díj évenkint; a Természettudományi 
Társulat tagjai és a Természettudományi Közlöny előfizetői részéről 6 frt, 
mások részéről 8 fr t; ez összegekbe már a bekötés költsége is bele van értve. 
Az aláírás a cyklusnak mind a három évére kötelező ; a munkák külön köte- 
tenkint vagy könyvárusi úton nem lesznek kaphatók. Az aláírás, mely egy
szerű levelező lapon is történhetik, a Természettudományi Társulat titkári 
hivatalához (Budapest, Eötvös-tér 1. sz.) küldendő. Intézeti könyvtárainknak 
melegen ajánljuk.

A gymnasium és a görög nyelv czímfí műve van sajtó alatt Hunfalvy Pál 
nagyérdemű tudósunknak, mely Hornyánszky Viktor akad. könyvárus kiadá
sában még a húsvéti ünnepek előtt fog megjelenni. A most legfontosabb tau- 
ügyi napi kérdéssel foglalkozó műre előre is fölhívjuk kartársaink figyelmét.

Könyvészeti Lapok czímen Kiszlingstein Sándor esztergomi könyvkeres
kedő bibliographiai folyóiratot indított meg, melynek 1. számát szerkesztősé
günknek is beküldte. A jóravaló vállalatot szívesen ajánljuk intézeti könyv
tárainknak. A lap minden hó végén jelenik meg, egy ívnyi tartalommal; 
előfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel 1 frt.

A sajtónak erkölcstelen fölhasználása. Nem tudunk más nevet adni annak 
a kísérletnek, melyet egy hozzánk is beküldött nyomtatott levél követett el. 
Ide igtatjuk egész terjedelmében : „Cservenka, Bácska. Tisztelt szerkesztőség ! 
Szíveskedjék becses lapja irodalmi rovatában az alantit közölni, a közleményt 
tartalmazó mutatványszám beküldése után müvemből egy ingyenpéldánynyal 
szolgálok. Kiváló tisztelettel Spannágel Samu“. Az „alanti“, melyet a mun
kának csak puszta látása nélkül is, tehát mielőtt legkevésbbé is ismernők, 
szeretne velünk a szerző kiadatni, így szól; „A tisztelt olvasóközönség figyel
mébe ajánlhatunk egy müvet, mely „Általános világnézet“ czím alatt jelent 
meg. Ritkán vettünk kezünkbe könyvet, mely oly nagy élvezetet nyújtott 
volna, mint ez s bátran mondhatjuk, hogy méltó feltűnést fog kelteni. Kap
ható minden nagyobb könyvkereskedésben“. Ily gyalázatosán hazudjunk a 
közönségnek egy reménybeli „ingyen példányért“. Tiltakozunk e becstelenítö 
föltevés ellen; a magyar sajtó nem ingyenpéldányleső, hazug közönségámítók 
bandája 1
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A Földrajzi Közleményekre a földrajzi társaság választmánya hatá
rozata folytán középiskolai tanulók 5 frt helyett 3 frttal fizethetnek elő, 
ha az illető iskola igazgatósága útján ajánltatnak. Az előfizetési ősszeget 
két részben is törleszthetik. A folyóirat régibb köteteit 5 frt helyett 
2 írtért kaphatják meg.

m o dalmi é r t e sít ő .

B E É R K E Z E T T  MÜVEK.

Utolsó kimutatásunk óta (jan. fűz. 308. 1.) a következő könyvek és 
füzetek érkeztek a szerkesztőséghez:

Paedagog i a ,  i s ko l a  ii g y.
Tanügyi dolgozatok a középiskolai nevelés és oktatás köréből. Irta 

dr. Dengi János. Budapest. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés bizománya. 
8r. II. és 162. 1. Ára 1 frt.

A dunamelléki ev. ref. egyházkerület középiskolái által beszerzendő s 
használandó legszükségesebb taneszközök jegyzéke. I. Természetrajz. II. Ter
mészettan és vegytan. III. Mennyiségtan és mértani rajz. IV. Történet és 
földrajz. V. Phiiologiai múzeum. Kiadta a dunamelléki ev. ref. egyházkerület 
az 1888. május 28-án tartott közgyűlés 17. sz. határozata alapján. Budapest, 
1890. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája. 8r. 37 1.

Észrevételek gazdasági tanintézeteink ügyében. Irta Balás Árpád. Külön
lenyomat a „Mezőgazdasági Szemlédből. Magyar-Óvár, 1890. N8r. 17 1.

Halász Ferencz kir. tanfelügyelő beregmegyei működésének méltatása. 
Irta Hitter Ferencz. (A „Beregmegyei tanító-egyesület“ által a „Halász-alap“ 
első évi díjával jutalmazott pályamű). Kiadja a „Beregmegyei tanító-egyesület“. 
Beregszász, 1889. 8-r. 48 1.

Vademecum. Zsebnaptár magyar egyetemek és főiskolák számára 1890. 
évre. Budapest. Ifj. Nagel Ottó kiadása. Ára?

A pozsonyi királyi akadémia személyzeti létszáma és tandrende az
1889—90. tanév második felére. Pozsonyban, 1890. 8r. 21 1.

M a g y a r  n y e l v  és i r o d a l o m.
Gyulai Pál emlékbeszédei. Kazinczy Ferencz, Pákh Albert, br. Eötvös 

József, Toldy Ferencz, Kriza János, Szigligeti Ede, br. Kemény Zsigmond, 
Csengery Antal, Arany János. Budapest, Franklin-társulat. 1890. (Jeles írók 
iskolai tára. XXXVIII.). 8r. 190 1. Ára 70 kr.

A magyar nyelv. A müveit közönségnek írta Simonyi Zsigmond. Első 
kötet. Ä magyar nyelv élete. Második kötet. A magyar nyelv szerkezete. 
Budapest, 1890. Révai testvérek kiadása. 8r. 302 és 362 1. Á két kötet ára 
4 forint.

Magyar Nyelvtörténeti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelv
újításig. A  m. t. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és 
Simonyi Zsigmond. II. köt. 1. 2. fűz. Budapest, 1890. Kiadja Hornyánszky 
Viktor akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.

Magyar írók élete és munkái. A magyar tudományos Akadémia meg
bízásából írta Id. Szinnyei József. I. köt. 1. 2. fűz. Budapest, 1890. Kiadja 
Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. Egy füzet 50 kr.
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Tanulók olvasótára. XVII. Szemelvények Kossuth Lajos beszédeiből. 
XVIII. Szemelvények Deák Ferencz beszédeiből. Budapest, 1889. Lampel 
Róbert kiadása. 1 tír. 97 és 79 1. Egy füzet 20 kr.

A magyar nemzeti irodalom története. Tanítóképző intézetek, polgári 
és felsőbb leányiskolák számára írta clr. Szántó Kálmán. Budapest. Franklin- 
társulat. 1890. N8r. 142 1. Ára 80 kr.

Irály- és költészettan polgári és felsőbb leányiskolák használatára. Irta 
clr. Szántó Kálmán. Második átdolgozott kiadás. Budapest. Franklin-társulat. 
1889. N8r. I l l  1. Ára 60 kr.

Magyar olvasókönyv polgári és felsőbb leányiskolák használatára. Szer
kesztette dr. Szántó Kálmán. Első kötet. Az első osztály számára. Második 
kötet. A második osztály számára. Második átdolgozott kiadás. Budapest 
Franklin-társulat. 1890. N8r. 132 és 164 1. Ára 60 és 80 kr.

Magyar olvasókönyv polgári íiu-iskolák számára. Szerkesztette Hoffmann 
Mór. Első kötet. Az I. osztály részére. Második kötet. A II. osztály részére. 
Budapest. Franklin-társulat. 1890. N8r. 136 és 148 1. Ára egy kötetnek 60 kr.

Irályképzö alsófokú ipariskolák, iparossegédek, iparosok s magánosok 
használatára. Irta Kugler János. Budapest, ifj. Nágel Ottó kiadása. 1890. 8r. 
XI és 276 1 Ára 1 fit 50 kr.

L a t i n  é s  g ö r ö g  n y e l v .

Cicero leveleiből. Fordította Kempf József. 1.2. fűz. Budapest. Lampel R. 
könyvkiadása. 16r. 1—64. és 65—132. 1. Egy füzet 30 kr.

Horatius Flaccus satirái. Fordította dr. Baross Gábor. 1. fűz. Budapest. 
Lampel Róbert kiadása. 16r. 114 1. Ára 30 kr.

Virgil Aeneise. Fordította Gyurits Antal. Negyedik kiadás. 1. füzet. 
Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása, lör. 96 1. Ára 30 kr.

M o d e r n  n y e l v e k .
A német irodalom története. Irta Heinrich Gusztáv. Második kötet. 

Budapest, 1889. Révai testvérek kiadása. 8r. XV. és 567 1. Ára 3 frt 50 kr.
Olvasókönyv és nyelvtan a német nyelv gyakorlati elsajátítására. Polgári 

és ielső leányiskolák számára irta Graf Jakab. Első rész. Az I. és II. osztály 
számára. Budapest. Franklin-társulat. 1890. N8r. 184 1. Ára 80 kr.

T ö r t é n e t ,  f ö l d r a j z .

Magyar történeti életrajzok.' A m. t. Akadémi történelmi bizottságának 
segélyezésével kiadja a jMagyar Történelmi Társulat. Szerkeszti Szilágyi Sándor.
VI. évf. 1—2. fűz. Bethlen Gábor 1580—1629. Irta Gindely Antal. Bethlen 
Gábor udvara. Irta Acsády Ignácz. Az egész évf. (5 fűz.) ára a Magy. Tört. 
Társ. tagjainak 5 frt, nem tagoknak 8 frt.

A legújabb kor története. 1825—1880. Irta Marczali Henrik. 1—3. fűz. 
Budapest. Révai testvérek könyvkereskedése. 1890. Egy füzet 30 kr.

A legújabb aquincumi ásatások. 1887—1888. Irta dr. Kuzsinszky Bálint. 
Budapest, 1889. 4r. 130 1.

A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai polgári és felső népisko
lák számára. Irta dr. Csiky Kálmán. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister által jutalmazott mü. Harmadik javított kiadás. Budapesten, 1890. A 
magyar királyi állam tulajdona. 8r. IV. és 116 1. Ára?

A magyar nemzet története. Az elemi népiskolák V-ik és Vl-ik osztálya 
számára. Irta Sebestyén Gyula. Budapest, Méhner Vilmos kiadása. 1890. 8r. 
112 1. Ára 32 kr.

Tanáregyesületi Közlöny. XXlll. 37
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Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. 99. 100. (Stiria 12.13.), 
101.104. (Magyarország II. köt, 11.12.), 102.103.105. (Karinthia és Krajna 1—3.) 
fűz. Budapest, 1890. Kiadja a magyar királyi államnyomda. Révai testvérek 
bizománya, Egy füzet 30 kr.

Földrajz a polgári fiúiskolák számára. Első rész. Az első osztály szá
mára. Második rész. A második osztály számára. Harmadik rész. A harmadik 
osztály számára. A ministen tanterv alapján irta Erdödi János. Budapest. 
Franklin-társulat, 1890. N8r. 104, 80 és 64 1. Ára 60, 50 és 40 kr.

Földrajz a polgári leány-iskolák számára. Első rész. Az első osztály 
számára. Második rész. A második osztály számára. Budapest, Franklin-társu
lat. 1890. N8r. 120 és 88 1. Ára 60 és 50 kr.

T e r m é s z e t r a j z ,  e g é s z s é g t a n .
A virág, a termés és a levél. Irta Sir John Lubbock. Fordította dr. 

Mágócsy-Dietz Sándor. Százhuszonkét képpel, Budapest. Kiadja a k. m. 
természettudományi társulat. 1889. (Természettudományi könyvkiadó-vállalat. 
XXXVII.) 8r. VII és 178 1.

Állat- és növénytan. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. Irta 
dr. Róth Samu. Száznegyvennyolcz ábrával. Budapest, Franklin-társulat. 1890. 
N8r. IV és 149 1. Ára 80 kr.

Egészségtan. Vezérfonal elemi iskolák számára. Irta dr. Balogh Tihamér. 
Budapest, 1890. Méhner Vilmos kiadása 8r. 66 1. Ára 20 kr.

P h y s i k a ,  a s t r o n o m i a .
Dimensionen und absolute Maasse der physikalischen Grössen. Zugleich 

als Übungsbuch im C. G. S.-System. Von A. Czógler. Leipzig, Verlagsbuch
handlung von Quandt & Händel. 1889. 8r. VIII és 151 1. Ára ?

Elemi fizika polgári fiúiskolák számára. Irta Korit Gyula. Harmadik 
teljesen átdolgozott kiadás. Budapest, Franklin-társulat. 1890. N8r. VIII és 
196 1. Ára 1 frt.

A csillagászat történelmi jellemvonásai megvilágítva a csillagászat elvei
nek és az egyetemes mívelődés tényezőinek fejlődésével. Irta J. C. Houzeau. 
Fordította Czógler Alajos. Öt ábrával. Budapest, Kiadja a k. m. természet- 
tudományi társulat. 1889. (Természettudományi könyvkiadó-vállalat. XXXVIII.) 
8r. VII és 552 1.

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 mértan a polgári és felsőbb leányiskolák I—IV. osztályai és 

az elemi iskolai tanítónőképezdék számára. Az uj tantervek szerint írta 
Suppan Vilmos. A szövegbe nyomott 263 ábrával. Budapest, 1890. Az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 8r. 132 1. Ára 80 kr.

Szemléltető geometria. Polgári fiúiskolák számára. Irta. dr. Wohlrab 
Flóris. Első füzet: Planimetriai és stereometriai elemek. (Az I. és II. osztály 
tananyaga.) Második füzet: Constructiv planimetria a terület és a térfogat 
mérésével. (A III. és IV. osztály tananyaga). Budapest. Franklin-társulat, 
1890. N8r. 156 és 159 1. Ára egy füzetnek 80 kr.

A mértani és szabadkézi rajz kapcsolata különös tekintettel a távlati 
rajzra. Középiskolai, polgári iskolai, felsőbb leányiskolái növendékek számára, 
valamint magánhasználatra. 1—4. fűz. Kiadja Rigler József Ede gyártelepe 
Budapesten. Egy füzet 15 kr.

Számoló könyv a felsőbb leányiskolák és a polgári leányiskolák haszná
latára. Dr. Moenik Ferencznek „Rechenbuch für Mädchen-Bürgerschulen“ czímü 
munkája felhasználásával kidolgozta Orbók Mór. I. kötet. Az 1-ső és 2-dik 
osztály számára. II. kötet. A 3-dik ée 4-dik osztály számára. Szerző által
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egyedül jogosított magyar átdolgozás. Budapest, 1890. Kiadja Singer és 
Wolfner könyvkereskedése. 8r. 147 és 157 1. Egy kötet 80 kr.

K e r e s k e d e l m i  t u d o m á n y o k .
Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve, kereskedelmi középiskolák 

és akadémiák használatára valamint magántanulmányozásra. Irta Novak Sándor. 
Budapest. Franklin-társulat. 1890. N8r. VIII és 500 1. Ára 4 írt.

Kü l ö n f é l e .
Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Irta jEötvös Károly Lajos. Buda

pest, 1890. Kiadja Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. 11—12. füzet 
(II. köt. 7—11. ív). Egy füzet 30 kr.

Névkönyv az erdélyi ev. ref. egyházkerület számára. 1890. Szerkesztette 
Zayzon János. Harminczharmadik évfolyam. Kolozsvárt, nyomatott az ev. ref. 
kollégium nyomdájában 1889. 8r. 176 1. Ára 60 kr.

A magyar gyorsírás tankönyve a Gabelsberger-Markovits-rendszer sze
rint. Iskolai és magánhasználatra írta Forrai Soma. Vitairási rész. Budapest, 
1890. Lampel Köbért kiadása. 8r. XXIV és 64 1. Ára 60 kr.

Apolló. Négyes férfikarok gyűjteménye partitúrákban és egyes hangok
ban. Szerkeszti és kiadja Goll János. IV. évf. 2. 3. sz. (jan.—jún.). Előfizetés 
egész évre (4 fűz.) 2 frt 50 kr. Kiadóhivatal Budapest VI. kér. Lázár-utcza 
18. szám.

Kártyajátékok könyve. A legelterjedtebb hazai és külföldi kártyajáté
kok leírása. Szerkesztette Parlaghy Kálmán. Budapest. Lampel Róbert könyv
kiadása. 8r. 196 és VII 1. Ára fűzve 1 frt 40 kr, kötve 1 frt 80 kr.

K ö n y v j e g y z é k e k .
I. sz. értesítő Huss Károly antiquariumából. Tartalma: Történelem és 

segédtudományai; földrajz, népisme és utazások; irodalomtörténet, széptan, 
könyvészet.

Dobrowszky Ágost ódon munkák tárának 24—26. sz. jegyzéke. Biblio
theca Hungarica. Újabb beszerzések az irodalom minden szakából.

Horovitz Lajos antiquariumának 1. számú jegyzéke: Hungarica; régi
ségtudomány ; történelem ; német irodalom ; hittudomány ; magyar és német 
folyóiratok.

Havi közlemények Révai Leó ódonmünkák tárából. 97—98. sz : Népköl
tészet, mondák, példabeszédek, adomák ; emlékkönyvek, zsebkünyvek, albumok; 
magyar classikusok, regények; történelem, régészet; neveléstudomány.

Hibaigazitás. A 471. lap 3. sorában „significatio“ helyett „significato“ 
olvasandó.

É R T E S Í T É S .
A választmány megbízásából a t tagtársak tudomására 

hozom, hogy f é. júl. 4 és 5-én tartandó közgyűlés egyik 
tárgya az alapszabályok módosítása lesz.

B r ó z i k  K á r o l y ,
e. főtitkár.
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F E L H Í V Á S .
Csóka Károly zsolnai gyom. igazgató és a zsolnai kartársak meghívták 

egyesületünk tagjait Zsolnának és szép környékének megtekintésére.
A választmány, miután Zsolna nagyközség elöljáróságának, a rajeczi 

fürdő és a szulyói völgy tulajdonosainak, Csáka tagtársunkhoz intézett átira- 
ból meggyőződött, hogy egyesületünk tagjai mind Zsolnán mind. környékén a 
legszívesebb fogadtatásban fognak részesülni, a meghívást elfogadta és a kirán
dulás programmját a zsolnai tagtársakkal egyetértőleg egyelőre a következők
ben állapította meg:

Júl. 6-án a közgyűlés befejezte után regg. 7 ó. 10 p. indulás Budapestről 
a központi pályaudvarból; érkezés Zsolnára 2 ó. 45 p. A pályaházbau tetszés 
szerinti ebéd. Ebéd után az új gymn. épület megtekintése és sétakirándulús 
20 percznyi gyalogolással a Csáky László gr. tulajdonát képező Budatin várába. 
Este 8 órakor a casino nagy dísztermében közös vacsora.

Júl. 7-én kirándulás Körmöczre (ind. vasúton regg. 712-kor, érk. 10-kor), 
megtekintése a reáliskolának, a pénzverőnek, kohóknak, arany- és ezüstbá- 
nyáknalc. D. u. 3-kor közebéd. Visszaind. este 7l/s-kor.

Júl. 8-án kirándulás kocsin az egy órányira fekvő, romban heverő 
Lietava várába, innét a rajeczi fürdőbe. Este vissza

Júl. 9-én vasúti kirándulás Sziléziába Tzyneczbe, az Albrecht főherczeg- 
féle nagyszerű vashámorok megtekintésére : innen tetszés szerint Teschenbe. 
(Ind. regg. 604-kor, éik. Tzyneczbe 71/<-kor.)

Júl. 10-én vasúti kirándulás (regg. 7%-kor) Predmérre (érk. 73/4-kor.) 
Innen gyalog kirándulás a másfél órai távolságra fekvő Szulyói völgybe.

A kirándulások költségeit legközelebb fogom a t. tagtársak tudomá
sára hozni.

Felkérem tehát a t. tagtársakat, a kik a kirándulásokban, vagy a kirán
dulások egyikében vagy másikában részt akarnak venni, szíveskedjenek ebbeli 
szándékukat velem május végéig tudatni. Okvetetlenül tudnunk kell az egyes 
kirándulásokban résztvevők számát, hogy a kellő alkalmatosságokról gondos
kodni lehessen.

A Budapestről Zsolnára utazásnál nagyon helyesen cselekesznek a t. 
tagtársak, ha körutazási jegyet vesznek ; ily módon alkalmat szereznek arra, 
hogy a Yágvölgy trencséDi részét is láthassák.

Brózik Károly,
e. főtitkár.

A „Tanári Társalgó Kör" helyiségei, a fővárosi és vidéki kar
társaknak legjobb találkozó és gyülekező helye, kényelmesen berendezett 
tágas olvasó, társalgó, játszó szobákkal és nagy teremmel, hazai és kül
földi napi és heti lapok, tanügyi és tudományos folyóiratok nagy válasz
tékával, a főváros legszebb és legalkalmasabb részében, Andrássy-út, 
a m. k. operaházzal szemben (m. k. államvasuti nyugdíj-alap palotája 
II. emelet 13. számú ajtó, följárat a két oldalkapun).
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BELF ÖLD.

A görög nyelvi törvényjavaslat.
A görög nyelv ügyében megindított mozgalom gyorsan halad 

czélja felé. A vallás- és közoktatásügyi minister, ígéretéhez képest, 
hogy még ez ülésszak folyamában viszi a törvényhozás elé az ügyet, 
április hó 21-én adta be a képviselőházban a görög nyelvre vonat
kozó törvényjavaslatot; a közoktatási bizottság már három nappal 
rá, április hó 24-én, letárgyalta a javaslatot, a következő napon 
formulázta a szükségesnek talált kisebb módosításokat, április hó 
28-án jelentést tett a háznak. Valószínű, hogy a törvényhozás még 
május havában alkotja meg az uj törvényt, hogy a következő tan
évben már alkalmazni lehessen. A törvényhozásnak hozzájárulása 
a törvényjavaslathoz alig szenved kétséget, a képviselőház a hír
lapok jelentése szerint nagy tetszéssel fogadta a javaslat benyúj
tását. Jóformán befejezett tény előtt állunk. A rbetorikai küzdelem 
a képviselőházban kétség kívül igen érdekes lesz, esetleg még 
módosításokat is eszközöl a javaslaton, de velején változtatni már 
nem igen fog.

A fait accompli súlyát mi is érezzük, midőn a törvényjavas
lathoz hozzá kívánunk szólni. A saját magunk álláspontja, mely 
mellett küzdöttünk, jóformán mint hazánkban történetileg meghala
dott tűnik föl szemeink előtt. A kérdés elvi alapjának vitatása egye
lőre semmiféle reális haszonnal nem kecsegtet. Az az erős áramlat, 
mely más országokban is a classikus nyelvek középiskolai oktatá
sának megszorítását czélozza, nálunk tetemes sikerrel dicsekedhetik. 
A görög nyelv ezentúl a gymnasiumi tanulóknak csak egy mini
mumára nézve lesz kötelező. A legtöbb tudományos pályára a tanulót

38Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.



518

a görög nyelv ismerete nélkül bocsátják. Igaz, bogy a reáliskolai 
tanulót, ha latin pótló érettségi vizsgálatot tett, eddig is fölvették 
a jogi s orvosi facultásba. De csakis a reáliskolai tanulót, a ki a 
latint megtanulta, tehát a középiskolai tanulóknak egy elenyésző 
töredékét. Az 1883. XXX. törvényczikk e rendelkezésének inten- 
tiója az volt, hogy ama kivételes esetekben, midőn a reáliskolai 
tanuló pályát akart változtatni, erre módot adjon; a most benyújtott 
törvényjavaslat intentiója ezzel ellentétes, a mi eddig kivétel volt, 
azt szabálylyá teszi. A középiskolai oktatásnak hazánkban ezzel uj 
korszaka indúl meg.

Az uj korszak nem épen abból indúl, hogy ezentúl a görög 
nyelv a gymnasiumi tanulók óriási többségére nézve megszűnik 
kötelező tantárgynak lenni. Meglehet, habár nem valószínű, hogy 
a mely többé nem kötelező, a görög nyelvet mégis többen, mint 
hiszszük, fogják tanúlni. Egy része a tanulóknak nyitva akarja 
majd magának tartani azokat a pályákat is, melyekre a görög 
nyelv tanulása még kötelező, habár ezek a pályák — a theologiait 
nem számítva, voltakép csak egy, a tanári — eddig sem igen von
zották a tanulókat. Egy másik része a tanulóknak, s ez már tete
mesebb, oly gymnasiumokba jár, melyekre az uj törvény érvénye 
nem terjed, melyekben tehát minden a régiben maradhat, s részben 
fog is maradni. Egy harmadik rész — s ennek nagyságáról nincsen 
fogalmunk — ama becsvágyó s tehetséges tanulókból fog állani, 
kik a görögöt nem érzik tehernek s mint fenséges szép és művelő 
tanulmányhoz vonzódnak hozzá. Ezek számát azok is szaporíthatják, 
kik esetleg osztrák egyetemeken, melyekről még nem tudni, rendes 
tanulóknak fogadják-e majd be a görög nélkülieket, akarják foly
tatni tanulmányaikat, föltéve, hogy az osztrák egyetemekre való 
fölvétel dolgában megindított tárgyalások nem kedveznek az uj 
törvénynek. E kategóriák együttvéve elég szép számot adhatnak, 
esetleg a felső osztálybeli tanulóknak 30—50 százalékát, a mi a 
tényleges állapotnak csekélyebb jelentőségű változtatását jelentené.

A változtatás jelentőségét még inkább csökkenti az a körül
mény, hogy való igaz az a szomorú tény, hogy eddig sem igen 
tanultak növendékeink görögül. Valamennyi ok közül, melyet a 
görög nyelv tanítása ellen felhoztak, ennek van legnagyobb hatása 
nemcsak a nagy közönségre, hanem sok paedagogusra és az intéző 
férfiakra is a képviselőházban s a kormányban. Az eredmény cse
kély, a munka nagy, a haszon már az eredmény csekély voltánál
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fogva imaginarius, a czél elvont s vitatható: ebben foglalható össze 
a görög ellenesek nagy többségének meggyőződése. Mit vesztünk, 
ha a görögöt kiküszöböljük ? Olyas valamit, a minek birtokával 
eddig sem igen dicsekedhettünk. Mit nyerünk? Mindenesetre annyit, 
hogy tanulóink egy fölösleges tehertől megszabadúlnak, esetleg még 
azt is, hogy helyette jobb utravalót visznek az életbe. Ki is mon
dották nyíltan, hogy az uj törvény csak a tényleg már fennálló 
állapotot fogja szentesíteni, a görög tanulás hamis látszatát megszüli 
tetni. Igaz, hogy ez voltakép szomorú középiskoláinkra nézve. Nem 
képesek elérni azt a czélt, melynek elérésére hivatvák, melyre vál
lalkoztak. Ez alkalommal jó volna ily erős kritikával bírálni a 
középiskola egyéb eredményeit is. Esetleg még egyéb szomorú 
tapasztalatok várakoznak reánk. Nem fogjuk ugyan a többi ily 
tapasztalatokkal kínálkozó tárgyakat is kivenni az általánosan köte
lezők sorából, de esetleg mélyebben fogjuk középiskolai bajaink 
okait kutatni. Mindazonáltal ez sem szolgál a görög nyelv ügyének. 
Mert ha igaz, hogy középiskoláink, bármi legyen is ennek oka, 
gyengék, akkor mindig tetszetős rendszabály lesz, hogy hajónkat 
attól a tehertől szabadítsuk meg, mely mindent összevéve csak a 
leggazdagabbaknak megengedhető luxusnak látszik.

Hadd fűzzük ehhez a kérdés elvi alapjára vonatkozó saját elvi 
meggyőződésünknek nyilt és rövidre vont kifejezését. Bőven erről 
irni a lefolyt nagy viták után valóban fölösleges. E füzetünkben 
is az enquete közölt tárgyalásai gazdag anyagot szolgáltatnak a 
meggyőződések alakulására. S midőn erről vitatkozunk, ne felejtsük 
el, hogy itt csak úgynevezett moralis meggyőződésről lehet szó, oly 
meggyőződésről, mely nem a kétszerkettő biztos ösvényén halad, 
hanem a belső intuitió, a szellemi tapasztalatok, a kifejlett világ
nézet ezerszeresen összeszövődő fonalaiból alakúi. Itt nagy s igazi 
meggyőződések állhatnak egymással szemben, melyeknek legmélyebb 
gyökere a közvetetlen hit, nem a mathematikailag pontos bizonyí
tás. A mi hitvallásunk a következő. Menteknek érezzük magunkat 
ama felfogástól, hogy csak a görög nyelv ismerete, vagy csak a 
classikus nyelveké általában vezethet el a műveltség magaslatára; 
talán a legmagasabb csúcsokra is feljuthatni náluk nélkül, a köze
pes magaslatra minden bizonynyal. Ezt a tapasztalat ezerszeresen 
tanítja, érthetetlen előttünk, hogyan tagadhatják. De nem erről van 
szó. A kérdés az, vájjon a középiskolai tanítás, tehát az a tanítás, 
mely nagy tömegeknek szól s meghatározott czélokat szolgál, elsó
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sorban az egyetemi tanulásra előkészít, mikép szolgálja legjobban, 
a mai viszonyok közt legjobban, a maga czéljait. Itt is távol ipar
kodunk maradni minden dogmától. Nem hiszszük, hogy örökkön 
örökké görögül meg latinul kell majd tanulnia a nagy tömegnek. 
Változnak az idők, változnak a műveltségi ideálok s főleg változ
nak az eszközök, melyekkel ideáljainkat megközelíteni iparkodunk. 
Nem hiszszük, hogy a gyermekiéleknek át kell mennie mindazokon 
a stádiumokon, melyeken az emberiség ment át fejlődésében s 
ebből a tetszetős gondolatból nem vagyunk hajlandók directivát 
leszármaztatni a középfokú tanítás berendezésére, legkevésbbé pedig 
argumentumot a görög nyelv tanulása mellett. Sőt tovább megyünk, 
s kimondjuk egyenesen és nyíltan, hogy nézetünk szerint a görög 
nyelv valamikor minden bizonynyal távozni fog a középfokú okta
tásból, nemcsak nálunk, hanem mindenütt, és nemcsak a görög, 
hanem a latin nyelv is. De sem ennek az idejét nem látjuk elérke
zettnek, sem pedig s még kevésbbé annak, hogy mi bántsuk elő
ször a görögöt. Még pedig két okból. Az első az, hogy semmikép 
nem vagyunk külsőleg sem előkészítve a nagy reformra. Ezt a 
ministerium fogja legkeservesebben tapasztalni, midőn majd he
venyében keresztül akarja vinni az uj törvényt. Uj törvényt 
kapni könnyű, életet adni neki vajmi nehéz. A ki ebben kételke
dik, olvassa el figyelmesen az enquete tárgyalásait. Meg fog győ
ződni belőle, hogy mily szétágazók minden lényeges kérdésre nézve 
a nézetek tudományos életünk legfelsőbb köreiben is. Még azt is 
mondották, hogy a chemiát az ember compendiumból is megtanul
hatja, a chemiát, melyet soha ember másutt mint a laboratóriumban 
nem tanult meg, ellenben Arany János műveit csak tanár vezetése 
mellett olvashatni. Arany János müveit, melyeket ezren meg ezren 
minden commentár nélkül s épen mert commentár nélkül olvashat
ják, lelki gyönyörűséggel élveznek! Sem azt nem tudta az enquete 
mondani, hogy mit tegyünk a görög helyébe, sem azt, mikép tanít
suk, a mit a görög helyébe teszünk. Nincsenek alkalmas tanköny
veink, fordításaink, tanáraink. Hogyan lehet tervet csinálni ezek 
nélkül? Jobban mondva, hogyan lehet tervet megvalósítani, ha 
nincs ki valósítsa, mivel valósítsa? Nem tettünk erre vonatkozólag 
elég szomorú tapasztalatot a múltban ? De a közvélemény sincsen 
igazán felvilágosítva, csak nekibőszül a görög, mint összes közép
iskolai bajaink bűnbakja ellen. Igaz, hogy nem szabad a görög 
nyelv kérdését soká bizonytalanságban hagyni, ez megbontaná az
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iskolai disciplinát, de nem kellett volna mindjárt élére állítani a 
kérdést. Iskolai reformokat hosszan elő kell készíteni, mint minden 
más életbevágó reformot is, sőt még hosszabban, mert ezek a refor
mok a legkényesebbek. Második okunk pedig a czélba vett reform 
ellen az, hogy belsőleg sem vagyunk előkészítve e reformra. A 
görög nyelv tanításából még sok hasznot meríthetünk, mely egye
lőre nehezen pótolható mással. Igaz, hogy az úgynevezett görög 
műveltség soha sem hatolt be mélyen nemzetünk szellemébe, de 
hát annyira meg volnánk elégedve tudományos életünkkel, a múlt
ban, a jövőben ? Nem fájlaljuk-e azonkívül azt a borzasztó utilita- 
rismust, mely az egyetemi tanulóságban mutatkozik ? Szidjuk a 
görög grammatikát s keveseljük azt a pár sort Homerosból, melyet 
tanulóink megtanulnak. De az a görög grammatika hasznos neve
lési eszköz s ezt a pár sort Homerosból a tanuló maga hódította 
meg, a maga erejével, s ez többet ér mint egy kötet irodalomtör
ténet üres nevekkel és kész Ítéletekkel. A görög nyelv a tudo
mányos szellem nevelésének egyik hasznos eszköze, miért dob
juk el, mielőtt elégséges pótlásáról gondoskodtunk? Igaz, hogy a 
görög nyelv megmarad kötelező tantárgynak a tanulók egy része 
számára, de ha csak azok tanulják, kikre kötelező lesz, hányán 
lesznek ? A theologusok egy részét nem számítva, nehány tanár
jelölt, talán husz-harmincz minden évben. Ha az a görögellenes 
áramlat terjed, akkor lehet-e ellenében a görög tanszékeket fen- 
tartani a gymnasiumokon ? Kötelező a görög nyelv a bölcsészekre, 
történészekre és philologusokra nézve. A bölcsészet úgyis csak har
madik tantárgy, melyet vagy a történész vagy a philologus tanul, 
marad tehát e két szakma, azaz a görögöt néhány historikus, de 
leginkább azok fogják tanulni, a kik tanítani akarják, még pedig 
azokat, kik ismét tanítani fogják. Nem fog-e a philologusban az a 
kérdés fölmerülni, érdemes-e a görögöt tanulni, hogy azután egy
két tanulót ugyanerre az áldatlan mesterségre tanítson ? Egyszerre 
csak nem lesz tanítvány s akkor nem lesz tanár sem. Nem mond
juk, hogy ez az eset be fog állani, de beállhat, ha az úgynevezett 
hangulatot tekintjük, mely tanrendszert akar ránk dictálni.

De ha ez az eshetőség még távol van is, s ha a dolog lé
nyegét tekintve, a görög tanítás eddigi fogyatékos eredményessége 
miatt nagy változás nem állott is be, mégis az uj törvényt egy uj 
aera kezdetének tekinthetjük, mert ez az első reform okvetetlenül 
másokat, még lényegesebbeket fog előidézni. A törvényjavaslat indo-



kolása, de tartalma is elég világosan jelzi e jövőt s ez a körülmény 
legalkalmasabb kibékíteni bennünket az uj törvénynyel. El kell 
ismernünk, hogy a törvényjavaslat a lehetőség határain belül óva
tosan bánik a görög nyelv kérdésével, s ha e törvényt meg kellett 
alkotni, alig lehetett kíméletesebben eljárni a görög oktatással. A 
javaslat nem teszi a görög nyelvet facultativ tárgygyá, mint néme
lyek nagyon is könnyít szívvel ajánlották vagy megengedhetőnek 
tartották. A kik tanulják, kötelező tárgy gyanánt tanulják. A tanú • 
lóság ezentúl két részre oszlik, görögül tanulókra és görögül nem 
tanulókra, de mindkét kategória azokat a tárgyakat, melyek nem 
közösek, kötelezően tanulja. Ezzel a bifurcatio a felső osztályok
ban tényleg kezdetét vette s ez a kezdet jelez u j korszakot. Mert 
ennél az első lépésnél nem állhatunk meg. Már most is nagy 
nehézségek fognak támadni, nem a nem közös, hanem némely közös 
tárgy tanulásában. A két kategória közül az egyik együttesen a 
másikkal s külön is fogja tanulni a magyar irodalmat, a minek 
keresztülvitelét igen bajosnak tartjuk. A nemgörögök a görög 
classikusokat fordításokban fogják olvasni, a görögök nem, a mi 
anomáliához fog vezetni. E zt a bifurcatiót kénytelenek leszünk hatá
rozottabban és tisztábban keresztül vinni. Más szavakkal, kénytele
nek leszünk rövid idő múlva a görög-latin gymnasium typusát tel
jes tisztaságában ismét helyreállítani s melléje a pusztán latin 
gymnasiumot görög nélkül a maga saját szükségletei szerint szer
vezni, habár megengedhetőnek tartjuk, hogy az alsó négy osztály, 
talán öt is közös legyen. Ha ezt a megoldását a gymnasiumi kér
désnek egységes középiskolának akarják nevezni, ám legyen; a jelszó 
miatt, ha a dolog velejére nézve egyetértünk, nem fogunk vitat
kozni. Ha azután a görög-latin gymnasium növendékeinek az egye
temi docenturához való jogosultságot, de nem csak ezt az egy jogo
sultságot megadjuk, akkor ezt az iskolát valóban a nemzet szellemi 
elite-jének nevelő intézetévé teszsztik s akkor, de csak akkor készít
jük elő azt a jövőt, a midőn egy műveltségi fokozat teljes elérése 
után egy uj fokozat elérésére törekedhetünk. A görög műveltséget 
előbb el kell sajátítanunk, hogy később ellehessünk nála nélkül. 
Hírlik, hogy Németországban is meg akarják szorítani a görög taní
tást. Meglehet; a boldog németek tán tehetik, mert jellemükbe 
behatott a görög szellem s ott kötelező tanítás nélkül is fog virá
gozni a görög studium. Nekünk még soká kell görögül tanulnunk, 
hogy oda eljuthassunk, a hol hatalmas szomszédaink állanak.
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Törvényjavaslat a középiskolákról s azok tanárainak képe
sítéséről szóló 1883. XXX. t.-cz. módosítása tárgyában.

1. §. Az 1883. évi XXX. t.-cz. 3. és 5. §-ai annyiban 
módosíttatnak, hogy gymnasiumi tanulók a görög nyelv és iro
dalom tanulására uem köteleztetnek, ha e helyett valamely a vallás- 
és közoktatásügyi minister által megállapítandó tárgyból vagy 
tantárgyakból nyernek az illető gymnasiumban a tanterv által elő
szabott rendes oktatást. Az ekkép a görög nyelv és irodalom helyett 
választott tantárgy, illetőleg tantárgyak, az azokat tanulókra nézve 
kötelezőkké lesznek s az e tárgyakban való előmenetel a rendes 
tantárgyakban tanúsított előmenetellel egyenlően Ítélendő meg.

2. §. A vallás- és közoktatásügyi minister rendeletére, vagy 
vezetése alatt nem álló gymnasiumok fentartóinak szabad elhatáro
zásától függ, vájjon kivánnak-e intézetükben a görög nyelv és 
irodalom helyett más rendes tantárgyak oktatásáról is gondoskodni; 
a mennyiben pedig erről gondoskodni kívánnak, a tárgy megállapítása 
az előző §. értelmében a vallás- és közoktatásügyi ministertől függ s 
az azokban elérendő czél és mérték tekintetében a középiskolai 
törvény 8. §-ának rendelkezése irányadó.

3. §. A mennyiben oly tanuló, ki már egy vagy több osztály
ban a görög nyelvet és irodalmat tanulta, akár átlépés esetében, 
akár ugyanazon intézet kebelében, a görög nyelv és irodalom helyett 
tanított tantárgyban való oktatásra kivan jelentkezni, az illető tan
tárgy vagy tantárgyakban amaz intézet megelőző osztályában 
elvégzett tananyagból felvételi vizsgát tartozik tenni. Ugyanez áll 
az ellenkező esetben, midőn valamely tanuló a görög nyelv és 
irodalom tanulására jelentkezik. Az ily tantárgyváltoztatásnak ide
jére nézve az 1883. XXX. t.-cz. 13. §-ának az átlépésre vonatkozó 
rendelkezései érvényesek.

4. §. A többször idézett törvény 26. §-a olykép módosíttatik, 
hogy az oly gymnasiumi tanulók, kik a görög nyelv és irodalom 
elhagyásával végezték középiskolai tanfolyamukat s tették le érett
ségi vizsgálatukat, a tudomány-egyetemek és egyéb főiskolák hit- 
tudományi, úgyszintén bölcsészeti, történelmi és nyelvészeti szaka
szaira (s a tanárképző intézet ugyanazon szakosztályára) föl nem 
vehetők. Ha azonban a görög nyelvből és irodalomból pótló érettségi 
vizsgálatot tesznek, az idézett törvényszakasz második bekezdésé
nek a reáliskolai tanulókra vonatkozó rendelkezése reájuk nézve 
is érvényes.

5. §. Az idézett törvényczikk 32. §-a alól kivételt képeznek 
az oly gymnasiumok, a melyekben a görög nyelv és irodalom 
helyett más rendes tantárgy vagy tantárgyak oktatásáról is történt 
gondoskodás; az ilyenekben a tanárok száma (az igazgatót bele-
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értve) a nyolcz osztályú intézetben legalább 11, a hat osztályúban 
legalább 8.

6. §. Jelen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi 
minister bizatik meg.

Budapest. 1890. április 21.
Gróf Csálcy Albin s. k., 

m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister.

I n d o k o l á s .
Az 1883. évi XXX. t.-cz. megadta az alapot arra, hogy közép

iskoláink korszerűen fejlődjenek s bennök a tanítás színvonala s 
az általa elért eredmények általánosan emelkedjenek. Hogy e czélt 
annyira, a mennyire azt a viszonyok megengedték, elértük, vagy 
legalább megközelítettük, arról a nevezett törvény életbelépte óta 
lefolyt alig hét évi időszak is már tanúságot tesz.

De valamennyi baját középiskolai ügyünknek e törvény sem 
orvosolhatta, még pedig annál kevésbbé, mert e bajok legnagyobb 
része az egész művelt világban egyaránt feltalálható s azoknak 
megszüntetése nemcsak a szakkörökét, hanem a közvéleményt is 
mindenütt élénken foglalkoztató s mind máig megoldottnak nem 
tekinthető kérdésekkel függ össze.

Hazai viszonyaink és tapasztalataink útmutatása nyomán s 
figyelemmel nemzeti közmiveltségünk szükségleteire, én a közép
iskolai kérdés leghelyesebb megoldását oly középiskola megalkotá
sában vélném feltalálhatni, a mely egységes alapokból kiindulva, 
csak felsőbb osztályaiban válik két- vagy többfelé s nyújt külön
böző képzést az ifjaknak, tekintettel azok hajlamára és képessé
gére, sőt figyelemmel választandó életpályájokra is. Belátom azon
ban, hogy a kérdés ily gyökeres reformra még nem érlelődött s 
ezért a középiskolai törvényben lefektetett rendszer megváltoztatá
sát javaslatba nem hozhatom; de másrészt halaszthatatlannak tar
tom, hogy a legégetőbb bajon már most segítsünk és pedig oly 
módon, hogy az előttem lebegő teljes reform-terv létrejöttének iitja 
ezáltal is egyengettessék.

A legégetőbb baj véleményem szerint a következő jelensé
gekben nyilvánul:

A mai kor műveltsége által igényelt ismeretanyag mindinkább 
növekedő tömege és az e műveltségre vezető képzésnek mindinkább 
érvényesülő sokoldalúsága általán nehéz problémákat állítanak a 
középiskolai oktatás elé s ezeket nálunk még megnehezítik saját
ságos nyelvi viszonyaink, nevezetesen a soknyelvúség s az együttes 
oktatásnak ebből folyó akadályai. Ezek magyarázzák meg, hogy a 
nyelvi discipliuák terén középiskoláinkban — a reáliákhoz hason
lítva — általán még mindig fogyatékosnak mondható eredményt 
érünk el, s hogy mind általánosabbá válik az óhajtás: a közép-
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iskolai tananyagnak különösen e részében könnyítő változtatást esz
közölni.

Másrészt tapasztalható, hogy fölös számmal létező gymna- 
siumainkba a tanulók óriási tömege tódul s igy szükségkép az ifjak 
egy része oly képzésben részesül, mely hajlamával, képességével, 
jövendőbeli életpályájával és társadalmi helyzetével teljes összhang
ban nem áll s előbb vagy utóbb bekövetkező csalódást és elége
detlenséget szül.

Már közvetlen hivatali elődöm gyakran panaszlá a pályák 
tekintetében nagyobb jövőt Ígérni látszó gymnasiumok túltömöttségét 
s a reáliskoláknak legtöbb helyen mutatkozó néptelenségét, s hogy 
az ebből a pályaválasztásra s ezáltal a társadalmi viszonyokra is 
kiható káros hatást orvosolja s a reáliskolákat a gymnasiumokkal 
versenyképessé tegye, számos reáliskolában a latin nyelvű tanfolya
mok létesítéséről gondoskodott. De ennek daczára csak csekély 
mértékben gyarapodott az utóbbi évek alatt a reáliskolák népes
sége, azt a törvényadta kedvezményt pedig, mely szerint a reál
iskolát végzett tanuló, ki a latin nyelvből pótló érettségi vizsgát 
tesz, az egyetemek jogi és orvosi karaira is fölvehető, alig néhányan 
vették igénybe, s még mindig észlelhető az a sajátságos jelenség, 
hogy a műszaki és katonai pályára lépő ifjak nagyobb számmal 
kerülnek ki a gymnasiumokból, mint a reáliskolákból, holott ez 
utóbbiaknak főhivatása épen az ily pályákra való előkészítés volna.

Tehát egyfelől a gymnasiumi nyelvi tanulmányok aránylagos 
eredménytelenségének orvoslása az által, hogy az ifjak nagy részé
nek igyekezete egygyel kevesebb nyelv megtanulására irányoztat- 
ván, jobban concentrálódjék; másfelől a gymnasiumi tanításnak 
valamivel gyakorlatiabbá tétele az ifjak ama részére nézve, mely 
főleg a gyakorlati életpályák szükségletei szempontjából formálja 
igényeit a középiskola iránt: e két czél az, melyet a jelen törvény- 
javaslatban kifejezett részleges reformmal elérni óhajtok és remélek, 
s a melyekkel összekötöm még azt a harmadikat is, hogy a gym
nasiumok felsőbb osztályaiban a bifurcatio egy nemének alapja 
vettetvén, ez által az alul egységes, felül bifurkált középiskolára 
való fokozatos átmenet előkészíttessék.

Szándékosan kerülni kívántam azt, hogy e törvényjavaslat 
fennálló középiskolai törvényünkkel annak alapelveire nézve össze
ütközésbe jöjjön. Szembeszökő, hogy az egyetlen elvi intézkedés, 
a melyet tartalmaz, úgy szólván csak consequentiája annak a ren
delkezésnek, a mely az 1883. évi XXX. t.-cz. 26. §-ának máso
dik bekezdésében foglaltatik.

Ez utóbbi rendelkezés szerint, melyre már előbb utaltam, — 
az oly reáliskolai tanulók, kik érettségi vizsgálatukat latin nyelvi 
pótvizsgálattal egészítik ki, az egyetemnek jogi és orvostudományi 
karaira is fölvehetők. Ebben már a törvényhozás kifejezte abbeli 
felfogását, hogy a görög nyelv és irodalom tanulása nem képezi
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szükségképeni és mulhatlan előföltételét a mondott felsőbb iskolai 
szakokban való kiképezletésnek.

E felfogásra van a jelenlegi törvényjavaslat is alapítva, a 
mely a görög nyelv és irodalom tanulását csupán azokra nézve 
teszi kötelezővé, a kik a felsőbb iskolák hittudományi, úgyszintén 
bölcsészeti, történelmi és nyelvészeti szakaira kívánnak fölvétetni.

Midőn a javaslat ezen fő és legfontosabb dispositiójának a 
fennálló középiskolai törvénynyel való elvi rokonságára rámutattam, 
egyúttal talán utalhatok arra is, hogy a görög nyelv helyzete a 
gymnasiumi tanítás tervében már hosszabb idő óta kérdésessé van 
téve, s hogy az e javaslatban tervezett intézkedés egy régóta tág- 
körökben érzett és hivatott tényezők által is kifejezésre jutott 
szükségletnek igyekszik lehetőleg kíméletesésenyhe módon megfelelni.

Ismeretes az irodalmi vita, mely az ó-classikai nyelvekre nézve 
általán, de főleg a görög nyelv tekintetében az összes müveit álla
mokban foly, és még folyton újabb tápot nyer a majdnem általá
nosan panaszlott eredménytelenségből, a mely a görög nyelv taní
tásában észlelhető. Tudvalevő, hogy több állam középiskoláit máris 
olykép rendezte, miszerint a felsőbb osztályok tanulói a szerint, a 
mint a görög nyelvi oktatásban részt venni kívánnak, vagy a holt 
nyelvek közül csupán a latinból óhajtanak kiképeztetni, külön cso
portokba oszlanak. A múlt év nyarán Parisban megtartott nemzet
közi tanügyi congressus is, bár a görög nyelv középiskolai tanítá
sának az egyetemi tanulmányok szempontjából való szükségessége 
mellett tört lándzsát, elismerte a középiskolák háromféle irányának 
szükségességét, t. i. a tiszta gymnasiumét, mely a görögöt és latint 
tanítja, a latin iskoláét, melyben görögöt nem tanítanak s a reál
iskoláét, mely csak modern nyelveket tanít. Még magában Német
országban is, melynek tanügyi politikája az ó-classikai nyelvek 
domináló helyzetéhez leginkább ragaszkodik, nemcsak hogy latint 
tanító iskolák léteznek görög nyelvtanítás nélkül (a reálgymna- 
siumok); de magában a gymnasiumban is adatnak fölmentések a 
görög nyelv tanulása alól.

Hazánkban a görög nyelv tudvalevőleg 1848 előtt a gymija- 
siumok legnagyobb részében nem taníttatott, az ötvenes-hatvanas 
évek kormányainak idejében a Thun gróf „Organisations-Entwurf“-ja 
alapján az osztrák gymnasiumok tanrendszere s vele a görög nyelv 
kötelező és eléggé kiterjedt mértékben való tanítása a mi gymua- 
siumainkban is általánosan behozatott. De már az alkotmány helyre- 
állítása idejében szűkebb körre szorult a tanítás, a mennyiben csak 
a I ll ik osztályban vette kezdetét. Boldogult elődöm, báró Eötvös 
József törvényjavaslatot terjesztett a képviselőház elé: „a középtano- 
dai oktatásról és a középtanodákhoz kapcsolható szakiskolákról,“ 
mely szerint a görög nyelv csak a lyceumban taníttatott volna s 
ennek is két legfelsőbb évfolyamában s ennek tanulására csak azok
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köteleztelek volna, kik theologiai és nyelvészeti (tanári) szak
pályára készülnek, tehát e javaslat, mely különben soha nem került 
törvényhozási tárgyalás alá, a görög nyelvre nézve körülbelül ugyan
azon álláspontot foglalta el, a melyet jelen előterjesztésemben elfog
lalok. Később a görög nyelv és irodalom tanítása ugyan ismét az
V. osztályban vette kezdetét, de épen ez időben — tehát a 70-es 
években -— egyes gymnasiumi tanulóknak a görög nyelv tanulása 
alól való fölmentése épen nem tartozott a ritkaságok közé. Csak 
az 1883-diki középiskolai törvény mondta ki e tantárgyat föltétlenül 
kötelezőnek, a törvényjavaslat vonatkozó szakasza azonban a kép
viselőházban hosszas vita után névszerinti szavazás által 143 sza
vazattal 75 ellen fogadtatott el. Hogy ugyané kérdésben az újabb 
időkben, nevezetesen a vallás- és közoktatásügyi tárcza költségveté
sének tárgyalásai alkalmával mily ellentétes nézetek küzdöttek 
egymással, az a tisztelt képviselőháznak bizonynyal még élénk 
emlékében van. Az 1883-diki középiskolai törvényjavaslat tárgyalá
sakor benyújtott ellenindítványok a görög nyelvnek a gymnasiumok 
tanítástervéből való kihagyására, illetőleg általán nem kötelező 
tanításra irányultak. Ezektől eltérőleg, jelen előterjesztésem a gym
nasiumi tanuló ifjúságnak csupán egy részére nézve szünteti meg a 
görög nyelv és irodalom kötelező tanítását.

E javaslat kíméletes és mérsékelt irányát tanúsítja még ezen
felül az is, hogy a kormány rendelkezése vagy vezetése alatt nem 
álló ev. ref., ág., unit. és görög kel. középiskolák fentartóitól — melyek 
alatt az autonom hitfelekezetek értendők, nem követeli meg, hogy 
a görög nyelvet és irodalmat helyettesítő oktatást gymnasiumaikban 
okvetlenül berendezzék. A javaslatot ily értelemben szerkesztettem 
nemcsak azért, mert azzal radikális változtatást középiskolai rend
szerünkön és szervezetünkön egyáltalán nem terveztem, hanem 
azért is, mert nem tartottam volna méltányosnak, hogy amaz áldo
zatokon felül, melyeket a középiskolákat fentartó autonom hitfele- 
kezetektől az 1883-diki törvény alapján követelni kellett eddig és 
kellene  ̂ még ezentúl, még továbbiakat is követeljen a törvényho
zás, holott a gymnasiumok felsőbb osztályaiban ketté válandó okta
tás berendezése úgy helyiségeik, mint a tanító személyzet tekinteté
ben kétségtelenül némi áldozatot fog igényelni. Egyébiránt remélem, 
hogy e gymnasiumok fentartói is, különösen a nagyobb vagyonnal 
rendelkezők, önként megteendik azt, mit iskoláiknak a többi isko
lákhoz való relatiója e tekintetben megkíván. Ellenben a közép
iskolák második fajánál, t. i. a kormány vezetése alatt álló (szer
zetesrendi, püspöki, törvényhatósági, községi s az egyesek által 
fentartott) gymnásiumoknál azért tartom szükségesnek a felsőbb 
osztályok e kettős oktatásának berendezését kötelezővé tétetni, 
mert a kormány vezetése alatt álló imént említett gymnasiumoknak 
s a középiskolák harmadik fajának, t. i. a kormány rendelkezése 
alatt álló (állami és királyi) gymnasiumoknak rég időtől fogva
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mindig egyenlő tanrendszerük volt, s mert a kormány vezetése 
alatt álló gymnasiumok tanári testületéi nem a középiskolai törvény 
minimális létszámával, hanem jóval magasabb létszámmal vannak 
szervezve s a tanítás kettős berendezése e tanintézetekben köny- 
nyebben eszközölhető, mint a középiskolák azon kategóriájánál, 
mely a jelzett megkülönböztetés szerint nem áll a kormány ren
delkezése vagy vezetése, hanem csak felügyelete alatt.

Szigorúbban rendelkeznek a törvényjavaslat 3. és 4. §§-ai, a 
melyek egyfelől az átlépés, másfelől a minimális tanári létszám 
kérdését szabályozzák. Az előbbit illetőleg a középiskolai törvény
nek az átlépésre vonatkozó intézkedéseit a görög nyelvet tanulók 
és nem tanulók viszonyaira kiterjeszteni annál szükségesebbnek 
véltem, mert ily intézkedés hiánya a gynmasiumi tanulóknak a jelen 
törvényjavaslat által megadott szabad választási jogát könnyen az 
előmenetelt és fegyelmet veszélyeztető, idestova próbálgatássá engedné 
elfajulni. A tanári létszám minimumának e javaslat rendelkezéseihez 
szabott módosítását, a görög nyelvet pótló cursusok felállítása indo
kolja s habár a hat osztályú gymnasiumoknál (melyeknek csak két 
évfolyamában tanít'tatik a jelenlegi tanterv szerint a görög nyelv) 
a középiskolai törvény minimális számának egygyel való fölemelése 
az óratöbblettel (hetenként 8— 10 óra) nem is látszik arányban 
állónak, szükségesnek láttam ezt mégis azért, mert a törvényben 
előszabott minimális szám (7) a szerzett tapasztalatok szerint a közön
séges szervezetű hat osztályú gymnasium szükséglete szempontjából 
is elégtelen.

Hogy a törvényjavaslat a görög nyelv és irodalom helyett 
alternative tanítandó tantárgy, illetőleg tantárgyak megjelölését nem 
tartalmazza, annak oka éppen az, hogy a kérdést korántsem fogom 
fel úgy, mintha a görög nyelv és irodalomnak valamely újon beho
zandó tanszakok kedvéért kellene helyét elhagynia, hanem úgy, 
hogy a görög nyelvre és irodalomra eddig fordított tanórákat az e 
tantárgyat nem tanuló ifjakra nézve a gymnásiumi tanítás jelenleg 
előszabott czéljának teljesebb elérésére, a gymnásiumi tanítás inten
siv megerősítésére kell felhasználnunk.

E szempontból teljesen tisztában vagyok magammal arra nézve 
is, hogy a törvényhozástól nyerendő felhatalmazás alapján a ren
delkezésem és vezetésem alatt álló intézetekben mely tantárgyak 
tanulását fogom a görög nyelvtanítás alól mentesítendő növendé
kekre nézve kötelezővé tenni.

A görög nyelv és irodalom a jelenleg a kormányzatom alatti 
gymnasiumokra nézve érvényben levő tanterv szerint az V. osztály
ban 5, а VI. osztályban 5, а VII. osztályban 5 és a Vili. osztály
ban 4 órában taníttatik hetenként. Ez tehát mind a négy osztályban 
összevéve heti 19 órának felel meg.

E törvényjavaslatnak törvényerőre emelkedése esetében a 
görög nyelvet nem tanuló ifjakra nézve a négy felsőbb osztályban
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ilyképen megmaradó 4, illetőleg 5 heti órát ketté osztva, valószí
nűleg heti 2-—2 órában taníttatni szándékozom :

a) a magyar irodalom bővített ismertetését, mely a jelenleg 
kötelezőleg előszabott tananyaghoz csatlakoznék s a melylyel kap
csolatban tanulmány tárgyává fognak tétetni a görög remekírók 
művei magyar fordításban és görög kulturélet nevezetesebb moz
zanatai ;

b) taníttatni fog a rajz olyképen, hogy e tanítás csatlakoznék 
a gymnasium alsó négy osztályában jelenleg tanított rajzoló geomet
riához a czélból, hogy geometriai és szabadkézi rajzi elemek czél- 
szerü megválasztásával az iijaknak lígy a rajzolás technikájában 
való ügyességét fokozza, mint különösen aesthetikai érzékét s a 
képzőművészeti alkotások iránti fogékonyságát fejleszsze.

A gymnasiumi tanítás nagyfontosságú tárgya a magyar nyelv 
és irodalom, a mely — mint a tantervhez kiadott utasítások is 
mondják — a legszorosabb kapcsolatban áll valamennyi több tan
szakkal és melynek szolgálatában állanak némileg a többi nyelvek 
és irodalmak is ; ajánlatosnak mutatkozik tehát a nyert szabad időt 
nemcsak e fontos tárgy bővítésére használni föl, hanem ennek 
keretében gondoskodni arról is, hogy az ifjúság a görög culturával, 
nevezetesen a görög irodalom remekeivel megismerkedjék.

A raj ztanítás folytatását viszont ajánlatossá teszi az a körülmény, 
hogy egyrészt a rajzolás kifejező eszköze a tauulmányok másik 
nagy ágának, mintegy nyelve a természettudományok és technika 
nagy haladásának s másrészt a művészet iránti érzék kétségbevon- 
hatlan eleme az általános műveltségnek.

Ezekben vélem az előre bocsátott szempontok szerint a görög 
nyelv és irodalom jelenlegi tanulmányának az az alól felmentendő 
ifjakra nézve leghelyesebb compensatióját feltalálhatni.

E tantárgyak megjelölését azonban nem tartottam a törvénybe 
illesztendőnek egyrészt azért, mert ezek úgyis csak kiegészítő alkat
részei a gymnasiumi tanítás törvényileg körvonalozott tananyagának, 
másrészt azért, mert a fennebbiek szerint ezek nem képezvén minden 
gymnasiumra kivétel nélkül kötelező tantárgyakat, nem esnek azon 
szempont alá, melyből a középiskolai törvény 3. és 4-ik §-aiban fog
lalt tantárgyaknak törvénybe iktatása szükségesnek ismertetett.

Viszont azonban szükséges volt a görög nyelv és irodalom 
helyett alternative tanítandó tantárgyak megállapítását a legfelsőbb 
tanügyi hatóságnak tartani fenn, nehogy azok megválasztása az 
iskolafentartók belátására bízatván esetleg oly tantárgyak tétessenek 
helyenkint a gymnasiumi ifjúság egy részére nézve kötelezőkké, a 
melyek által a gymnasiumi tanítás természetes, és a törvény 1. 
§-ában meghatározott czéljával ellentétbe hozatnék.

Az előadottakból úgy hiszem eléggé nyilvánvalóvá lesz a 
szándék, mely a jelen törvényjavaslatom benyújtásánál vezérelt s a 
czél, melyet ezzel elérni remélek.
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Nem az ó-classicai tanulmányok, az úgynevezett humaniórák 
elleni hadüzenet az, a melyet nemcsak fennálló középiskolai tör
vényünk szellemébe, hanem közoktatásügyünk érdekeibe is ütköző
nek vélnék; csupán arra törekszem, hogy az ó-classicai tanulmá
nyok ne váljanak tanuló ifjúságunk egy részére nézve oly szellemi 
gymnastikává, a mely fárasztja a szellemet, a nélkül, hogy erősítené 
azt s a melynek eredménye a legtöbb esetben nem áll arányban a 
reá fordított munkával és idővel.

A gymnasiumi ifjúság egy része — azok. kik e tanulmánynak 
felsőbb iskolai pályájukon legtöbb hasznát vehetik — ezentúl is 
kötelezve lesz a görög nyelv és irodalom tanulására; s miután ezentúl 
is a görög nyelvet felkaroló gymnasiumi tanfolyam lesz az egyedüli, 
mely kivétel nélkül minden szakpályára képesít, kétséget nem szen
ved, hogy a hittani, bölcsészeti, történeti és nyelvészeti szakokra 
készülőkön kiviil mások is, mindazok, kik az У. osztályba lépésük 
idejében választandó pályájukra nézve még végleg határozni nem 
akarnak, vagy nem tudnak, önszántukból jelentkezni fognak a 
görög nyelv tanulására. E tantárgy tanulóinak egyéb iránt minden
esetre jelentékenyen megcsökkenő száma pedig azzal a nagy előny
nyel fog járni e tanulókra nézve, hogy így a tanítás majd jóval 
intensivebb, tehát eredményesebb is lehet és szabadulni fog az álta
lános kényszer által kelletlenül lenyűgözött elemektől.

Miután pedig a görög nyelv és irodalom ismeretének nemcsak 
jelentékeny képző ereje, de a tudományok bármely szakába való 
búvárkodó behatolásnál majdnem nélkülözhetetlen szükségessége is 
kétségen felül áll, mindenesetre megfontolásom tárgyát képezendi, 
hogy bizonyos magasabb tudományos grádusok — például az egye
temi docentura elérésénél — e nyelv és irodalom ismeretének iga
zolása szabályilag ne követeltessék-e ? Ennek elhatározása különben 
kiviil áll a középiskolai törvényalkotás keretén.

A görög nyelvi tanulmányok ezen appreciatiója azonban — 
felfogásom szerint — nem zárja ki azt, hogy középiskoláink beren
dezésénél a gyakorlati élet követelményeivel is kellőképen számoljunk ; 
s épen e két szempont: a tudományos és gyakorlati szempont lehe
tőleg szerencsés összeegyeztetése volt a törekvés, mely e javaslatom 
előterjesztésénél vezérelt s a melynek érdekében e törvényjavaslat 
elfogadását ajánlom.

A közoktatási bizottság tárgyalása.
A képviselőház közoktatási bizottsága Firceák Gyula elnöklete alatt 

ápr. 24-én tartott ülésében tárgyalás alá vette a középiskolákról s tanáraiknak 
képesítéséről szóló 1883. XXX. t.-cz. módosítása tárgyában előterjesztett 
törvényjavaslatot. A törvényjavaslat előadójává a bizottság Schvarcz Gyulát 
választotta meg, ki örömmel üdvözölvén a minister javaslatát, kijelenti, 
hogy az ellen semmiféle elvi kifogása nincs.
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Kovács Albert ezúttal csak röviden szándékozik indokolni a törvény- 
javaslat ellen adandó szavazatát. Főérvül hozzák fel a görög nyelv taní
tása ellen a hasznosság szempontját. Ám a gymnasiumi tanítás tárgyai 
felette szűk körre szorítkoznának, ha csak az taníttatnék, a mire az 
életben szükség van. A görög bizonyos mennyiségű ismerete mindannak, 
a ki müveit ember, okvetlenül szükséges. De a paedagogusok nem any- 
nyira ezért vannak a görög nyelv tanítása mellett, hanem azon képző 
hatásért, melyet az elmére gyakorol. Az 1883-iki középiskolai törvény 
sikere hét év alatt kellőleg kipróbálva nem lehet s szólónak az a nézete, 
hogy a törvény teljes és őszinte végrehajtását kellett volna és kellene 
ma is eszközölni. Ha a közoktatási kormány azon javaslattal lépne fel, 
hogy hasznossági szempontból akar nehány iskolát felállítani vagy néhány 
gymnasiumot átalakítni, ezt szóló is támogatná, de ahhoz, hogy hasznos
sági tekintetekből a gymnasium természetéből kivetkőztessék, nem járulhat 
s a javaslatot tárgyalási alapul nem fogadja el. Ugyanazon iskola falain 
belül régi s ujmódi gymnasiumot tartani fenn, attól tart szóló, hogy a 
tanulási fegyelem felbontásához fog vezetni.

Csáki/ gróf minister hivatkozik arra, hogy valahányszor e kérdés 
felmerült, ő következetesen s határozottan mindig ugyanazon álláspon
tot foglalta el. Kijelenté, hogy az egységes középiskola a czél, mely 
felé törekedni kell s hogy ezt sohasem fogjuk létesíteni, ha a görög nyelv 
•sorsa iránt előbb tisztába nem jövünk. Ma is ragaszkodik e nézetéhez. 
A helyesen körülirt középiskola azonban nem abból áll, hogy minden 
osztályában ugyanazon tárgyak adassanak elő, hanem hogy az alsó osz
tályokban azonosak legyenek a tárgyak s az életpályák szükségeihez 
képest a felsőkben álljon elő a bi-, esetleg trifurcatió. Mindenki tudja, 
hogy a görög nyelv tanításának jelenlegi módja egyáltalán nem vezetett 
eredményhez. Hogy e módot megváltoztatni nem lehet, mert egyáltalán 
nincs reá megfelelő idő. Ez kétségtelen lévén, az volt a további kérdés, 
szükséges-e a görög nyelv tanítása a középiskolában ? Kétféle az ideális 
czélja e tanításnak : az elme élesítése s a görög irodalom s szellem meg
ismerése. A mi az elsőt illeti, azt el lehet érni a latin nyelvvel, a 
mathematikával is. A mi pedig a görög irodalom és szellem ismeretét 
illeti, alig van az érettségit tevők közt elvétve olyan, a ki iskolai tanu
lása alapján a görög irodalomnak és kultúrának csak némi ismeretéig is 
jutott volna. A többi tárgyak olyanok, hogy azokhoz az illető az életben 
mindig visszatér s az iskolában nyert alapon tovább épít, de a göröggel 
nincs úgy, mert a ki azt további tudományos pályáján nem használja, 
arra nézve ez merőben kárba veszett. A mi az 1883-iki törvényt illeti, 
módunkban lenne már, miután a systemán már négy generáczió keresztül 
ment, konstatálni, hogy eredmény éretett el általa, de épen az ellenkező 
lévén konstatálható, vétek volna tovább várni. Gymnasiumaink görög 
iskolák is maradnak s egyúttal más iránynak is fognak szolgálni, e 
javaslat tehát nem támadható meg azon szempontból sem, melyet előtte 
szóló bizonyos számú iskolák átalakítását acceptálva felhozott. Szóló 
nem barátja a külföld utánzásainak, de mégis azt tartja, hogy közoktatási
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ügyekben nem szabad elszakadnunk a külföldtől, ámde ott is ugyanily 
mozgalommal'találkozunk s több államban ugyanily átalakítása a közép
iskoláknak már is megtörtént. Szóló teljes meggyőződése, hogy a kik e 
javaslat után a középiskolákban a görög nyelvet fogják tanulni, azt 
sokkal több sikerrel teendik, mint eddig, mert hivatásszerűen foglalkoznak 
vele, a mi első feltétele a sikernek s mert a tanár kevés számú növen
dékkel foglalkozván, több eredményt is fog felmutathatni. Szóló a törvény- 
javaslatot ezek után elfogadásra ajánlja. (Élénk helyeslés.)

Szathmáry György teljes megnyugvással adja szavazatát e javas
latra, mert ha szükebb körre szorítja is a görög nyelv tanítását, az a 
tanítás azután komoly lesz, megadja a lehetőséget a görög nyelv inten- 
sivebb művelésére, másfelől arra is, hogy a gymnasiumi oktatásban a 
nemzeti szellem jobban ápoltassák, mint eddig történt. A javaslat indo
kolása azon reményt fejezi ki, hogy az autonom iskolák fentartói is e 
nyomokban fognak járni, de minthogy ez költséggel jár, szóló attól fél, 
hogy az autonom iskolákban a görög nyelv helye üresen fog maradni s 
nem fog oly tárgyakkal betöltetni, mint az állami iskolákban, a mit szóló 
károsnak tartana.

Csáky Albin gróf minister válaszolja, hogy a törvényjavaslat alapján 
az autonom iskolákra nézve csak két eshetőség fog előállhatni: vagy 
megtartják a görög eddigi tanítását, vagy behozzák azt, a mit az állam 
saját iskoláiban s akkor kötelesek lesznek ezt épen úgy behozni. Szóló 
meg akarta hagyni a latitudeot, hogy ezt akkor tegyék, a mikor erejük meg
engedi, de az nem fog megtörténhetni, hogy a görögöt elhagyván, semmit 
se tegyenek helyére, vagy pedig egyebet, mint az állam saját iskoláiban.

Schvarcz Gyula előadó azt mondja, hogy e reform épen a szellemi 
hasznot, az eredményesebb tanítást fogja fokozni a gymnasiumokban. 
Karrikaturája a grammitikának nem egyéb, a mit a növendék eddig leg
többször a görögből elsajátított s valóságos játék a szavakkal azt mon
dani, hogy ennek képző ereje volt az elmére. A növendékek legnagyobb 
része semmi egyebet nem tanult, mint szavakat s csakis túlterheltségről 
lehet szó, nem az értelem fejlesztéséről. A mi pedig az irodalmat illeti, 
egy intézet növendékei közt alig 2— 3 van, a ki szótár segítségével 
nehány sort valamely Íróból le tud fordítani. Ez az egész eredmény. 1870 
óta 20 esztendeje folyt le a görög tanításának; azt vizsgálják meg, hogy 
mit produkált ez a húsz esztendő?

Vádnál Károly a tjavaslatot helyesli és elfogadja. Megjegyzi, hogy 
az ellenkező táborban levők a görög tanulmányokban azt a finomító 
Ízlést, a melyre annyiszor hivatkoznak, e kérdésre vonatkozó felszóla
lásaikban egyáltalán nem tanúsították. Tény az, hogy a görög szellem a 
gondolkozás idealismusát fejti ki, de vájjon kifejti-e azt a grammatika, 
a melylyel csak vívódik a növendék? Vájjon nem jobban fogja-e ezt 
kifejleszteni a görög nagy szellemeknek, a hitregetannak magyar nyelven 
való tanulmányozása, a melyre ezentúl szóló nagyobb súlyt óhajtana fek- 
tettetni az iskolában ?
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Kiss Albert barátja azon elvnek, melyre e javaslat fektetve van, 
mert egy lépést lát benne az egységes középiskola megvalósítása felé, a 
melyet jelen viszonyaink közt szükségesnek tart. Szóló kiemeli, hogy a 
szóban forgó akadály elhárítása után inkább meg fognak oszlani a növen
dékek a gymnasiumok és reáliskolák közt. Aggályai vannak azonban 
szólónak arra nézve, hogy a ministernek adatik meg a jog annak meg
határozására, mi taníttassák ezután a középiskolákban a görög nyelv 
helyett, holott eddig a törvényhozás maga részére tartotta fenn a közép
iskolai tantárgyak megszabásának jogát. E javaslat tárgyalása előtt óhaj
totta volna továbbá szóló az autonom iskolák fentartóinak olynemű meg
hallgatását, a mint az más hasonló alkalommal mindenkor történt. Ez azért 
is kívánatos lett volna, mert előre látható, hogy az autonom iskolák is 
kénytelenek lesznek iskoláikban a tanítást megfelelően átalakítani. Ez eset
ben azon rendelkezés, hogy a 6 osztályú gymnasiumok is kötelesek lesznek 
rendes tanáraik számát egygyel szaporítani, túlszigorú reájuk nézve.

Gróf Csaky minister köszönettel vevén előtte szólónak hozzájáru
lását a javaslathoz, aggályaira válaszolja, hogy a görög helyett tanítandó 
tárgyakat azért nem vette fel a törvényjavaslatba, mert nem terjesz
tették ki valamennyi iskolára, az autonom iskoláknak fenliagyatván a 
görögnek eddigi taníthatása s mert továbbá a tárgyak nem újak s nem 
is önállóak. A mi az autonom iskolafentartók meghallgatását illeti, az 
e tárgyban megtartott enquéte-ot szóló úgy alkotta össze, hogy abban 
minden iskolafentartó felekezet képviselve volt. Ezen iskolafentartók 
különben is semmire sem köteleztetnek s teljes szabadságukban álland 
megmaradni az eddigi rendszer mellett, vagy a törvényjavaslatban fog
laltnak elfogadása. A mi a 6 osztályú gymnasiumra vonatkozó észrevételt 
illeti, azt hiszi szóló, leghelyesebben lesz ez megbeszélhető a törvény- 
javaslat illető szakaszánál.

Fenyvessy Ferencz utalva arra, hogy a törvényjavaslat ellen csakis 
Kovács Albert nyilatkozott, az ő érveit pedig a minister s a többi fel
szólalók teljesen megczáfolták, egyszerűen annak kijelentésére szorítkozik, 
hogy a törvényjavaslatot általánosságban elfogadja. Sajnálja azonban, 
hogy a javaslatban nincs intézkedés téve a latin nyelv tanítására nézve 
is, mert annak jelenlegi tanítási módja, nevezetesen tanításának már az 
első gymnasiumban való megkezdése a lehető legszerencsétlenebb. Kérdi 
továbbá a ministert, van-e azon helyzetben, hogy az egységes középiskola 
megvalósítására teendő további lépések iránt már most nyilatkozhassék.

CsáTcy gr. minister válaszolja, hogy nem alkothatott még magának 
végleges képet az egységes középiskola megoldása felől, de abban, a mit 
erre nézve a bizottságban már kijelentett, azt hiszi, megvan az, a mi 
előtte szólót megnyugtathatja. A teendő további lépéseket szóló rész
letesen s behatóan megfontolandóknak tartja, s épen azért nem is mond
hatja azt, hogy rövid idő alatt be fognak következni. A mi a latin 
nyelv tanítására tett észrevételt illeti, az módszerváltoztatás volna, s 
mint ilyen nem a törvénybe, hanem rendeletbe való. Szóló maga is azt 
hiszi egyébiránt, hogy helyesebb módszerrel több eredmény lesz elérhető.

39Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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Firczák elnök kiemeli, hogy e javaslat czélja egyáltalában nem a 
humaniórák kiküszöbölése, hanem a tanításnak eredményesebbé tevése, a 
mit joggal is lehet remélni, mert nem hivatlanok, hanem hivatottak lesznek 
azok, kik a görög nyelvet ezután tanulják.

Ezután a bizottság —  egy szavazat kivételével *— egyhangúlag 
elfogadja általánosságban a törvényjavaslatot.

Megkezdetvén a részletes tárgyalás, az 1. §-nál:
Kiss Albert nem tartja helyesnek, hogy a görög helyett tanítandó 

tárgyak közt két óra az eddigi órákon túl a rajzra fordíttassék, s áta- 
lában nem járulhat ahhoz, hogy a minister más tantárgyakat is tehessen 
kötelezőkké, mint a melyek a törvényben meg vannak állapítva.

Bosn&r Ervin b. üdvösnek tartaná, tekintettel különösen az álta
lános védkötelezettségre s az ifjú nemzedék tiszti kiképzésére, ha a 
megnyert idő a növendékek katonai gyakorlataira használtatnék fel.

Jónás Ödön a szabadkézi rajz elemei helyett, mint pótlótárgyat 
az ábrázoló geometria elemeit tartaná felveendőnek, tekintettel különösen 
a technikai pályára lépő növendékekre.

Fenyvessy magába a törvénybe kívánja felvétetni a minister által 
czélba vett compensationális tárgyak megnevezését.

Csáky gr. minister és Klamarik ministeri tanácsos felvilágosításai 
után a bizottság elfogadta a szakaszt, a minister hozzájárulása mellett 
azon módosítással, hogy a görög nyelv helyett tanítandó tárgyak a tör
vényjavaslat 2. §-ában felsoroltassanak.

A 4. §. azon rendelkezése, mely szerint az 1883. XXX. t.-cz. oda- 
módosíttatik, hogy az oly gymnasiumi tanulók, kik a görög nyelv és 
irodalom elhagyásával végezték tanfolyamukat s tették le érettségi vizs
gálatukat, a tud. egyetemek s egyéb főiskolák hittudományi, úgyszintén 
bölcsészeti, történelmi és nyelvészeti szakaira fel nem vehetők, —  a 
negatív formula helyett positiv alakban kifejezendőneli határoztatott, t. i. 
akként, hogy megmondassék, hogy a szóban forgó növendékek, mely 
felsőbb szakokra vehetők fel.

Az 5. §-nál tárgyalás alá vétetett azon indítvány, hogy a YI 
osztályú gymnasiumokban a tanárok minimális száma szaporíttassék egygyel 
vagyis ne emeltessék 8-ra.

Klamarik ministeri tanácsos felvilágosításai után a §. érdemleges 
módosítás nélkül fogadtatott el.

A 6. §. elfogadásával a tvjavaslat tárgyalása befejeztetvén, Kovács 
Albert a tvjavaslat elfogadása ellenében különvéleményt jelentett be.

Ezzel az ülés véget ért.
A következő ülésben a bizottság megállapította a középiskolákról s azok 

tanárainak képesítéséről szóló 1883. XXX. t.-cz. módosítása tárgyában elő
terjesztett törvényjavaslatnak az előző ülés megállapodásai alapján módosuló 
szövegét. Azon megállapodás alapján, hogy a görög nyelv és irodalom helyére 
lépő tantárgyak magában a törvényben neveztessenek, a következő új, második
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szakasz vétetett fel a törvényjavaslatba: „Azon tantárgyak, a melyekből 
az előző szakasz rendelete szerint a gymnasiumi tanulók a görög nyelv 
és irodalom helyett rendes oktatást nyernek a következők : a) a magyar 
irodalom bővebb megismertetése, kapcsolatban a görög remekírók műveinek 
magyar fordításban való ismertetésével s a görög irodalom és művelődés
történet alapvonalaival és &) a rajz (mértani és szabadkézi rajzi elemekkel). 
Ezen új szakasz felvétele folytán a 3. §. első pontját következőleg álla
pította meg a bizottság: „A vallás- és közoktatási minister rendelkezése 
vagy vezetése alatt nem álló gymnasiumok fentartóinak szabad elhatáro
zásától függ, intézeteikben a görög nyelv és irodalom mellett, illetőleg 
ezek helyett a 2. §-ban megszabott tantárgyak oktatásáról a jelen , tör
vény 1. §-a értelmében gondoskodni“. Ugyancsak az előző ülés megálla
podásához képest a törvényjavaslat 5. §-nak első pontja következő szer
kezetet nyert: „Az 1883. XXX. t.-cz. 26. §-a akként módosíttatik, hogy 
azon gymnasiumi tanulók, a kik a görög nyelv és irodalom helyett a 
jelen törvény 2. §-ban megszabott tantárgyakból nyertek rendes oktatást 
és letették az érettségi vizsgálatot, a tudomány-egyetemek és egyéb fő
iskolák hittudományi karára, úgyszintén azok bölcsészeti, történelmi és 
nyelvészeti szakosztályaira (s a tanárképző intézet ugyanazon szakosztá
lyaira) fel nem vehetők. A törvényjavaslat több rendelkezéseit érdemleges 
módosítás nélkül elfogadta a bizottság. A törvényjavaslatra vonatkozó 
bizottsági jelentés hétfőn ápril hó 28-án terjesztetett a ház elé.

A közoktatási bizottság jelentésének általános része ekkép 
hangzik:

Mint tervszerű kezdeményezést üdvözli és a képviselőháznak 
elfogadásra ajánlja a közoktatásügyi bizottság a vallás- és közoktatás
ügyi ministernek a középiskolákról és azok tanárainak képesítésé
ről szóló 1883. évi XXX. t.-cz. módosítása tárgyában benyújtott 
törvényjavaslatát.

E törvényjavaslat alapgondolata mélyen behatol nemzetünk 
culturpolitikai szükségleteinek valódi természetébe és midőn ezt teszi, 
— szerencsés megoldását nyújtja középiskolai oktatásügyünk egyik, 
immár elodázhatlanná vált nagy problémájának. Tagadhatatlan tény, 
hogy szemben az emberi ismeretkörnek és eszmekörnek ez idő 
szerint már bámulatraméltó módon kitágult terjedelmével és foly
ton minden irányban gyarapodó sokoldalúságával, a görög nyelvet 
továbbra és az összes felsőbb osztálybeli gymnasiumi tanulókra 
nézve egyiránt kötelező rendes tantárgyul megtartani, annyit te
hetne csak, mint szemet hunyni a jelenkor, sőt a jövő nemze
dékek legégetőbb művelődési szükségletei előtt, egy oly fölfogás 
és oly érdek kedvéért, a melyeket egy modern államban és a 
modern társadalomban már rég meghaladott az idő.

A modern népek elévülhetetlen hálával fognak ugyan tartozni 
még a legtávolibb századokban is Hellas emlékezetének azon szel
lemi örökségért, a melyet a görög néptől nyertek, ennek ránk
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szállott irodalmi hagyatékában, műemlékeiben, mindenekfólött pedig 
azon ujjáteremtő hatásban, melyet a görög szellem — kivált a 
Renaissance óta — Európa legelőrehaladottabb társadalmainak értel
miségére egész napjainkig gyakorolni soha egy pillanatig meg nem 
sztin vala; elengedhetlen föltétele fog maradni a jövőre is a hala
dásnak, sőt már csak az eddigi ismeretkör és eszmekor kritikai 
megértetésének is, hogy minden modern nemzet értelmiségében 
ezentúl is tekintélyes számmal legyenek tudományos búvárok, gon
dolkodók, a kik a görög irodalmat közvetlen forrástanulmányok 
alapján művelik, a mint bogy másfelől bizonyos hivatásszerű tudo
mányos életpályákon a görög nyelv rendszeres alapos ismerete alig 
ha lesz valaha mellőzhető, és ennek folytán ezentúl is elutasíthat- 
lan föladata fog maradni minden modern nemzet culturpolitikájá- 
nak, a felől gondoskodni, hogy azon tanulók, a kik a tudományok 
egynémely ágaiban majdan mint önálló búvárok, vagy legalább mint 
hivatásszerű szakférfiak, tanárok óhajtanak benső hivatás érzetétől 
sarkallva működni, de még oly tanulók is, a kik ezen követelmé
nyektől eltekintve, hajlamot éreznek magukban a görök irók müvei 
szövegének megértetésére törekedni, már a középiskolai tanfolyam 
keretén belül annyira alapos előkészítést nyerhessenek a görög 
nyelvből, miszerint az egyetemen e szakbavágó tanulmányaikat kellő 
sikerrel betetőzhessék : ámde azt, hogy a XIX. század végével a 
gymnasiumi tanulók azon nagy tömege, a mely a fentjelzett czé- 
lokra nem törekszik, ezen nehéz nyelvnek kényszerű tanulása által 
megakadályoztassék abban, miszerint a modern ismeretkörnek leg
korszerűbb tananyagában kellő előremenetelt tehessen; ezt ma már 
csak oly culturpolitika kívánhatja, a mely összetéveszti az emberi 
művelődés rég túlhaladott fejlődési phasisainak követelményeit a 
jelenkor és a jövő általános műveltségi igényeinek legfontosabb 
mozzanataival és nem bírván felülemelkedni a múltból öröklött 
oktatásügyi politika szűk látkörén s hagyományos előítéletein, még 
ma is szeretné elhitetni a világgal, hogy nem századunk nagyszerű 
vívmányainak és minden művelt modern állampolgártól első sorban 
megkövetelhető ismereteknek komoly elsajátítására sikeresen irá
nyulható gymnasiumi előkészítés biztosítja az általános műveltség 
megszerezhetését a gymnasiumon, hanem a mentül több, illetőleg 
kivétel nélkül valamennyi felsőbb osztálybeli gymnasiumi növendék 
által kényszerítve tanulgatott, de végeredményben csakis nehány 
gymnasiumi növendék által némi sikerrel elsajátítható görög gram
matika.

Teljes mérvben méltányolja tehát a bizottság a törvényjavas
lat alapgondolatát, mely módot kíván nyújtani azoknak, a kiknek 
erre hajlamuk és hivatásuk leend, a görög nyelvnek már a gym
nasiumon kellő elsajátítására; de egyúttal gyümölcsözőbbé kívánja 
tenni a gymnasium többi tantárgyainak oktatását azon, jóval nagyobb 
számú növendékekre nézve, a kiket a görög nyelv kényszerű tu-
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dása, az eddigi tapasztalatok szerint sem a gymnasiumi tanfolyam 
alatt, sem majdani tan- és életpályájukon semmiféle szellemi előny
nyel nem kecsegtethet, sőt csakis azon túlterheltségnek lehet áldo
zataivá, a mely túlterheltség veszélyeitől megóvni a hazai ifjúságot, 
a törvényhozásnak nem kevésbbé fontos feladata, mint a józanul 
korszerű paedagogiának. Legkevésbbé sem zárkózik el a bizottság 
azon tudat elől, hogy mélyen gyökerező, hagyományos felfogással 
áll szembe a vallás- és közoktatásügyi minister javaslata, és hogy 
oly ellenérvekkel kell megküzdenie, a melyek nemcsak bevett, 
mondhatni nemzetközileg érvényesült didactikai nézetekre, de egy
úttal a művelt külföld bizonyos fokig hasonló közoktatásügyi intéz- 
vényeinek e részbeni mozdulatlanságára hivatkoznak ; ámde sokkal 
fontosabbnak tartja a bizottság a haza érdekét, mint mindezen 
ellenérveket, bármennyire követeljék is a maguk számára az ortho- 
doxia csalhatatlanságát. Midőn a bizottság a vallás- és közoktatás- 
ügyi minister álláspontját a magáévá teszi, oly tények tanuságtétele 
után indul, a melyek logikája kérlelhetetlen.

1888-ban a XXX. t.-cz. megalkotása által úgyszólván csak 
törvényhozási megerősítést nyert és nem ekkor hozatott be először 
a görög nyelvnek minden felsőbb osztálybeli tanulót kötelező okta
tása hazai gymnasiumainkra. Eltekintve egyfelől azon körülménytől, 
hogy a görög nyelv kötelező oktatását már a zay-ugróczi tanterv 
a protestáns gymnasiumokra nézve életbe léptette, másfelől pedig 
azon bevégzett ténytől, hogy az ötvenes években, az úgynevezett 
Thun-rendszer alatt, a görög nyelv összes hazai gymnasiumainkon 
már a harmadik osztálytól fölfelé nemcsak mint rendes tantárgy 
szerepelt mindvégiglen, de az érettségi vizsgálatoknak is egyik 
legszigorúbban ellenőrzött tárgyát képezte újabb időben, már a 
hetvenes évek eleje óta taníttatik a görög nyelv összes gymna
siumainkon mint kötelező tantárgy a mostanihoz hasonló mérvekben 
és igy nem csupán a jelenlegi rendszernek törvénybe igtatásáról, 
vagy 1888-tól, de már legalább is a hetvenes évek elejétől kell 
számítani azon időt, a melynek folyamában a görög nyelv kötelező 
oktatása a maga óhajtott gyümölcseit a gyakorlatban meghozhatta 
volna. S vájjon minő eredményeket mutatott föl e húsz év folya
mában a görög nyelvnek minden felsőbb osztálybeli tanulót rend
szerint egyaránt kötelező oktatása ?

Távolról sem felelt meg azon czélnak, a mely végett a görög 
nyelv, mint rendes tantárgy gymnasiumainkba behozatott. A gym- 
nasiumot elvégzett tanulók túlnyomó többsége nem képes a leg
egyszerűbb görög mondatot lefordítani, még szótár segélyével sem; 
és nem hogy elmeképző hatást nyerhetett volna a görög remekírók 
műveinek tanulmányozásából, csak egy rettegett vagy megutált 
tantárgy által okozott túlterheltség nyűge alatt sínylődött, midőn 
küzdve a név- és igeragozási alakokkal, gyakran még a correct 
olvasás nehézségeivel is, még a leglelkesebb tanárral szemben is,
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csak botránykövül szolgálhatott azon csodálatraméltó hagyományos 
paedagogiai illusiónak, mely a görög grammatika ilyetén sanyar
gatása által is üdvös szellemi gymnastikát vélt gyakorolhatni, évről- 
évre, annyi sok ezer gymnasiumi tanulónak csakis merő szavak, 
név- és igealakok meddő beemlézésén kérődző agyvelején. Ha volt 
is egy-egy osztályban egy-két tehetségesebb tanuló, a ki eltérőleg 
tanulótársainak ízlésétől, hajlamot érzett a görög nyelv iránt és 
egész buzgalommal tanulta azt: a tanár nem haladhatott vele úgy, 
mint kívánatos lett volna, mert a tanulók túlnyomó nagy többsé
gének megdöbbentő elmaradottsága e tantárgyban, lehetetlenné tette 
a tanárra nézve, hogy az egy-két jó tanulóval behatolhasson akár 
a szó- és mondatkötés finomabb árnyalataiba, akár a remekírók 
formatökélyébe, szellemi világába. Pedig ha van fölénye a göi'ög 
grammatikának a latin fölött az iíju elmének harmonikus kikép
zésére irányuló didaktikai eljárásban és a formális képzés mindazon 
útjainak és módjainak biztosításában sőt értékesítésében, a melye
ket, mint az eddigi gymnasiumi rendszer legfőbb feladatát hangoz
tat jelenleg Európaszerte az orthodoxia: úgy bizonyára nem a görög 
név- és igealakok meddő beemlézésében rejlik ezen előny, — nem 
is ezen név- és igealakok bárminemű szótani érvényesítésében, 
hanem azon mesteri mútökélyben, a mely jellemzi a görög szó
kötés, tán még inkább a görög mondatkötést. Idáig azonban teljes 
lehetetlenség eljutni már manap a gymnasiumok felsőbb osztálybeli 
növendékeivel, vagy ezeknek csak némileg jelentékeny részével is. 
Korunk ismeretköre oly óriási, hogy lehetetlen megbirnia a közepes 
gymnasiumi tanulónak az ezen ismeretkör követelményeinek meg
felelő anyagot, ha annyi egyéb tantárgy mellett egyből, a görög 
nyelvből, ily nagymérvű haladást, előmenetelt követelnek tőle. 
Csakis a közepesnél jobb tehetségek képesek erre, ezek is csak az 
esetben, ha hajlamot éreznek magukban a görög irodalom iránt.

Egyébként azt a szellemi gymnastikát, melyet az orthodoxia 
a maga hagyományosan fejlődött didactikai látköréhez képest első 
sorban követel a gymnasiumtól, mint nem önmagában betetőzött, 
hanem csakis előkészítő, egyetemi tanfolyamra előkészítő taninté
zettől, — ezen szellemi gymnastikát minden veszély nélkül nyújt
hatja a latin nyelv is azoknak, a kik görögül nem tanulnak, és 
igy kár volna túlterhelni az összes felsőbb osztálybeli gymnasiumi 
tanulókat annyi tantárgy mellett még a görög grammatikával is, 
miután közepes tehetségű tanulóra nézve nem megedzeni, hanem 
csakis megbénítani képes úgy a tanulási képességet, mint a tanu
lási kedvet a tapasztalat szerint amúgy is teljes sikertelenül űzött 
görög grammatikának minden áron erőltetése. Másfelől, ha csak 
azok köteleztetnek a görög nyelv tanulására a gymnasiumon, a 
kik erre magukban tehetséget, hajlamot éreznek, tehát azokon kí
vül, a kik erre önként fognak vállalkozni, a leendő tudományos 
búvárok és gondolkodók, a leendő philologok, történettanárok,
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bölcsészettanárok és theologusok, ez esetben a görög grammatika 
sokat emlegetett szellemedző és kitűnő formalis képzést nyújtó szel
lemi gymnasticája csakugyan fog eredményt felm utathatni; mert 
csak oly tanulókon fog e szellemi gymnastica gyakoroltatni, a kik 
úgy beigazolt jobb tehetségüknél, mint hajlam aiknál fogva minden 
fennakadás nélkül fognak oly előmenetelt tenni, a melyre nem 
képes a felsőbb gymnasiumi tanulók nagy tömege, de a mely elő
menetel nélkül a görög grammatika erőltetése a tanulóra nézve 
nemcsak valóságos időrablás, hanem egyszersmind a fejlődő physi
cum elnyomorítója s testi egészségének veszélyeztetése.

A görög nyelvi enquéte.
Beváltva ígéretünket, közöljük a múlt számunkban (491. 1.) jelzett 

részletesebb tudósítást, melyet saját főijegyzései alapján az enquétenek 
egy tagja készített folyóiratunk számára. Ä tanácskozásnak tárgya is, lefo
lyása is sokkal mélyebben érdekli középiskoláinkat, mintsem hogy közép
iskolai folyóirat oly sovány és semmitmondó tudósítással megelégedhetnék, 
a milyenekkel a napi lapok értesítették iskolai ügyek iránt csak igen 
csekély részben érdeklődő közönségüket. Nagy köszönettel tartozunk kedves 
kartársunknak, ki szíves fáradozásával abba a kellemes helyzetbe jutta
tott, hogy olvasóink érdeklődését folyóiratunkhoz illően kielégíthetjük. 
Az enquéte külső körülményeit, melyek már múltkori előleges közle
ményünkből ismeretesek, nem ismételve, minden bevezető elmélkedés nél
kül, egész közvetetlenül közöljük magán tudósításunkat.

Első nap (márcz. 24.).
Gr. Csáky Albin vallás és közokt. minister úr ő excellentiája 

üdvözli az egybehívott enquéte tagjait és megjelöli a tanácskozás tárgyát. 
E tárgy a görög nyelv kérdése. A minister két ízben nyilvánított néze
tet e tárgyról: a képviselőházi közoktatásügyi bizottságban és az ország- 
gyűlésen, azt a meggyőződését fejezve ki, hogy a görög nyelv tanítása 
a jelenlegi terjedelemben nem szükséges. Erről eltérő nézetek támadtak; 
az országgyűlésen is akadtak védői és ellenzői a mostani állapotnak. 
De ő nem csak nézetet nyilvánított, hanem az országgyűlésen Ígéretet is 
tett, azt az ígéretet, hogy még a jelen ülésszak alatt javaslatot ad a 
görög nyelv tanításáról. Azért tett Ígéretet, mivel nem szeretné, ha a 
fölvetett kérdés soká megoldatlan maradna, minthogy a bizonytalanság 
károsan hatna az oktatásra. A görög nyelv tekintetében oly intézkedést 
kíván tenni, mely az egységes középiskolának egyengeti útját s illetőleg 
egymáshoz közelebb viszi kétféle középiskolánkat. Ezután fölkéri az 
enquéte jegyzőjét, dr. Fináczy Ernőt, hogy az ügy állását ismertesse.

Dr. Fináczy Ernő fölolvassa a jelen értekezlet tájékoztatása végett 
a ministeriumban készült munkálatot. Az előterjesztés a középiskolai
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törvény 26. §-ából indul ki, mely szerint azon tanulók, kik a reáliskolát 
elvégezték és az érettségi vizsgálatot jó sikerrel letették, ha valamely 
nyilvános főgymnasiumban a latin nyelvből sikerrel kiállják a vizsgálatot, 
az egyetemnek orvosi és jogi karába fölvehetők. Ha reáliskolai abituriensek 
mehetnek görög nélkül jogi és orvosi tanulmányokra, akkor méltányos 
azt gymnasiümiaknak is megengedni. Tehát nem új reformról van szó, 
hanem arról, hogy a középiskolai törvényből kivonassanak a consequen- 
tiák. A törvény nem követel többet, mint hogy föltétlenül csak azok 
köteleztessenek a görög nyelv tanulására, a kik theologiai, philosophiai, 
történelmi, classikus és modern philologiai tanulmányokra készülnek. A 
többieket szüleik kívánságára mentsük föl. E fölmentés csak úgy történ
hetik, hogy azok, a kik nem tanulnak görögül, a görög nyelv helyett 
mást tanulnak, mert e compensatio nélkül az a veszedelem következnék 
be, hogy a görögtől fölmentett gymnasiumi tanuló műveltsége elmaradna 
a latin nyelvet tanult reáliskolai tanuló műveltsége mögött. Hogy mi 
legyen a compensatio tárgya, arra nézve a munkálat példaképen a sok
féle lehetőség közül háromféle módozatot említ föl. Mind a háromban 
közös az, hogy hetenkint 2 óra van szánva a magyar irodalmi tanítás 
kibővítésére, mivel erre' eddig kevés idő jutott, kapcsolatban görög remek
műveknek magyar fordításban való olvastatásával. Ehhez mint közöshöz 
járulhatna: a) szabadkézi rajz és rajzoló geometria heti 2 —3 órában; 
vagy b) franczia nyelv heti 3 órában, mint a porosz reálgymnasiumban 
az angol nyelv; vagy c) a latin irodalom bővebb tanítása, latin olvas
mány heti 2 órában.

Báró Eötvös Loránd sajnálja, hogy nem érthet egyet a minister úr ő 
excja intentióival. Viszonyaink között az iskola kérdéseiben nagyon meg
fontolandó dolog bármely tantárgynak kiküszöbölése. Tudományos életünk 
olyan, hogy valamely általánosan művelő szakkal nem foglalkozik senki, ha 
azt a középiskolában nem tanítják. így a görög kizárása vissza fog hatni 
tudományos életünkre is. De azonfelül is károsnak tartja két okból. Nekünk 
nem szabad szakítanunk a külföld műveltségével. Jelenleg legfőbb törekvésünk 
az, hogy tudományosságunk az európai műveltség színvonalára emelkedjék : 
már pedig ezen műveltség színvonalát nem mi vagyunk hivatva meghatározni, 
hanem a művelt nyugat s első sorban a németek és a francziák. Jöhet idő, 
mikor e téren változás áll be, mert a tudományos műveltség terén nem 
mindig a szám, hanem a súly dönt, de jelenleg, bárhogyan sajnáljuk is e 
tényt, számolnunk kell vele. Másodsorban, épen mint természettudós nem 
helyeselhetné, ha az iskolai nevelést illetőleg olyan áramlat tenne szert befo
lyásra, mely minden tanulmánynál első sorban azt kérdezi, mire hasznos az 
illető tanulmány. Épen az az Idealismus, mely nem a közvetetlen gyakorlati 
hasznot hajhászsza, vitte tovább a természettudományokat is, és ő, épen mint 
természettudós, kötelességének tartja a tanulmányok ily önzetlen, ideális fel
fogásának fentartását intézeteinkben védeni. Általánosságban így kifejtve 
álláspontját, megjegyzi, hogy köszönettel vévén a minister úr bizalmát és 
elnézését, mely megengedi, hogy nézetét szabadon nyilváníthassa, a részletekre 
vonatkozó tanácskozásban egyáltalában nem kíván résztvenni.

Szász Károly teljesen hozzájárul az előtte szóló nyilatkozatához. Csak 
még egy körülményre hívja fel az értekezlet ügyeimét. Közoktatási téren 
legkárosabb az ingadozás. Már pedig alig múlt öt éve, hogy a törvényhozás 
a görög tanítást kötelezővé tette; ily értelemben készültek terveink, utasítá
saink, s máris, minden ok nélkül bolygatni készülünk a létesültek Legalább
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ia két gyinnasiumi cyklusnak kellett volna lefolyni, hogy kellő tapasztalat 
álljon rendelkezésünkre arra nézve, vájjon kell-e a megállapított terveken 
módosítani.

Hunfalvy Pál ugyanilyen értelemben szól. Ö csodálkozik azon a 
merészségen, melylyel a minister úr az alig és nehezen létesült törvén37t már 
is változtatni akarja. Ilyesmit máshol cultusminister nem igen merészelne, sőt 
talán más ressortbeli minister sem. Hogyan támadjon bizalom a törvény iránt, 
ha ilyen könnyedén veszszük azt, a mit munkásságunk kiinduló pontjának 
kellene tekinteni ? Emlékszik rá, hogy egy alkalommal az országgyűlésen 
Tisza Lajos gróf védte az erdőtörvényt ilyen értelemben azok ellen, kik 
annak minél előbbi megváltoztatását sürgették. Hát az iskolát kevesebbe 
vegyük, mint az erdő fáit ? Azt mondják, hogy van ok a változtatásra, és 
leginkább a görög tanítás eredménytelenségére hivatkoznak. Hiszen van 
eredmény, ott, a hol tanítják ; nálunk is volt mikor a Thun-rendszer komo
lyan vette. De ha útját állják, szükségtelennek hirdetik, ki tanítsa és tanulja 
akkor komolyan? És, ha már a tanítás eredményéről szólunk: jussal már több 
század óta foglalkozunk, és mégis, hol mutatkozik itt is olyan világosan az 
eredmény? Hol áll jogtudományunk, törvényhozásunk? Egyébként hatása az 
uj törvénynek, mely kötelezővé tette a görögöt, meg sem ítélhető még, olyan 
rövid ideje van érvényben.

Heinrich Gusztáv úgy nyilatkozik, hogy a tanulmányok szempontjából 
görög kérdés egyáltalában nem létezik. Csak egy ok van, mely a görög nyelv 
és irodalom tanulását kérdésessé teszi, s ez az egységes középiskolára való 
törekvés. О a maga részéről az egységes középiskolát nem tartja épen lehe
tetlennek, de utal arra, hogy külföldön ez irányban olyan mozgalom is létezik, 
mely szerint az egységes középiskola szervezetének épen a görög lenne a 
gerincze. Nálunk azonban ez idő szerint, mint a minister úr előterjesztése 
mutatja, úgy áll a dolog, hogy ő excellentiája egyelőre lemondott az egységes 
középiskoláról, és csak a görög tanulmány megszorítását veszi czélba azon 
hitben, hogy ily módon az egységes középiskola útját egyengeti. A meg
szorításra azonban nem elég ok az, hogy a görög tanítás jelenleg még ered
ménytelen, mert ha így áll a dolog, akkor inkább arra kellene törekedni, 
hogy eredményesebbé tegyék. Különben, mint kormánybiztos több érettségi 
vizsgálatban vévén részt, állíthatja, hogy a görög tanítás nem is olyan ered
ménytelen, sőt a többi tantárgyakhoz mérve még. az eredményesebbekhez 
tartozik.

Minister úr ő excellentiája erre megjegyzi, hogy ő az egységes 
középiskoláról koránsem mondott le, hanem ezentúl is a felé akar haladni, 
s a jelenleg czélba vett intézkedést csak átmeneti stádiumul tekinti.

Schvarcz Gyula azt hiszi, hogy némi félreértés van abban a felfogásban, 
a melyből az előtte szólók, kik a minister úr intentióját nem helyeslik, 
kiindultak. Nem kiküszöböléséről van szó a görög nyelvnek, sőt az várható, 
hogy a czélba vett intézkedések komolyabb tanulásához fognak vezetni. Hisz 
nálunk 1860 óta nem is tanították igaz komolysággal, mert a váltakozó 
kormányok mindnyájan mostoha gyermeküknek tekintették a görögöt. Már az 
1883-diki törvény létesülésekor is nehézségekbe ütközött a görög nyelvtanulás 
kötelező voltának kimondása, s azóta csak nőtt Magyarországon az ellenszenv 
a görög ellen. Hiszen maga bold. Trefort minister, kinek nagy érdemeit 
egyébként senki sem tagadja, már a törvény létesülése előtt sem mutatott 
nagy rokonszenvet a görög tanítás kötelezősége iránt, s mint Frary könyvének 
le fordíttatása bizonyítja, azután sem nagyon vonzódott feléje. Bármiként véle
kedjenek is a szakférfiak, a törvényhozás kénytelen figyelembe venni a köz
hangulatot. Az elmék megzavarodtak, s nincs ki ellenállhatna. 6 is barátja, 
tudja mindenki, a görög nyelv tanulásának. De azt kívánja, hogy intensivebben 
tanítsák, s ezt látja biztosítva a minister intézkedései által. Kevesebb, de 
jobb tanuló lesz, s így nem kell majd tekintettel lenni a gyöngébbekre. Az
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erdőtörvényre való hivatkozás nem volt egészen helyén. Az igaz, hogy a 
középiskolai törvény alig hat éves, de maga a görög tanítás praxisa sokkal 
régibb, s így, tapasztalataink alapján bátran módosíthatjuk a törvényt. A mi 
az idealismus kizárását illeti az iskolából, ő ettől nem tart. Ö az idealismust 
a classicitás szellemében látja, s ezt a gymnasiumi ifjúság megismerheti 
fordításokból. Csak több órát szenteljenek ilyen olvasmányokra, hozzák össze
köttetésbe az irodalomtörténet teljes tanításával, hogy a fiú megismerkedjék 
a görög szellem minden jeles képviselőjével Homerostól kezdve Samosi 
Aristarchosig, a ki már azt tanította, hogy a föld forog a nap körül.

Szász Károly reetifikálja Schvarcz Gyula állítását, hogy Trefort ingado
zott volna a görög nyelvtanítás kötelezettsége kérdésében. A törvény előtt 
nagyon megnehezítette állását az a körülmény, hogy a szülök folyvást 
ostromolták a ministeriumot, fölmentést kérve gyermekük számára a görög 
nyelvtanulás alól. Ő, ki ezen időben a minister mellett működött, tudja, hogy 
épen ez a körülmény birta rá a bold, ministert arra az intézkedésre, hogy a 
törvénybe belefoglaltassa, hogy ezentúl köteles tantárgy alól fölmentést adni 
ne lehessen. Trefort minden időben tudta méltányolni a classikus tanítás 
fontosságát, és Frary könyvének lefordíttatásával is csak az volt a czélja, 
hogy a kérdés minden oldalról megvilágíttassék.

König Gyula azt hiszi, hogy a görög nyelv kérdése csak olyan divat- 
czikk Európában, mint pl. a pessimismus, és ha divatját múlta, el is fog 
tűnni. A részletekhez ő sem kíván szólani, s teljesen egyetért azzal, a mit a 
görög nyelv tanításának szükségére nézve mondottak és mondanak. Nélküle ő 
igazi gymnasiumi tanítást, mely tudományos pályákra készítne elő, el sem 
gondolhat. Ezenfelül azon intézkedésben, melyet a ministerium czéíba vesz, 
egy általános oktatási elv megsértését is látja. A középisk. tanítás terén 
választásról, hogy ki milyen tantárgyat tanuljon, nem lehet szó ; sem a tanuló, 
sem szülői nem tudják általános elvi szempontból mérlegelni azt, hogy a 
nevelés terén mely tárgyak fontosak, melyek nem? Azt is mutatja a tapasz
talat, hogy a nemkötelező tárgynak nem szokott sok buzgó hallgatója lenni. 
Nem is hiszi tehát, hogy a görög tanítás ezentúl intensívebbé válnék, — sőt 
ellenkezőleg, nem lesz semmi súlya. Miért is bukjék meg valaki a görögből, 
ha mások a nélkül is boldogulnak ? A középiskola nem csupán u. n. általános 
műveltséget óhajt adni, hanem egyetemi tanulmányokra készít elő. Ebből a 
szempontból kell tehát a görög nyelv állását megítélni, nem pedig csak abból, 
veszi-e hasznát majd az életben, vagy nem, a tanuló. Mert így tekintve a 
dolgot, hány tanulónak van szüksége arra az algebrára, vagy geometriára, 
melyet az iskolában tanul ? A görög nyelvet nem is csupán az antik szellem 
megismeréséért tanulják az iskolában, melyről azt állítgatják, hogy a fiú a 
mai tanítás mellett úgy sem ismerheti meg. A görög tanulásnak eleje sem 
megvetendő. Hat éves fiút nem lehet olyasmire tanítani, a mi csak felnőtt 
embernek való ; épen így a középiskola terén, még mielőtt a görög szellem 
méltánylására képes lenne a tanuló, a görög nyelv tanulása lehet alkalmas 
eszköz. A mi a tanítás eredménytelenségét illeti, azt állítja, hogy tapasztalata 
szerint a mathematika még rosszabbúl áll. A görögnél legalább van a fiúnak 
sejtelme róla, hogy mire való, de a mathematika középiskolai anyagáról még 
ezt sem tudja a tanuló. Még sem jutott eszébe senkinek a mathematikára 
rátámadni, s kötelező voltát megszüntetni. Szóló a latin nyelvet nem találja 
elegendőnek az egyetemi tanulmányokra, és középiskolai szempontból az 
egységes iskolát sem tartja lehetségesnek. Nem is annyira görög kérdés van, 
mint a tanulók kérdése, mert sok az olyan középiskolai tanuló, a ki egyálta
lában nem oda való, és pedig nemcsak az alsóbb osztályokban, hanem leg- 
végig. Mint kormánybiztosnak érettségi vizsgálatoknál gyakran kellett hallania 
azt a megjegyzést, hogy egyik-másik tanuló iránt elnézéssel kell lenni, 
mert úgy sem lép főiskolára, hanem postai vagy távirdai szolgálatra szánta 
magát, A qualificationális törvény hibája, hogy oda nem való elemeket kény
szerít a középiskola elvégzésére, A mi a tudományos előkészítés egységét 
illeti : hiszen ez megvolt, mikor még csak gymnasiumok voltak. Nagy baj,
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hogy a reáliskolát megcsinálták ; akkor kellett volna görög nélkül is közép
iskolát csinálni, melyben latinál mégis tanítsanak. De e bajt még orvosolni 
lehet: akár meghagyják a reáliskolákat, akár eltörlik, olyan helyeken, a hol 
egyetemre előkészítő valódi gymnasium nem szükséges, alakítsák át a reálisko
lákat görög nélküli latin iskolává. Az ügy megvalósítása azonban sokkal 
több gondot és részletezést követel, semhogy rá ezúttal bővebben kiterjesz
kedhetnék.

Medveczky Frigyes minden tekintetben osztozik Eötvös nézetében. 
Fontos reánk nézve, hogy a műveltség elemei tekintetében megegyezés legyen 
köztünk és a művelt nyugat közt. Iskolai szervezetünkben ne pusztán utili- 
taris szempontok vezessenek, hanem az az igazi idealismus, mely magát a 
szellemi munkásságot is megbecsüli, nem csupán közvetetlen hasznát. Azt, 
vájjon a középiskola teljesítette-e feladatát, nem lehet pusztán abból megítélni, 
milyen ismeretkészlet áll a tanuló rendelkezésére, mikor elhagyja az iskolát. 
A középiskola körében nem- az ilyen positiv eredmény dönt; itt minden tan
tárgy bizonyos szellemi gymnastikára van szánva. A mi az egységes közép
iskolát illeti, ismeretes dolog, hogy ilyen egységes középiskola azelőtt 
mindenütt volt: a gymnasium. Európában mindenütt csak mostanában mennek 
át arra, hogy mellé más szükségleteket is szem előtt tartó iskolákat alakítsa
nak. A részletekre ezúttal nem teijeszkedvén ki, legczélszerübbnek tartana 
olyan intézkedést, mint a milyet König vázolt; — ez megfelelne azon állapot
nak, mely Németországban is megvan, hogy t. i. a tulajdonképem gymnasiu- 
mok mellett reálgymnasiumok is vannak.

Spitkó Lajos a középiskola feladatát abban látja, hogy általában 
műveltséget adjon, úgy hogy a mai cultura összes elemeit fel kell belé 
venni. Ennek kétségenkivül lényeges alapja a görög műveltség is. De e 
műveltség ismeretéhez a görög nyelv csak eszköz. A mostani tanuló az 
iskolában csakis ezen eszköz megszerzésével bíbelődik, s magát a műveltség 
elemeit meg sem ismeri. Ha aztán az egyetemre megy, az eszközt, melynek 
hasznát nem veszi, egyszerűen félredobja. Épen a nevelés humánus vonásának 
fentartására ejtsük el a görög nyelvet, ezentúl csakis a jövendőbeli papokra, 
philologus tanárokra, stb. tévén kötelezővé, a kik nem nélkülözhetik. Igen 
keservesnek találja általában iskoláinkban a görög nyelv helyzetét, mert 
szerteszét csak merő grammatizálással foglalkoznak. Majd sorra véve az 
előtte szólók mindegyikét, kik a görög nyelvtanítás fentartása mellett nyilat
koztak, állításaikra egy-egy megjegyzést tesz, különösen azt fejtve ki, hogy 
a görög nyelvtanítás megszorítása még nem egyértelmű a kiküszöbölésével.

Szily Kálmánnak alkalma volt megfigyelni azon tanulókat, kik a görög 
nélküli, régi iskolából léptek a felsőbb iskolába ép úgy, mint azokat, a kik 
a mai gymnasiumból és reáliskolából kerültek ki. Ha a mi eddig kivétel volt, 
az ezentúl általánossá válnék, s a tanulók nagy része nem részesülne görög 
nyelvi tanításban, azt igen sajnálatos dolognak tartaná, mert ő, mint műegye
temi tanár, mindig azt szerette volna, hogy minden tanítványa gymnasiumból 
került volna a főiskolára. A nélkül, hogy fejtegetné, miben áll a gymnasiumi 
tanulmányok felsőbbsége, tény az, hogy a gymnasiumból kikerülő tanuló, ha 
eleinte bizonyos ügyességekben némi fogyatkozást mutat is, csakhamar túl
haladja a reáliskolából jöttékét, míg ez utóbbiakon eredeti tanulmányaik 
félszegsége mindig meglátszik. A műegyetem szempontjából a reáliskolák 
fentartását teljesen szükségtelennek tartja. Egyebekben csatlakozik Eötvös és 
Hunfalvy nézetéhez.

Fehér Ipoly tank. főigazgató az egységes középiskola híve. Fontosnak 
tartja, hogy a társadalom vezető osztálya korunk szétágazó tendentiáival 
szemben egységes alapon művelődjék. Oly intézetben látná ezt megvalósítva, 
mely az alsóbb osztályok közös alapjából később bizonyos bifurcatiót engedne 
meg. Különben a görög nyelvnek, mint kötelező tárgynak megtartása mellett 
szól. Az eredménytelenség argumentuma előtte nem dönt; ezt a következte
tést sporadikus tapasztalásokból vonják le. Az ő tudomása szerint vannak
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intézetek, a hol még többet tudnak a görögből a tanulók, mint pl. a német
ből, s ha minden tárgyat kiküszöbölnénk, melyben az eredménynyel nem 
vagyunk megelégedve, vagy tanításukat csak egyesekre szorítanék, melyik 
maradna meg akkor a gymnasiumi tárgyak közül ? A kérdés nincs helyesen 
formulázva. Nem az van szóban, tanítsuk-e a görögöt vagy ne, mert tagad
hatatlan, hogy a görög nyelv és irodalom ismerete összeköttetésben van a 
tudományossággal. A reáliskola, mely a classikus tanulmányokat egyáltalában 
kizárja, egykor indokolt lehetett. Ma azonban, különösen ha abban az érte
lemben, a hogyan ő contemplálja, egységes középiskolát szervezünk, egészen 
feleslegessé válik.

Gr. Csáky minister úr az értekezlet első napját bezárván, kije
lenti, hogy az ellenkező értelemben nyilatkozók nem capacitálhatták. 
Különben föltehették róla, hogy nem könnyelműen concipiálta terveit, 
Az egyes felszólalásokra vonatkozólag Eötvös azon észrevételére, hogy a 
görögtől való dispensálás által a nemtanulás mintegy jelszóvá válik, meg
jegyzi, hogy e szemrehányást már hírlapokban is olvasta, de megnyug
tatókig hat reá az a körülmény, hogy mindegy, akár több évi tanulás 
vagy több évi nem tanulás után nem tudják az illetők azt, a mire taní
tani akarják, de meg nem tanítják. Mert tagadhatatlan, hogy a jelenlegi 
eredmény a legcsekélyebb várakozásnak sem felel meg. Azt hiszi, hogy 
intézkedései folytán a tanulás inten sivebb lesz, ha t. i. csak azokra fog 
a görög kötelező lenni, a kik tényleges hasznát vehetik, s azonfelül 
kevesebb tanuló lévén, a tanítás is sikeresebb lehet. Történt utalás az 
európai összeköttetésre; de hisz Németországban is vannak középfokú 
intézetek, melyekben görögöt nem tanítanak, a reálgymnasiumok. Nálunk 
azelőtt épen nem tanították, kivévén egy-két prot. gymnasiumban, — 
1861— 83-ig általában dívott a fölmehtés, az európai miveltséggel váló 
kapcsolatunk azért mindenkoron fennállott s fenn fog állani ezentúl is. 
Ö soha se tekintette a tanulmányokat pusztán materiális hasznuk szem
pontjából. De mi lehet a görög tanulmány ideális haszna? A mi az 
elmék fejlesztését illeti, nem lehet-e azt mással is elérni ? A mi pedig 
a görög irodalom tartalmát, szépségét illeti, azt a jelen fennálló rend
szernél sokkal inkább biztosíthatja a fordításokban való ismertetés. Ő a 
Tkunrendszer alatt tanult görögül; hogy most nem igen érti már a nyel
vet, az onnan ered. mert maga az iskola keveset nyújtott, s azután nem 
igen foglalkozott már vele ; a kik ma nálunk tudnak görögül, azok csakis 
annak köszönik, hogy az iskolai tanulás után is foglalkodnak még vele. 
A mi azt a szemrehányást illeti, hogy még nem lehet megítélni a tör
vény jó vagy rossz hatását, figyelembe veendő, hogy nem nyolcz osztályról 
van szó; csak négy évig tanulnak görögül s a törvény megalkotása óta 
már lefolyt a cyklus. Különben a kérdéssel nem csak most foglalkodnak; 
nálunk is már régóta és sokat vitatott tárgy. Magánál a törvény meg
alkotásánál csak nagy nehezen nyert a görög kötelező tanítása csekély 
többséget s ha az oda vágó javaslat nem teszi egészen rendkívüli tárgy
nak, hanem valamikép gondoskodik azokról, a kiknek szükségük van a 
görög nyelvre, igen valószínű, hogy másként dőlt volna el a kérdés; oly 
jelentékeny volt azok száma, kik a görög tanítását ellenzették. Azok 
felszólalására, kik a reáliskolát nem tartják szükségesnek, azt válaszolja,
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hogy maga is az egységes iskolát véve czélba, oda tendál. Azt azonban 
nem fogadhatja el, hogy görög nélkül nem lehet classikus miveltség, 48 
előtt nálunk nem tanítottak görögül, de mindenki tudja, mennyire volt 
elterjedve jeleseink között, bár latin alapon, a nemesebb classicitas, 
mindenesetre nagyobb mértékben, mint a jelenlegi nemzedék közt.

Második nap (márcz. 25.).
Dr. Lutter Nándor nem hiszi, hogy a vitatkozás eredménye az lehetne, 

hogy az enquéte tagjai egymást kölcsönösen meggyőzzék. Harmincz éves 
tapasztalatai szerint semmiféle ilyen enquéte-szeríí tanácskozásokban nem for
dult elő az az eset, hogy valakit már megállapodott nézetétől el lehetett volna 
téríteni. Kifogásolja, hogy a görög nyelvtanítás ellen állítólagos sikertelensége 
alapján indult meg a mozgalom. Van-e oly tárgy, melyet ilyen alapon nem 
kellene kiküszöbölni ? Különösen kiemeli azon csekély eredményt, melyet a 
közönséges számtanban hivatalosan volt alkalma constatálni. A görög tanítás 
sikertelenségének oka különben inkább viszonyainkban rejlik. Igaz ugyan, 
hogy 1850 óta tanítják hazánkban, de jól tudjuk, hogy 1860 óta minő viszon
tagságos állapotban volt a görög. Hét éven át csak a két legfelsőbb osztály
ban tanították ; s később négy osztályban, de a törvény meghozataláig még 
mindig lehetséges volt a dispensatió, már pedig, hogy milyen károsan hat 
valamely tárgyban a dispensálás lehetősége a gyermekeknél, ezt mindenki 
tudja. — Már a mi a jövőt illeti, ő intensivebb tanítást lehetetlennek tart az 
óraszám szaporítása nélkül; de ilyen szaporításra honnan vennénk időt ? Más
részt azonban tagadhatatlan, hogy javíthatni a methodust is, mert abban nagy 
hibát lát, hogy előbb az attikai grammatikával indúl meg a tanítás, s mikor 
aztán a liú elért az olvasmányhoz, Homerost kell elővennie. A görög nyelv 
sorsát előreláthatni, ha visszaemlékezünk rá, hogy 1883 ban minő nehéz volt 
kötelező voltát törvénybe iktatni. Felemlíti, hogy akkor csak a mostani állam
titkár úr fényes argumentatiójának, majd pedig Tisza Kálmán személyes 
közbelépésének volt köszönhető az eredmény. Most a képviselőház kétségkívül 
el fogja ejteni. Ő engedelmeskedni fog a novellának, ámbár kétségeskedik 
abban, hogy emelni fogja-e műveltségünknek színvonalát. Attól nem tart, 
hogy Ausztria elzárja előttünk egyetemeit; mert mikor egyezett meg velünk 
Ausztria középiskolái rendezésében ? Az ő individuális credója a középiskola 
szervezésében az, hogy öt évi közös tanítás után bifurcatio vagy trifurcatio 
állana be. A mi a görög elejtése folytán szükséges compensatiót illeti, nyilván 
a görög irodalmi remekek fordításában kell a pótlást keresni. Csak az a kér
dés, ki tanítsa ezt, eddigi hellenistáink vagy a magyar nyelv tanára? Véle
ménye szerint mindenesetre uj tanszéket kellene az iskolák körében állítani 
e czélra. — A mi az azonfelül nyert szabad órákat illeti, felosztásukban arra 
kell tekinteni, hogy mely tárgyak szorulnának leginkább rájok. Egy órát 
lehetne szentelni arra, hogy a fiúkat jobban begyakorolják a magyarból latinra 
való fordításba, adhatnának a magyar nyelvnek is egy órát, mely különösen 
az olvasmányra volna fordítandó. Nagyon kívánatos volna egy órát szentelni 
a vegytannak, mely egészen el van hanyagolva gymnasiumainkban, és a testi 
nevelés érdekében a tornatanítás is rászorulna egy ólára. Abban azonban 
nehézséget lát, hogy miként szerepeljenek ezek a külön tárgyak az érettségi 
vizsgálaton.

Felméri Lajos számára a kérdés megoldásánál a nemzeti szempont 
döntő. О elfogadja a ministeri javaslatot. Classikus műveltség a szó igaz értel
mében nem volt iskoláinkban 1848 előtt, mert tényleg hiányzott fontos eleme, 
a görög. De nincs 48 után sem ; a mi van, az főleg grammatikai műveltség. 
Iskolánkban csak a grammatikai tanítás járja, s annak is minő kevés az ered
ménye 1 A kik érettségi biztosokra hivatkozva azt állítják, hogy a görög 
nyelv tanításában még aránylag nagyobb a siker, csak az irgalom szemüvegén 
át nézve lehetnek megelégedve vele. Iskoláinknak nagy hibájuk, hogy csupán
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eruditióra törekedve nem humanizálják az érzelmet, nem moralizálnak. Hazánk 
soknyelvüsége mellett ez nem is érhető el, ha a nyelvek tanítását meg nem 
szorítjuk. Azért is helyesli a minister úr ő excellentiája szándékát. Hiszi azon
ban, hogy másrészt műveltségünk érdekében gondoskodni fognak arról, hogy 
legyenek, a kik komolyan és sikeresebben foglalkodnak classikusokkal, és 
ajánlatosnak tartja, hogy ifjainkat, úgy mint ezt Anglia és Francziaország 
teszi, küldjék ki Rómába és Athénba tanulmányaik befejezésére. Van még 
más motívuma is, a miért elfogadja a ministen javaslatot; azt látja, hogy 
eltérünk általa a merev egyformaságtól, s némikép mozgósítjuk a tárgyakat. 
De ezt bővebben nem fejtegeti. A mi a nyert órák fölhasználását illeti, azokat 
ő kizárólagosan a magyar irodalom és a hazai történelem behatóbb ismerte
tésére fordítaná. Nem régiben egy angol folyóirat a legkiválóbb Írókat meg- 
kérdeztette abban a tárgyban, hogy mely irók voltak legnagyobb hatással 
reájuk? És kiket emlegettek? A nemzeti irodalomnak egy-egy kiváló kép
viselőjét. S valóban, ezekre kell az iskolának súlyt fektetni, ha műveltséget 
akar adni, nem pedig puszta eruditiót. Sajnálja főleg azért, hogy a tud. Aka
démia képviselői mellőzve a nemzeti szempontot, oly merev ellenkezésbe jut
nak ő excellentiája intentióival, inkább azt várná tőlük, hogy egyengessék az 
útját. Kiemeli még végre, hogy nagy hiánya intézeteinknek, s ezt a class, 
műveltség is megsinyli, hogy nem rendelkeznek aesthetikai múzeumokkal.

Berzeviczy Albert államtitkár helyreigazítja Lutter állítását, mintha 
neki (az államtitkárnak) az 1883. törvény abbeli rendelkezésében, hogy a 
görög nyelvet kötelezővé teszi, érdeme volna, Ő annak idején tehetsége szerint 
részt vett a törvény alkotásában, de magával a görög kérdéssel tüzetesebben 
nem foglalkozott. A jelenlegi tanácskozás tárgyát főleg abban találja, hogy 
módját leljük annak, miféle intézkedés történjék a görög tanulmányokra vo
natkozólag a nélkül, hogy közművelődésünk kárát vallja. A minister terve 
ellen felhozott ellenvetéseket túlzottaknak tartja. Azt nem lehet mondani, mit 
állítottak, hogy görög kérdés egyáltalában nincs. Hiszen mindenki tudja, hogy 
ott is, a hol nagy súlyt fektetnek a görög tanulmányokra, vannak oly közép
iskolák, melyekben nem tanítanak görögöt; sőt néhol három kategóriája is 
létezik a középiskoláknak. Ajánlották, hogy nálunk is bizonyos számú inté
zetekre kellene szorítani a görög tanítást. Ez didaktikailag talán igen ajánlatos 
expediens, csakhogy kérdés, mi legyen akkor a tanításnak sanctiója, s hogy 
egyáltalán lesz-e ezen iskoláknak kellő számú hallgatójuk ? Egyébként a kettő 
között, hogy így néhány intézetben tanítsák, vagy minden intézetben azokat, 
kiknek szükségük van és vállalkoznak reá, nincs nagy eltérés. Legbehatóbban 
foglalkozott a kérdéssel König, de úgy látszik, félreértette a minister szán
dékát. Ö perhorrescálta azt, hogy a középiskola körében tantárgyválasztásról 
szó lehessen. Már pedig erre senki sem gondol; hisz’ nem a tárgyak szabad 
csoportosításáról van szó, hanem csak arról, hogy egyszer, még pedig már a 
felsőbb osztályokban történjék választás a görög és más tantárgy közt, mert 
a középiskola elején, a gyermek 9 éves korában ez igen nehéz dolog. Csak 
túlzással állíthatni azt is, hogy ha a görög nem lesz általánosan kötelező 
tárgy, nem> akad többé művelője. Papokra és tanárokra mindig szüksége 
lesz az országnak, s a görög iránynak még mindig megmarad az az elő
nye, hogy minden pályára képesít, míg az előtt, ki mellőzni fogja, egy-egy 
facultás zárva lesz. Hihető, hogy ez esetben is azt fogjuk tapasztalni, a mi a 
reáliskola terén történt. Még mindig él a közönségben az a hit, hogy a gym
nasium előkelőbb intézet, s ezért tódulnak oda a tanulók; így meglehet, sőt 
valószínű, hogy a közvéleményben a gymnasiumnak azon iránya, melyben a 
görög tanulmányok is szerepelnek, fog mindig előkelőbb lenni. Kétségen kívül 
azonban mindazok, kikre nézve a görög nyelv kötelező lesz, vagy szabadon 
választják, sokkal nagyobb eredménynyel fogják tanulhatni, mint jelenleg, 
midőn annyi a tanuló, ki benne szükségtelen tanulmányt lát. Végre szóló azt 
a kérést intézi azokhoz, a kik a ministeriummal ellenkező álláspontot foglal
nak el, hogy ne vonják meg a részletekben tanácsukat a ministeriumtól. Nem 
szokatlan dolog ilyesmi az országgyűlésen sem; általános szokás, hogy még



azok is, kik el nem fogaidnak általánosságban valamely javaslatot, a részletek 
megállapításához mégis hozzájárulnak tanácsaikkal és indítványaikkal.

Hajnik Imre egyet, rektor abban lát veszedelmet, hogy olyan könnyen 
elejtünk egy fontos kultur-eszközt. A görög nyelvet mint a tudományos 
munkásság egyik feltételét, segédeszközét kell tekinteni, s különösen a jogi 
tanulmányok több ága el sem lehet segítsége nélkül. Mellőzésével mindenesetre 
gyengül egyetemi tanulmányainkban a tudományos irányzat. Magáról a tervről 
szólva : ne tápláljunk illusiókat! — nem nyújt az semmi előnyt. Mi indít
hatja a szülőt rá, hogy már 14—15 éves korában épen tanári vagy papi 
pályára szánja gyermekét, s kötelezze őt a görög tanulmányokra, mikor a 
többi pálya mind a nélkül is nyitva áll előtte. Hiszen épen ezek a pályák 
most is a legkevésbbé keresettek ! Ezért épen azon pályákra nézve veszedel
mes ez az intézkedés, melyek a ministerium Ítélete szerint sem lehetnek el a 
görög tanulmányok nélkül. A görög tanulmány mellőzéséért nem lát semmi 
egyenértéket abban, mivel compensálni akarják. Mert hiszen vele egyenlő 
értékű csak nyelvi tanulmány lehet, már pedig a latin eléggé képviselve van 
már az iskolában, más modern nyelvet pedig (talán a francziát) sokkal köny- 
nyebb egyidejűleg, vagy talán később is, praktikus úton megtanulni, mint az 
iskolában.

Tonori Thewrewk Emil is mindenben hozzájárúl báró Eötvös Loránd 
nyilatkozatához. Azért csak egy megjegyzésre szorítkozik. Sokszor hallani a 
panaszt, hogy a görög nyelvtanulmány nem jár semmi eredménynyel, s külö
nösen ezért kívánják mellőzni. De maga a tény nincs bebizonyítva, sőt a 
tapasztalatok ellene szóknak. Még 1872-ben úgy nyilatkozhattak a bécsi philo- 
logusok, Magyarországra czélozva, hogy : „Der Orient ist eine Wüste“. Meny
nyire megváltoztak azóta a viszonyok ! Vannak egyes philologusaink, van 
philologiai munkásságunk, melyet külföldön is figyelembe vesznek és érdeme 
szerint méltatnak. És ezen eredmény csak úgy volt elérhető, hogy a gymna
sium azóta igazán megtette a maga kötelességét, s az egyetemre is küldött 
olyan ifjakat, kik e tanulmányokkal buzgón foglalkoznak és tudományosságunk 
előbbrevitelén komolyan fáradoznak. Csakis aggodalommal tekinthet hát arra 
a törekvésre, mely a szépen megindult mozgalomnak most útját akarja állani.

Kármán Mór azt hiszi, hogy a ministerium előterjesztése nem keltett 
volna annyi recensust, ha más lett volna a háttere. Tegyük fel, hogy így 
nyilatkoztak volna : „Elismerjük a görög tanulmányok fontosságát tudományos 
művelődésünk tekintetéből, tudjuk, hogy a többi európai államokban is csak 
e században, a történeti tanulmányok haladásával nyertek valóságos helyet 
a középiskolákban, azonban mi egy kissé elhamarkodva, kellő előkészítés 
nélkül tettük általánosan kötelezővé a görög tanítást: szükséges, hogy ez 
irányban némi megszorításról gondoskodjunk“ — ha így nyilatkoztak volna, 
ebben talán meg lehetett volna nyugodni. Eszébe juthatott volna mindenkinek, 
a ki az iskolaügy fejlődését ismeri, hogy egyebütt sem történt mindennemű 
ingadozás nélkül a görög tanulmányok meghonosítása. Magában Poroszország
ban több mint 50 évig nemcsak azokat bocsátották egyetemre, a kik nem 
tudtak görögül, hanem még azokat is, a kik az érettségi vizsgálaton elégtelen 
osztályzatot kaptak. Statisztikai adatokkal kimutatja, hogy rendkívüli nagy 
többsége az egyetemi tanulóknak tartozott ezen kategóriába. És csakis 1874- 
ben, — tehát majdnem száz évvel a görög tanulmányok jelentékenyebb fel
lendülése után —• lett Németországban is általános szabály, hogy a ki a görög 
nyelv alól dispensáltatik, az nem tehet érettségi vizsgálatot, s nem mehet föl 
az egyetemre. E helyett azonban mi mit hallottunk ? Azt, hogy : „a görög tanul
mányok közművelődésünk és tudományosságunk minden kára nélkül mellőz
hetők, s hogy rájok csak a papnak meg a philologusnak vagy historikusnak 
van szüksége“, — tehát olyan felfogással állottunk szemben, mely egyebütt 
a múlt században volt irányadó, mielőtt épen a görög tanulmányok művelődési 
fontosságát belátták volna. Hibáztatja a szóló másrészt, hogy idegen szólások 
után indulva a görög nyelv kérdését összeköttetésbe hozták az egységes
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középiskola kérdésével. Ezen utóbbi kérdésnek van egy praktikus oldala, 
mint említették is, hogy 9 éves korban nehéz a pályaválasztás. Nálunk azon
ban ezen praktikus nehézség csakis nehány községre áll fenn, a hol épen 
reáliskola meg gymnasium egymás mellett vannak. S ezen községekben is 
könnyű a bajon segíteni, ha egyszerűen követjük azt, a mit a polytechnicum 
tanárai javasolnak, hogy a reáliskolát eltöröljük, úgy hogy mind a kétféle 
egyetemre a gymnasium készítsen elő. A másik felfogása az egységes közép
iskolának, mely különösen Németországban napi kérdés, elméletileg oda törek
szik, hogy megszüntesse az ott kifejlődött anomáliát, hogy a különböző tudo
mányos pályákra oly intézetek készítenek elő, melyeknek terveiben igen 
csekély a különbség. Ott egy igen sok ágú középiskolai ügy egyszerűsítésén 
fáradoznak, és a kérdés veleje az, vájjon azon iskola legyen-e az egységes 
középiskola, mely a elassikus tanulmányokat teljesen felöleli, vagy a másik, 
mely nem egész terjedelmükben ápolja e tanulmányokat. Mindezen kérdések 
nem tartoznak reánk. Mi a középoktatás szervezésének elején állunk, s egy 
pillantás iskolaügyünk statisztikájába nyíltan mutatja állapotaink elmaradott
ságát. Van vagy 150 gymnasiumunk, s mellette mintegy 30 reáliskolánk s 
körülbelül 50 polgári iskolánk, még pedig az utóbbiak szégyenletesen kevés 
számú tanulósággal. Rendes fejlődés mellett e számok arányának megfordított- 
nak kellene lennie. Sokkal kevesebb gymnasium szükséges, mint polgári iskola. 
De az ilyen történetileg indokolt, örökölt bajokon egyhamar nem segíthetni, pedig 
belőlük ered minden szervezeti nehézsége gymnasitimainknak. Tagadhatatlan, 
hogy igen nagy azon tanulók száma, kik nem a gymnasiumba valók, kiknek 
tehát mindazon tanulmányok feleslegesek, melyek a tudományos munkásságra 
nélkülözhetetlenek. Hozzávéve ehhez azt a körülményt is, hogy nemcsak a 
régibb, hanem ma élő nemzedék is még я tudományos pályákon is ellehetett 
a görög tanulmányok nélkül, nem tagadhatni, hogy a görög alól való fölmen
tésnek van némi alapja. A tulajdonképi nehézség most onnan ered,hogy az 1883. 
törvény az egyetemnek minden fakultását megnyitotta már az oly reáliskolai 
tanulók előtt is, kik a latinból utólagos vizsgálatot tesznek s így lehetetlen 
azon tanulókat, a kik görög tanulmány nélkül végzik el a gymnasiumot, fel 
nem venni az egyetemre. Mindenesetre gondoskodni kell azonban, ha igazán 
szivünkön fekszik tudományosságunk haladása, a görög tanulmányok megfe
lelő sanctiójáról is. Legalább a tudós pályákra bármilyen irányban tagadhatat- 
tanúl szükséges eszköz a görög nyelv ismerete. Ha tehát másnemű, gyakorlati 
pályákon, melyek bizonyos tudományos előkészültséget mégis megkövetelnek, 
nem tartjuk is fontosnak, mindenesetre kivánatos, hogy legalább a főiskolák 
körében a docentura s talán egyes karokban a doctori czím elnyeréséhez 
múlhatatlan követelmény legyen a görög nyelv és irodalom megfelelő ismerete. 
Ez által még olyan sem lenne kizárva, a ki gymnasista körűben a görög nyel
vet nem tanulta, mert hiszen megszerezheti, ha tudományos pályát választ, 
utólagosan is ismeretét. A mi azt a kérdést illeti, miképen használják fel 
azok, a kiket a görög alól felmentenek, a nyert szabad órákat, erre nézve 
tekintetbe kell venni a gyakorlati élet szükségeit. Csak egy bizonyos, hogy 
semmi oly tanulmány nem lehet foglalkozásuk tárgya, mely már egyébként 
is helyet foglal a gymnasiumban. A gymnasium kiszemelt tanulmányágaiban 
mindnyájuk számára egyaránt nyújtsa azt, a mit a közművelődés és az egye
temi tanulmányok szempontjából szükségesnek találtunk. Specialis tanulmányok 
csakis specialis szükségleteknek szolgálhatnak. Különösen ferde dolog volna a 
görög alól felmentett tanulókat még a latin nyelvvel foglalkoztatni. Ezen 
foglalkodtatásnak más czélja nem lehetne, mint hogy műveltségük egy irányban 
meghaladja az'általánosan kötelező fokot: talán a stilus dolgában. De hiszen 
erre, mint specialis tanulmányra épen a jövendő philologusnak volna szüksége, 
kire nézve a görög nyelv kötelező. Másnemű specialis szükségletek, pl. a katonai 
pálya, a műegyetem szükségletei a mathematikai tanulmányok körének szé- 
lesbítését ajánlják, különösen a descriptiv és analytikus geometria irányában. 
Viszont más pályák, pl, a gyógyszerészi,, felsőbb iparosi, gyári pályák a ter
mészettudományok szélesebb körű ápolását követelnék, különösen a chemia és 
a természetrajz irányában. Még az sincs kizárva, hogy némely szülő, kinek
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egyébként alkalma nincs rá, egyik-másik modern nyelvet, bizonyosan a francziát 
találná legkivánatosabbnak fia számára. Ha egyszer azon az állásponton állunk, 
hogy a gymnasium ne csupán csak tudós pályákra készítsen elő, hanem a 
mellett, hogy mindennemű, a népiskolánál magasabb általános műveltségi köve
telményt is ki akar elégíteni, még a legkülönbözőbb gyakorlati pályákat is 
szem előtt tartsa az előkészítésben, akkor valóban szabad választást kell enged
nünk az ilyen specialis, compensationális tárgyak között. Azt azonban kívá
natosnak tartja a szóló, hogy a didaktikai nehézségek elkerülése végett s 
általában a középisk. ügy fejlődésének érdekében (értve ezalatt a közép osz
tály művelődési igényeinek megfelelő iskolák egységét) legalább oly helyeken, 
a hol két középiskola, akár 2 gymnasium, akár gymnasium és reáliskola léte
zik, az egyik mindenesetre egész tisztaságban mint igazi gymnasium a classikus 
tanulmányok teljes felkarolásával legyen szervezve. Ez nem oly szokatlan 
intézkedés még olyan országban sem, a hol a bifurcatio alkalmazásban van ; 
különösen pl. —- a mire leginkább hivatkozni szoktak — Svédországban is 
sok olyan intézet van. a hol csak egyik ága vau a kettős iránynak képviselve. 
Különben tévedésnek tartja, hogy mi szervezeti kérdéseinkben azokat az 
országokat tartsuk szemünk előtt, melyeket a kéuyszerüség. a segédeszközök 
szűk volta vezetett a bifurcatio és trifurcatio elfogadására, mint Svédországot, 
Norvégiát, vagy épenséggel Schweiz egyik-másik kantonját. Mi tőlünk már 
számunk súlya is mást követel s igazi mintát csak onnan vehetünk, a hol a 
művelődési szükségleteknek megfelelőleg szerveződnek a különböző irányú 
intézetek. Azt a körülményt pedig, mely szintén nagy szerepet szokott ját
szani a kérdés fejtegetésében, hogy nyelvi viszonyaink nehezítenék meg közép
iskolai tanításunk megfelelő szervezését, elvül soha sem fogadhatja el. A 
magyarság zöme egy tömegben lakik s művelődését alábbszállítani csak azért, 
mert az ország szélei körül nehézségek vannak a több nyelvű lakosság miatt, 
valóságos nemzeti bűn, ellenben a magyarság műveltségét oda emelni, hogy 
a többi művelt európai népekével tudományos téren is lépést tarthasson, ez 
az igazi nemzeti politika.

Jancsó Benedek örömmel üdvözli a minister lépését, mert haladást lát 
benne az egységes középiskola felé, a mi fontos culturális kérdés. A két 
középiskola ily módon mindenesetre közelebb fog jutni egymáshoz. Az ő 
álláspontja az, hogy haladnunk kell a korszellemmel, mely a természettudo
mányokat állítja előtérbe. Azt sem tartaná veszedelmesnek, ha az átalakulás 
ilyen értelemben gyorsabban történnék, de egyelőre elfogadja kiinduló pontúi 
a javaslatot. Részleteiben ő az egységes középiskolát úgy coutemplálja, hogy 
a választás szüksége csak a VI. osztályban állana be, mert csak az ennek 
megfelelő korra remélhető, hogy a tanuló egyéni sajátossága kidomborodik. 
Az időt, melyet a görög tanítás elejtése nyújt, úgy használná fel, hogy 2 óra 
a görög műveltség ismertetésére, 2 óra a rajzra, 2 óra a történetre, különösen 
a magyar történetre esnék. A franczia nyelv compensálásra nem alkalmas. 
Fontos annak a megállapítása is, hogy ki tanítsa a görög műveltséget azok
nak, a kik görögül nem tanulnak. A magyar nyelv tanárát azért nem találja 
alkalmasnak erre, mert ennek érdeklődése inkább a modern élet felé fordúl. 
Tanítsa hát őket is a görög nyelv tanára, csak gondoskodni kell róla, hogy 
ne pusztán grammatikus, hanem irodalmi Ízlésű férfiú is legyen.

Húman Ottó érti a tudós szakférfiak álláspontját. A görög nyelv ki
küszöbölése elvi szempontokból az ő véleménye szerint sem szükséges, mert 
közművelődésünk még nem jutott el oda, hogy nélkülözhetnők. Hogy a köz
vélemény nem igen pártolja e tanulmányokat, az természetes, mert eddigi 
állása a tanulmányok sorában nem igen vált előnyére. A mit az eredményre 
nézve felhoznak, az relativ dolog. Tény, hogy van hiány a tanításban is, sok 
a grammatizálás, de megjegyzi, hogy ez sincs így előírva, sőt az utasítások 
perhorrescálják. A módosítást, melyet a minister proponál, csak abból a szem
pontból helyeselheti, hogy tényleg sok a gymnasium, és így számuk leszállí
tása ajánlatos. Csak azon intézetekre kellene tehát szorítani a módosítást, a
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melyek nem lennének tiszta gymnasiumok, s ezekben aztán könnyű volna 
megállapítani, hogy mi lépjen a görög tanítás helyére. Gyakorlati szempont
ból a két irányban lát hiányt: a magyar irodalom terén és a rajzolás kész
sége körül; erre kellene fordítani a nyert időt. A francziát már azon szem
pontból sem ajánlja, mert elégedetlenséget szülne, minthogy a szülők olyan 
nyelvi készséget követelnének meg, melyet az iskola soha sem adhat. A latin 
nyelvre, mint compensáló tárgyra nézve megjegyzi, hogy ez mindenesetre 
paedagogiai nehézségeket okozna, melyekre már történt utalás, de ezenfelül 
valószínűleg még túlterhelést is szülne, épen a jobb tanulókra nézve, a kik 
nem tűrnék, hogy a classikus tanulmányok terén e tekintetben előnyben 
legyenek azok, kik görögül nem tanulnak, azok felett, a kik azt is tanulják. 
A magyarral kapcsolatba lenne hozandó a görög olvasmány. De szerinte ennek 
tanítását is a magyar nyelv tanárának kellene elvállalni. Kevés a philologus, a 
ki ilyesmire vállalkozhatnék ; ő a maga tankerületében csak egy ilyet ismer.

Eötvös Loránd báró, bár nem örömest teszi, kötelességének tartja az 
első tárgyra vonatkozó tanácskozás befejezése után felszólalni, mert Berze- 
viczy államtitkár egyenes felszólítást intézett hozzá, arra hivatkozván, hogy 
a parlamentben részt vesznek a részletek megállapításában azok is, a kik álta
lánosságban nem helyeselnek valamely javaslatot. Ott, azt hiszi, helyén van 
az ilyen eljárás, mert a tanácskozásnak döntés a vége, melyben a többség 
határoz. Itt azonban többség szerinti határozat-hozatalról szó sem lehet. A 
minister ur a jelenlévőket bizalmával és meghívásával tisztelte meg, azt kívánta 
tőlük, hogy őszinte véleményüket nyilvánítsák. Szóló sajnálja, hogy az ő és 
a vele egy meggyőződésen lévők véleménye ellenkezésbe jutott azzal az alap
pal, melyet a minister ur elfogadott; hogy a görög tanulmányok dolgában 
szükségképen megszorítást kell eszközölni. Ők erre nézve csak azt nyilvánít
hatják, hogy ezen alapon a kérdés tárgyalásába nem bocsátkozhatunk. Szóló 
azt hitte, hogy a tanácskozás folyamán hallani fog olyan érveket, melyek 
kimutatják, hogy van tényleg oly tanulmány, melynek érdekében a görögöt 
mellőzni kellene; de e helyett azt tapasztalta, hogy valósággal kutatni kezd
ték, mi mindennel töltethetik el azt a szabad időt, melyet a görög nyelv 
felesleges mellőzése által nyernek. Főleg ezen tapasztalata indítja arra, hogy 
véleményét nem módosíthatja semmiképen sem s azért ismételve kéri a minis- 
tért, mentené föl attól, hogy olyan tárgyalásban részt vegyen, melynek sem 
czélját nem helyesli, sem eredményeiben üdvösnek nem találhat.

Minister úr ő excellentiája elismeri, hogy sok érdekes megjegyzést 
hallott, de választ tulajdonképen egy észrevétel sem provokál. Azért 
csupán néhány megjegyzésre szoritkozik. Már tegnap kinyilatkoztatta, 
hogy nézetét az ellenészrevételek nem módosíthatták. Fölhozzák ellené
ben, hogy a sikertelenség nem lehet ok valmely tárgy mellőzésre, mert 
hiszen egyéb tárgyakban is van hiány, a nélkül, hogy azért kiküszöbölni 
akarnák. Ebben van igazság, de különbséget kell tenni oly tárgyak közt, 
melyeknek az életben hasznát veheti az ember, s melyeket azért, mert 
fogyatékosán tanítják őket, mellőzni nem szabad, s a görög közt, melylyel 
későbbi életükben vajmi kevesen foglalkoznak. Említették azt is, hogy 
milyen viszonyban fognak állani gymnasiumaink a külföldi egyetemekkel? 
Erre nézve megjegyzi, hogy a német egyetemek nem okoznak nehézséget, 
Ausztriával pedig már megindították a tárgyalást. De különben sem hiszi, 
hogy az a kürülmény nagy horderejű volna ; leginkább orvostanhallgató
inkról van szó, és kérdés, nem volna-e czélszertibb, ha ezek mindnyájan 
itthon nyerhetnék kiképzésüket. Hajnik Imre azt mondotta, hogy a tudós 
pályákra nélkülözhetetlen a görög. De már az eddigi törvényes állapot 
is ellentétben áll ezzel, mert hiszen a reáliskolai tanulók, ha pusztán a
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latinból tesznek érettségi vizsgálatot, az egyetem minden fakultásába fel
vétetnek, a theologiait kivéve. Annak, a mit Kármán a tudós pályákra 
fontos sanctióról megjegyzett, van némi súlya, és fontolóra fogja venni. 
De a középiskolával foglalkozó törvényjavaslat keretében ez iránt nem 
történhetik intézkedés; tekintettel lesz rá az egyetemi rendszabályoknál 
és esetleg a főiskolai törvényben. Azt sajnálja, hogy tervének ellenzői a 
részletekhez nem akarnak hozzászólani. Azt hitte volna, hogy ha már 
bajnak tartják a görög nyelv mellőzését, czélszerűbb lenne a kisebb bajt 
választani, és tanácsaikkal támogatni őt abban, hogy mi történjék tehát 
ennek a pótlására. Mindamellett, ha nem tartják nézetükkel megegyeztet- 
hetőnek, hogy részt vegyenek a tanácskozásban, neki nincs módjában 
ezen határozatukat megváltoztatni: mindenesetre kéri őket, hogy jelen
jenek meg holnap is.

Végül ezzel szemben szintén felkérik a ministelt, hogy mentse fel őket 
a további tanácskozásban való részvéttől: Szily Kálmán, Hajnik Imre, Kunig 
Gyula és Szász Károly, ez utóbbi különösen kiemelvén azt, hogy nem kíván
nák hozzájárulásukkal megerősíteni a minister úrnak állását a törvényhozás
sal szemben, mely majd a kérdésben dönteni fog.

H arm adik  nap (márcz. 26.).
A harmadik napi tanácskozás tárgyáúl a minister úr azt a kérdést tűzi 

ki, hogy a görög nyelv helyébe miféle compensationális tárgy lépjen, lehetőleg 
oly módon, hogy az intézkedés által a gymnasium és a reáliskola egymáshoz 
közelebb hozassák.

Hr. Klamarik János min. tanácsos arra figyelmezteti az értekezlet tag
jait, hogy felszólalásaikban vegyék tekintetbe, vájjon az általuk javasolt com
pensatio beleolvasztassék-e a fennálló tanterv keretébe, vagy teljesen független 
legyen tőle. A maga részéről kívánatosnak tartja, hogy minden intézkedés a 
fönnálló tervek lehető kímélésével járjon.

Lutter Nándor főigazgató elismeri, hogy az általa tegnap szóba hozott 
javaslat, mely szerint a szabad órák szükség szerint a latin és magyar nyelv, 
a természetrajzi és tornatanítás óráinak szaporítására volnának fordíthatók, 
nem illeszthető be a tantervbe, különösen az érettségi vizsgálat miatt, a hol 
kettős mértéket kellene alkalmazni azokra, a kik részt vettek, meg azokra, a 
kik nem vettek részt az ekként megbővített tanfolyamokban. De tett ö egy 
másik javaslatot is, a mely szerint az egész óraszám a görög irodalom reme
keinek magyar nyelven való ismertetésére lenne fordítandó. Ha pedig, mint a 
minister úr ő excellentiája kívánja, a reáliskolákhoz akarunk közeledni, akkor 
különösen a szabadkézi rajzolás ápolása lenne ajánlatos, mely ügyesség nélkül 
mai napság müveit ember alig lehet el. Kívánatos, hogy az a tanár, a ki a 
görög irodalmat ismerteti, ne csak görögül tudjon, hanem különösen a magyar
ban is kellően képzett legyen.

Heinrich Gusztáv ugyanazoknak az álláspontján van, a kik egyáltalá
ban helytelenítik a görög nyelv megszorítását, azonban nem tartja lelkiisme
retével megegyeztethetőnek, hogy el ne mondja véleményét még a részletezésnél 
is, ha nincs is kilátása arra, hogy véleményét elfogadják. Ő semmiképen sem 
akar a gymnasiumban több philologiát, mint a mennyi már benne van s a 
mennyi megfelel a közműveltség követelményének. Azért a szabad órákat 
különösen oly összefüggő tanmenetre kívánja fordítani, mely elemeit a geomet
riai rajzból és mathematikából venné, de a melyet nem részletezhet, mert nem 
szakember. A mi a görög remekművek ismertetését illeti, csak arra a gyakor
lati nehézségre hivja fel a figyelmet, hogy sem jóravaló fordítások nincsenek, 
sem olyan tanárok, a kik ezt a feladatot kellőképen megoldhatnák. A meny-
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nyiben görög irodalmi olvasmány szükséges, ő ezt minden gymnasiumi tanulóra 
nézve egyaránt kötelezőnek tekinti, s azt hiszi, hogy ez a magyar nyelvi 
tanítás keretében meg is valósítható. így tartalmasabbá válhatnék maga a 
magyar nyelvi tanítás is, mely, tekintve régibb irodalmunk fogyatékosságát, 
erre rá is szorul. A mennyiben a magyar nyelv óráinak szaporítása ilyen érte
lemben szükséges volna, egy-egy órát nagyobb kár nélkül el lehetne akár a 
mathematikától vagy a physikától, akár első sorban magától a görögtől venni, 
melynek tanúlásában ezentúl úgy is kevesebben fognak résztvenni.

Schvarcz Gyula a fődologban hozzájárúl ahhoz, a mit az előtte szólók 
mondtak és különösen fontosnak tartja a görög íróknak magyarul való ismer
tetését. De ezt nem pusztán csak aesthetikai szempontból szeretné a magyar 
irodalmi tanítással kapcsolatban, mint tegnap Heinrich kifejtette, hanem önál
lóan. különösen a görög kultur-történet megvilágításával. Mi az egyetemre 
készülőtől első sorban általános műveltséget követelünk s ezzel csak az bír, 
a ki tisztában van mindazzal, a mi а XIX. század műveltségének elemeit teszi. 
Ezért azt is nagyon fontosnak tartja, hogy pl. a gymnasiumi tanuló a politikai 
földrajzból is tudjon legalább is annyit, a mennyit egy lipcsei könyvkereskedő- 
segéd tud. Múlhatatlannak tartja, hogy a polgári jogok és kötelességek ismer
tetése is, mint teljesen külön álló tanulmány felvétessék a középiskolák keretébe, 
valamint az elemi iskolákban is fel van véve. Ne kövessük mi a német taní
tást ; ott ugyanis az az ismeretes nézet, mely a „beschränkter Unterthanen- 
verstand“ kifejezésben nyilatkozik, nem tűrhette, hogy alkotmányos eszmék és 
követelések tekintetében az ifjúság felvilágosíttassék. Elismeri azonban, hogy 
ez egyelőre a fennálló terv keretében nem valósítható meg, tehát csak azt 
követeli, hogy a nyert szabad órák mindenesetre a kultúrtörténeti tanítás 
érdekében hasznosíttassanak.

Spitkó Lajos abból indul ki, hogy a compensatio a fennálló tervtől 
függetlenül történjék s általa egy uj gymnasiumi szervezet készíttessék elő, 
mely talán bifurcatióra vezessen. Erre nézve tekintetbe veendő, hogy mit 
akarunk compensálni. A görög tanításban van első sorban bizonyos anyagi 
rész, kultúrái tartalom, másodszor várunk tőle formai képzést. Amannak a 
kultúrái tartalomnak pótlására ajánlkozik a görög Íróknak magyar nyelven 
való ismertetése. A formai képzést pedig leghelyesebben pótolhatjuk a rajz 
által. Azt ellenezni kell, hogy valami más nyelv tanításával igyekezzünk pótolni, 
mert már úgy is sok a nyelvtanulás az iskolában, és félő, hogy a gyermekek 
a nyelvekkel foglalkozva, elvesztik érzéküket a valóságos iránt. Az is bizo
nyos, hogy a sok nyelvtanulás még a magyar nyelvérzéket is félrevezeti. A 
görög irók magyar nyelven való olvastatását ő philologus kezébe adná.

Feliér Ipoly csak elvi dolgokra kíván megjegyzést tenni. Felhozatott, 
hogy az egységes iskola bifurcatioval, a mint ő kivánná, tulajdonképen contra
dictio in adjecto, ő ezt be nem látja, mert hogyan is beszélhetnénk bifurca- 
tióról, ha egységes tanítás nem előzte meg ? Nem találja czélszerűnek azt, 
hogy nehány iskolában mind a két classikus nyelv, másokban csak latin taní
tás legyen. A teendő intézkedésnél sarkalatos elvnek veszi, hogy a középis
kolai élet ne complikáltassék ; nem szeretné tehát olyan disciplinákra fordítani 
a nyert szabad órákat, melyek az iskolában már egyébként is megvannak. Azt 
sem hiszi, hogy, mint említve volt, a magyar tanítás bővítésére más tárgyak
tól egy-egy óra elvehető lenne. Abban megegyezik, hogy a görög irók olvas
tassanak, de a mi a gymnasiumnak reál irányban való átalakítását illeti, ezt 
nem tartja helyesnek. Ezért a geometriai rajz tanítását nem ellenzi ugyan, de 
megjegyzi, hogy ez csak egy iránynak felelne meg, azok kívánságának, kik 
a gymnasiumból a polytechnikumba lépnek. Hát a jogászokra semmi tekintet
tel se legyünk? Vagy talán azok ismét a rajz alól dispensáltassanak ? Ő abban 
látná a leghelyesebb megoldást, hogy a görög nyelvi cursust ne csak a papokra 
tanárokra, hanem a jogászokra nézve is kötelezőnek mondjuk. Ha ezt nem tesz- 
szük, akkor a papi és tanári status is meg fogja sinyleni, mert a görög alól 
való felmentés mellett is még mindig sok pályára nyitva találván az utat,
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kevesen fognak vállalkozni a görög tanulására. Ellenben, ba a jogi pályát 
megnehezítjük is a göröggel, ez csak nyereség lesz, mert hiszen a jogászok 
számának csökkentése kiválóan fontos nemzeti érdek is.

Minister úr ő cxcellentiája másfelé lévén elfoglalva, átadja az elnöki 
széket Berzeviczy államtitkár úrnak. Köszönetét mond az értekezlet tagjainak, 
hogy meghívására megjelentek, kijelenti, hogy az ellentétes vélemények, ha 
talán kissé élesebben nyilatkoztak is, semmi nyomot nem hagytak nála; azt 
az egy dissonantiát sajnálja, hogy a kik ellenkező álláspontot foglaltak el, tar
tózkodtak a részletek feletti tanácskozástól, de e pontban is megnyugtató reá 
nézve, hogy ö liberalisabban járt el náluknál; előre kijelentette ugyanis, hogy 
neki határozott nézete és szándéka van és mégis szabad tért engedett minden 
véleménynyilvánításnak.

Kármán Mór sajnálja, hogy alkalom nyilt a tanácskozás folyamán némi 
polémiára. Nem szívesen teszi, de mielőtt a tárgyra térne, egy-két megjegyzést 
ő sem hallgathat el. A paedagogus mindig szívesen veszi, ha művelt ember 
véleményt mond arról, mit tart a műveltség fontos elemének, s mit követel 
ez alapon az iskolától; csak ott szűnik meg a műveltségnek jogköre, a hol 
nem ajánl, hanem behatóbb szakszerű tanulmány nélkül bírál. így feltűnő, 
hogy Schvarcz Gyula képviselő úr a gymnasiumtól a politikai földrajznak 
legalább oly mértékben való tekintetbevételét követeli, hogy a gymnasiumból 
kikerülő itjú versenyezhessen valami könyvkereskedő-segéddel. Már pedig 
gymnasiumaink nem is az alsóbb osztályokban, hanem fenn, a történeti tanítás 
befejezéseképen teljes egy évet szentelnek a politikai földrajznak. Azon kíván
sága is, hogy a tanuló ifjúság alkotmányos kérdésekben tájékozva legyen, 
teljesen figyelembe van véve a gymnasiumi tantervben, mert a történeti taní
tásnak elejétől fogva ez a tulajdonképeni czélja. A mi az alkotmánytan, a 
politikai jogok és kötelességek külön tanítását illeti, ez épen a régibb német 
paedagogiának találmánya volt, abban az időben, midőn azt hitték, hogy elég
séges a legkülönbözőbb ismereteknek compendumokból való tanítása. A kik 
most újabban az elemi tanulmányok közé ily alakban fölvették, — mint pl. a 
a francziák és mi is, — épen ezt a régi német álláspontot fogadták el, elég 
helytelenül. Áttérve a fölvetett kérdésre, megjegyzi, hogy ő csak abból a 
szempontból adhat véleményt, hogy egyelőre azt a tanító menetet tartja a 
gymnasiumi tanítás teljes képviselőjének, mely a görögöt is felkarolja. Tekin
tetbe véve azonban, hogy gymnasiumainkban gondoskodni akarunk — és kell 
is gondoskodni — azokról is, kik ezt a teljes tanfolyamot nem tartják kívá
natosnak magukra nézve, mert vagy más pályára lépnek, vagy, ha egyetemre 
mennek is, csakis gyakorlati pályát választanak, s nem kívánnak kiválóan 
tudós műveltségre szert tenni: az most a kérdés, hogy mi felel meg ezek 
szükségletének V Erre nézve pedig aligha találunk egy oly tárgyat, mely 
minden kívánalmat kielégíthetne. Ha már a görögről azt mondották, hogy nem 
igen szükséges a jövendőbeli jogásznak, mennyivel jogosultabban fogják mond
hatni, hogy mire való nekik több mathematika vagy geometriai rajz ? A külön
böző szükségletek szerint különböző tárgyak közt kell szabad választást 
engedni, csak azt kell figyelembe venni, hogy oly tárgy legyen, mely egyéb
ként a középiskolai tanítás keretébe beleillik, és benne már itt-ott helyet is 
foglalt. Ilyen lenne mindenesetre egy oly cursus, mely némi mathematikai 
elemekkel a descriptiv és analytikus geometria köréből alakulna; ez teljesen 
megfelelne azok kívánalmának, a kik vagy műegyetemi vagy katonai pályára 
lépnek. Egy másik tanfolyam volna alakítható a chemiából és némi természet
rajzi, különösen physiologiai tanulmányokból, mely kielégítené a jövendőbeli 
gyógyszerészek, s talán orvosok kívánalmát. Nem lehetne kizárni azok kíván
ságának tekintetbevételét sem, a kiknek nem lévén alkalmuk családjuk köré
ben még egy idegen modern nyelv megtanulására, talán franczia nyelvre 
vállalkoznának. Oly modern nyelvtanítás, mely a többi irodalmi tanulmányok-
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kai való kapcsolattól eltekintene, nem volna épen eredménytelen, különösen a 
franczia nyelv 4 évi latin tanítás után gyakorlati szempontból adva sikerrel 
lenne tanítható, és kétségkívül inkább megfelelne a jövendőbeli jogászoknak, 
s általában a közéletre készülőknek, mint akár a geometriai, akár a chemiai 
cursus. Véleménye szerint tehát az volna czélszerü intézkedés, hogy a kik a 
görög alul felmentetik magukat, köteleztessenek először két-két heti órában 
oly tanulmányra, mely, mint említve volt, tartalmi tekintetből pótolni akarná 
a hiányt, s főképen a görög irodalomnak magyar nyelven való ismertetéséből 
állana, kapcsolatban tartva és tervében alkalmazkodva a magyar nyelvi taní
táshoz ; másodszor pedig, ezenfelül kötelesek legyenek választani a gymnasium- 
ban vagy meglévő, vagy ezentál szervezendő rendkívüli tanfolyamok közül 
legalább még egyet, mely rájuk nézve mint rendes, kötelező tantárgy szere
pelne. E tanfolyamok volnának, mint említve volt, egy külön mathematikai 
(descriptiv és analytikus geometriai) cursus; másodszor egy chemiai és ter
mészetrajzi, harmadszor egy franczia nyelvi cursus. Elismeri, hogy e cursusok 
berendezése mindenesetre költséggel jár. De ha az initiált reform költségeit 
sokaljuk, akkor mondjunk le róla, s hagyjuk a gymnasiumot úgy, a ho
gyan van.

Schvarcz Gyula kénytelen tiltakozni azon hang ellen, melylyel Kármán 
róla megemlékezett. Mindenki tudja, hogy ő akadémiai rendes tag, és Kármán 
csak úgy szólt róla, mint valami müveit emberről. Feltételezhető róla, hogy ő 
tudja, mi van a tantervben, hisz maga is hozzájárult annak alakításához.*)

Berzeviczy Albert államtitkár megjegyzi, hogy meglehet, hogy Kármán 
kissé élesebben szólott, de nem volt sem hangjában, sem szándékában semmi 
sérelmes ; különben maga is kénytelen lett volna ellene felszólalni.

Felméri Lajos bajt lát abban, hogy minister úr ő excellentiája sok 
tanárt hivott össze. Ezek közül mindegyiknek megvan a maga véleménye, 
szeretnek beszélni, és megegyezésre sohasem szoktak jutni. Ő a nyert időt 
tisztán humánus tárgyakra kívánja fordítani, de korántsem nyelvekre. Egy 
classikus és egy modern nyelv elég. A classikus nyelv nálunk csak a latin 
lehet, a görög a nemzeti műveltség szempontjából inkább csak kaviár, valami 
különösség. A természettudományok eléggé, talán túlságosan is benne vannak 
már iskoláinkban. Chemiát megtanulhat az ember compendiumból is, de 
humanus stúdiumokat, pl. Arany János müveit csak tanár vezetése mellett 
olvashatja. A magyar irodalommal ne ismerkedjenek meg a tanulók, mint 
eddig, csupán csak compediumokból, s azért ő valamennyi órát, mely a 
göröggel felszabadd), nemzeti irodalomra és e mellett, a mennyire szükséges, 
a görög műveltség ismertetésére kívánja fordítani.

Jancsó Benedek már kifejtette a maga véleményét, mely szerint görög 
tanítás czélszerűen csak a VI. osztálytól kezdődhetik ; de ezt csak az egységes 
iskola szempontjából említette, ha már most akarnók megvalósítani. A fen- 
t'orgó kérdésre nézve ő azt tartja kívánatosnak, hogy a nyert órákat görög 
fordítások olvastatására, görög műveltség-történetre és magyar irodalomra 
fordítsuk. Különösen fontosnak tartja a művelődés-történetet, s ezt is nagyob- 
bára alkalmas olvasmányok alapján kívánná tanítani minden osztályon végig. 
Fontos — s ezért tér vissza e kérdésre, — hogy ki vezesse az újonnan szer
vezendő görög művelődéstörténeti cursust ? Magáról Ítélve csak azt jegyez
heti meg, hogy erre a modern irodalom tanárát nem tartja alkalmasnak, mert 
őszintén megvallja, hogy sokkal nagyobb örömet lel Zolában, mint bármely 
classikus irodalmi műben. Véleménye szerint tehát csak is classikus philologus 
tanár lehet erre alkalmas, a ki egyúttal irodalommal is foglalkozik.

*) A szóló valószínűleg összetévesztette a tantervet a törvényjavaslat 
azon pontjával, mely a tantárgyakat határozza meg. Nekünk legalább nincs 
tudomásunk róla, hogy a tanterv megállapításában részt vett volna.

A szerk.
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Medveczky Frigyes súlyt kivan helyezni az írók olvasására, még pedig 
inkább a beható olvasásra, ha szűkebb körre szorítkoznék is. De ez oly 
követelmény, melyet mindenkire érvényesíteni kell, nemcsak azokra nézve, a 
kik a görög alól felszabadulnak. Egy uj nyelvet ő sem szeretne, de Felmérivel 
szemben megjegyzi, hogy a gymn. tanítás eddig nálunk sem vett fül több 
nyelvet, mint a mennyit egyáltalában Európa minden gymnasiumában taní
tanak. Ugyancsak Felmérinek azon ajánlatára, hogy a classikai philologiai 
tanulmányok elősegítésére küldjék ki az ifjakat, mint a francziák és angolok 
teszik, Athénbe és Rómába, azt jegyzi még, hogy ez az említett országokban 
koránsem általános intézkedés, hanem csakis olyanokat küldenek ki, a kik 
tanulmányaikat befejezték és ezek közül is csak a legkiválóbbakat, nem 
annyira a gymnasiumi tanítás, mint általában a philologiai tudományok 
érdekében.

Hofer Károly azt hiszi, hogy a tárgy már ki van merítve. Ő, mint 
reáliskolai igazgató szólván a kérdéshez, bele tudja magát képzelni a gymn. 
tanár helyzetébe, de mégis inkább azt tartja szeme előtt, hogy a kétféle közép
iskola közelebb jusson egymáshoz. Azért oda hajlik, hogy a compensatió 
egyrészt a görög tanulmány pótlására szolgáljon a görög classikusok fordítá
sainak olvastatásával, mit heti 2 órában classikai philologus tanár taníthatna, 
másrészt pedig a nyert idő geometriai és szabadkézi rajzra fordíttatnék. Igaz 
ugyan, hogy a jogásznak nem igen szükséges ez, de van elég tanuló, kiknek 
hasznukra válik, különösen a műegyetemre készülőknek. Fődolog pedig, hogy 
kivitele nem igen nehéz, mert minden iskolában van reá tanár is.

Berzeviczy államtitkár erre az értekezlet tagjainak megjelenésükért 
köszönetét nyilvánítva, az értekezletet bezárja.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
9. A választmánynak április 11-én tartott ülése.

Elnök: Berecz A., jegyző : Szerelemhegyi T.
Jelen voltak: Dr. KlamariJ; J. t, tag, Köpesdy S., dr. Brózilc A'., 

Mayer J., Volf G-у., dr. Alexander В., Bermüller F., Beme A., dr. Gere- 
vich E. (Beszterczebánya), dr. László M., Marilcovszlcy M. (M.-Sziget), 
Sebestyén Gy., Suppan V. és dr. Szemált I.

A pénztáros jelentése szerint a pénztárban 454 frt készpénz van.
A pénztáros bejelenti, hogy Sáfrány Péter és Vallcovsehy Mihály 

tagtársak elhúnytak. Szomorú tudomásul szolgál.
A főtitkár jelentést tesz a közgyűlés programmjának megállapítására 

kiküldött bizottság nevében és javasolja, hogy a gyűlés első napján a 
tiszti jelentéseket, az alapszabályok módosítását és a szolgálati pragmatiká
nak tervezetét, második napján pedig az egységes középiskola kérdését 
lehetne tárgyalni és ennek az utóbbi tárgynak előadójául Spitlcó Lajos 
beszterczebányai gymn. igazgató urat kellene felkérni. A választmány 
a bizottság javaslatához hozzájárul.

A főtitkár jelenti, hogy a zsolnai kirándulás tervében az ottani 
rendezők némi módosítást látnak szükségesnek. Egyúttal jelenti, hogy 
Csáka Károly zsolnai gymn. igazgató tudósítása szerint marsovai és
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jabloufalvai Marsovszky Jenő úr, Trencsén vármegye alispánja megígérte, 
hogy egyik kirándulásban ő is részt vesz. A választmány erről örömmel 
vesz tudomást és a szerkesztőt felkéri, hogy a kirándulásban tervezett 
módosítást tegye közzé a Közlönyben.

Köpesdy S. alelnök visszapillantást vetve a tanulók szünidei ki
telepítésének múlt évi sikerült eredményére, javasolja, hogy a választ
mány ez idén is indítsa meg ebben az ügyben az eljárást. A választ
mány az ügy fontosságának és a múlt évi jó sikernek tudatában a ki
telepítés mellett van és felkéri Köpesdy urat, hogy a múlt évi bizottság 
élén az idén is vezesse és intézze ennek ügyeit.

Szerelemhegyi T. a társalgó kör és az egyesület összeolvasztása 
ügyében kiküldött bizottság nevében jelentést tesz arról, hogy ebben az 
ügyben még fölmerült apróbb kérdések elintézése semmi akadályt nem gör
dít az egyesülés elé, sem az egyesületre nem ró terhet és így a bizott
ság a legmelegebben ajánlja a beolvasztást. A választmány a bizottság 
javaslatához hozzájárul és annak értelmében a beolvasztást a nagy
gyűlésnek javasolni fogja. Fölmerült ugyan az a kérdés is, hogy mivel 
egyesületi helyiség fentartása nemcsak a budapesti tagok érdeke, hanem 
kiválóan egyesületi érdek, méltányos volna, hogy ne csak a fővárosi 
tagok tagdíja emeltessék fel, mint tervezve van, hanem a vidékieké is, 
habár sokkal kisebb arányban. A választmány ugyan elismeri és hang
súlyozza, hogy az egyesületi helyiség fentartása általában egyesületi 
érdek, mégis ez esetben ezt az ügyet a fővárosi tagoknak a vidékiek 
irányában való előzékenysége kérdésének kívánja tekinteni, ezért ebben a 
részben is a bizottság javaslata mellett foglal állást, mely javaslat a 
vidéki tagok évdíjának fölemelését mellőzi. Az alapszabályoknak a köz
löny múlt számában közölt módosításán kívül még a következőket fogja 
javasolni: Az egyesület ügykezelésére nézve a 34. pontba betoldandók: 
„(A titkár kezeli az egyesület könyvtárát, segíti és helyettesíti a főtitkárt), 
az egyesület helyiségeinek felügyelője és gondozója, a bútorzatról, melyért 
felelős, leltárt vezet s ezt a , leltárt minden év leteltével átvizsgálás végett 
az elnöknek benyújtja.“

A budapesti szakosztályokról szóló 49. pont így módosul: „Abban 
az esetben, ha a szakosztályok együttes működése szükséges, a két szak
osztály együtt összes ülést tart. Az összes ülést a választmány kebeléből 
kiküldött tag hívja egybe, az összes ülésen is ez elnököl, vagy pedig az 
összes ülés az ülés tartamára saját kebeléből választ elnököt. Ezen az 
összes ülésen minden tagnak egyenlő tanácskozási és szavazási joga van.“ 

Az Ügyrend 27. pontja után második bekezdésül a következők 
teendők : „Az összes ülésekre nézve az egyesület ügykezelésénél a 49-ik 
pontban foglaltak az irányadók.“

A 45-dik pont után új pontul a következők iktatandók b e :
,,A titkár az egyesület helyiségeinek felügyelője stb. mint fönnebb 

a 34-dik pontnál.“
A választmány a segélyező bizottság javaslatára egy folyamodónak 

15 frt segélyt szavazott meg.
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Uj tagokul beléptek Hám Sándor, Kovács József és Pultos János 
kolozsvári kegyestanitórendi főgymn. tanárok, ajánlja Vajda Gyula; 
Hóim Adolf székesfehérvári főreálik. tanár, ajánlja Volf György.

Se. T.

II. A budapesti szakosztályok.
А II. szakosztály márcz. 18-iki ülése.

Elnök: Midler József, ad hoc jegyző: dr. Веке Manó. — Jelen 
voltak : Balog Mór, Deme László, dr. Hemeczky Mihály, dr. Fialowski 
Lajos, Hornischek Henrik, dr. Jancsó Benedek, Kreybig Lajos, dr. Németiig 
Géza, dr. Schnábl Bábért, Schill Salamon, Szafkay Ede, Tikár Béla, 
Volf György.

Hr. Fialowski Jjajos a „túlterhelés“-ről értekezik. Fölolvasásának 
rövid foglalata a következő:

Az iskola czélja nem csak az oktatás, hanem a szoktatás is és hogy 
e czélnak megfelelhessünk, az iskolának, a szülői háznak és magának a tanu
lónak kell közreműködnie. A túlterheléssel vádolják az iskolát, mert igen sok 
tanuló bukik, mert a világ csak ez eredményekből Ítél és nem tekint mé
lyebbre, nem kutatja e tények okait. Az előadó nem kimélte a fáradságot és 
vagy 70 gymnasium és ‘M reáliskola programmjait áttanulmányozta és a gaz
dag statisztikai adatok alapján arra jutott, hogy a bukott tanulók többsége a 
vásott erkölcsitek sorából kerül ki, vagyis hogy ugyanazok, a kik erkölcsi 
magaviseletük folytán úgyis megrovást érdemelnek, egyúttal a hanyagok a 
tanulásban, továbbá nagyon sokan változtatják az iskolát és ezek a vándorló 
tanulók alászállítják az egész oktatás színvonalát, lehetetlenné teszik, hogy az 
oktató abban az irányban haladjon az osztályával, a melyet megkezdett; de 
a túlterheltség legfőbb okát a ministeri jelentéssel együtt a zsúfoltságban 
keresi. A 60-as számot is soknak tartja; de igen sok helyet talált, a hol több 
tanuló volt egy osztályban még a törvényben megszabott 60-nál is. Oly sokan 
vannak egy-egy osztályban, hogy a tanulókkal való egyéni foglalkozás majd
nem lehetetlen. Egy-egy tanulóra némely tárgyból az egész esztendőben csak 
1 */» órai idő jut. A baj kútforrását még abban is keresi, hogy más-más oktató 
kezére kerülnek a tanulók, a beható foglalkozás lehetetlenné válik, továbbá 
sok helyen nyelvi nehézségekkel kell a tanulóknak küzdeniük és végre nagyon 
sok a középiskolába nem való elem, a kik egy-két osztály elvégzése után 
elmaradoznak. Ezek az okok idézik elő a bukások feltűnő nagy számát; de 
ezek miatt alaptalanéi vádolják az iskolát túlterheléssel; mert a vásott erkölcsű 
avagy a vándorló tanulók védelmére nem kelhetünk. Ez utóbbiaknak betódu- 
lását meg kellene akadályozni. Ha valahol van a túlterhelés igazi oka, akkor 
a tantervben keresendő az. Az egyes tárgyakat vizsgálja és azt találja, hogy 
nem abból a tárgyból buknak legtöbben, melynek kevés az óraszáma, hanem 
éppen megfordítva : abból, melynek legtöbb az óraszáma. A budapesti inté
zetekben az I. oszt. gymnasiumi tanulóknak 26°/0-a bukott meg latinból, meny- 
nyiségtanból pedig csak 12°/0. Legtöbben buknak a latinból, görögből, még 
pedig különösen a magyar vidékek azok, melyeken a latinból kevés az előmene
tel. Felsorolja a főbb különbségeket, melyek a latin és magyar nyelv közt 
vannak és azt állítja, hogy ezen különbségek az I. osztály tananyagát rend
kívüli módon megnehezítik. Szerinte a külföldet éppen a magyar nyelv spe
ciális természete miatt utánoznunk nem szabad. A magyar nyelv terén az 
orthologia és neologia az iskolában meddő harezot vívnak; a nyelvészeti 
fejtegetések elrabolják az időt a stilus fejlesztésétől; általában minden tárgy
ban egy egészen sajátságos iskolai nyelvjárás fejlődik ki. Természetrajzi tani-
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tásunk szerinte az alsó osztályokban nincs, a felsőkben a sorrend elhibázott 
és nagy baja pl. a növénytani oktatásnak, hogy a tanítás ideje alatt nem igen 
található növény, csak az elején és a végén. Tantervűnknek a gyakorlati életre 
nagyobb tekintettel kellene lennie, mert hiszen sokan mennek át az életbe. 
Nem az egyetem speciális czéljait kell szemmel tartania a tantervnek. A tan
terv revisiojakor a gyakorlati pályák embereit is meg kell hallgatni, mert 
hiszen érettségit a gymnasiumi tanulóknak csak 20°/o-a és a reáliskolaiaknak 
csak 15°/0-a tesz; nem kevesli ugyan e számokat, mert a külföldön még kiseb
bek ; de a középiskolából elmaradókat nem tartja eléggé készülteknek a gya
korlati pályákra. Az iskolai tanításnak életrevalóbbá kell lennie, a tanulókkal 
behatóbban kell foglalkozni, a zsúfoltságnak meg kell szűnnie. Nézete szerint 
a polgári iskolákat ott, a hol más iskola nincsen, át kell alakítani reálisko
lákká, nehogy különböző néven versenyezzen egymással két intézet. Szüksé
gesnek tartaná, hogy térjünk vissza a régi féléves beosztásra, hogy a tanárnak 
ne kelljen annyiszor examinálnia a fiút, hogy több ideje maradjon a taní
tásra ; az esetleges új tanterv megállapításánál pedig a gyakorlati irányra 
nagyobb súly volna helyezendő, ne csak az egyetem tanárai készítsék, hanem 
a középiskolai tanárokon kívül a gyakorlati élet emberei is meghallgattassanak 
és az alsó osztályok tananyaga jobban osztassák el.

Az erre megindult vitában a következők vettek részt:
Volf György szerint a világ az iskolának sokat ró fel, a mi nem az ő 

hibája. Az eredménytelenségnek sok az oka, nem szabad belőle mindjárt túl
terhelésre következtetni. Hivatkozva egy jeles paedagogusunkra, azt állítja, 
hogy a magyar tanuló nem hagyja magát túlterhelni; a mi sok neki, azt 
egyszerűen nem tanulja meg. A tantervét szerinte nem lehet hibáztatni, min
den a végrehajtástól függ. Hiszen maguk az utasítások megengedik a változ
tatást, sőt a helyi tantervek megállapítását a ministerium külön elrendeli. 
Nem csak ilyen helyi körülmények miatt kell változtatnunk a tanterven, hanem 
igen gyakran az osztály minősége folytán is. A mi a magyar nyelvi eredményt 
illeti, szerinte, mióta magyar gymnasiumunk van, nem volt a magyarban jobb 
előmenetel, mint most. Egész tanításunk tulajdonképpen magyar tanítás. A 
latinnál az a baj, hogy nincsenek még gélé jó olvasmányaink. Szerinte az I. 
osztály anyaga nem sok. A természetrajzi tanításnak a földrajzzal kapcso
latba hozatala mellett szól, mert a geographiai viszonyok tekintetbe vételével 
a biológiai oldal jobban kidomborodhatik, a mi a gyermeket leginkább érdekli. 
A túlterhelés okát abban találja, hogy tanárképzésünk nem megfelelő. Tapasz
talataira hivatkozva elitéli a tanárképzés és különösen'a tanárvizsgálat mai 
módját. A tantervváltoztatást ne bízzuk másra, azt végezzük magunk, ha 
szükséges, a gyakorlati pályák úgyis külön kiképezik az ő embereiket, A 
középiskolának nem lehet a gyakorlati pályákat folyton szem előtt tartania, 
de azért, ha becsületesen végzi a dolgát, az idő előtt kilépőknek is gyakor
lati pályájukra igen sok becseset ád útravalóul. A gyakorlati pályák többféle 
iskolát kivannak, nem pedig egységes középiskolát. Ő is elitéli a zsúfoltságot. 
A törvényes 60 nagyon sok. Francziaországban 30 a törvényes szám és elv
ben még ezt is sokalják. Az iskolai nyelvjárásra vonatkozólag megemlíti, 
hogy annak a kifejlődését az okozta, hogy a törvényesen megengedett nagy 
sokaságot concrete tanítani nem lehet s így az oktató az abstract eredmény- 
puszta közlésére kényszerül, a minek azután velőfien beszéd, üres verbalismus 
az eredménye.

Br. Schnábl Róbert szerint a túlterhelést sok helyen a tanítás hibája 
okozza; de szerinte a tantervben is van hiba. A VIII. osztályban kevesli a 
németre szánt 2 órát és a kitűzött olvasmányt igen nehéznek tartja magyar 
vidéken levő gymnasiumoknak. A tanárképzésre nagyobb súlyt kell fektetni. 
Meg kell tanítani a tanítást.

Beme László a túlterhelés okát szintén a tanárképzés hiányosságában, 
a zsúfoltságban; de leginkább abban látja, hogy az iskola vezetése sok isko-
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Iában nem teljesen megfelelő. Lelkiismeretes, tapintatos igazgató alatt, a ki 
ellenőrzi a tanárt, de egyúttal kiegyezteti az ellentéteket, túlterhelés nem lehet.

Br. Веке Manó szerint a túlterhelés felsorolt okain kívül egyebek is 
vannak. A népiskolák iránt a középiskolai törvény túlságosan méltányos volt, 
mikor kimondta, hogy minden népiskola képesít a középiskolára. Előkészítő 
osztály felállítása vagy felvételi vizsgálat volna szükséges. Sok a mulasztás. 
Átlag minden tanuló hetenkint 1—2 órát mulaszt. Érettségit sokan csak a 
qualiflcatió végett tesznek, vagy az önkéntesség végett. A középiskola helye
sen teszi, ha nem tartja kizárólag a főiskola czéljait szem előtt; de az egye
temnek alkalmazkodnia kellene a középiskolához. Az intézetet változtató 
tanulók nincsenek oly nagy kárára az iskolának. Helyesnek tartja, hogy né
mely nemzetiségi vidéken levő iskolába menjenek magyar tanulók, hogy a 
nyelvet jól elsajátítsák, és hogy az iskolába magyar elemet vigyenek. A helyi 
tanterv mellett némely vidék speciális természeti és nyelvi viszonyai egészen 
sajátságos helyi methodust is követelnek. Ezzel kellene a vidéki köröknek 
foglalkozniok. A mathematikai tanterv a reáliskolában darabos. — A jó taní
táshoz szükséges az összehasonlítás. Ne csak egyetemi tanárokat kellene kül
deni az érettségi vizsgálathoz, hanem igazgatókat és középiskolai tanárokat 
is. A középiskolai tanárvizsgáló bizottságban a többségnek középiskolai taná
rokból kellene állnia. A tanárképzésnek gyakorlatiabbá kell ugyan válnia, de 
szigorúan tudományos alapon kell nyugodnia, mert nálunk, a hol csak 2 egye
tem van, a magyar tudomány ápolására a középiskolai tanárok is hivatva 
vannak.

Br. Jancsó Benedek szerint a tantervnek ideális czélja igen magas, az 
inductiv módszer nagyon terhes; ő a deductiv módszer mellett szól. Szerinte a 
tantervben van a túlterhelés csirája. Ha szigorúan megtartanák az egész ország
ban, mindenütt túlterhelés lenne. Pedig sok helyen pontosan megtartják, mert 
a fölöttes hatóság pedáns módon ragaszkodik hozzá és hivatalosan forcirozza 
a módszert. Sokszor a ministeri biztos paedagogiai járatlansága is okozza a 
túlterhelést, mert egész speciális jellegű kérdésekkel gyötri a tanulókat.

Végül az elnök köszönetét mond az előadónak s ezzel a 2 J/3 óráig 
tartó ülés véget ért. Br. В. M.

А II. szakosztály április 15-iki ülése.
Jelen vannak: Müller József elnök, Berecz Antal, Berecz Ede, Веке 

Manó, Bogyó Samu, Beme László, Fialowski Lajos, Hornischék Henrik 
Köpesdy Sándor, Mágócsy - Bietz Sándor, Pápciy Károly, Be i f  Jakab, 
Sebestyén Gyula, Ekkert Antal jegyző.

Az elnök felszólítására Hornischék Henrik áll. felsőbb leányiskolái 
tanár „A másodrangú görbék constructiója elméletéből“ czímen tartott 
előadást, a melyet egyrészt fali táblán rögtönzött, részben a hallgatóság 
közt kiosztott kész rajzokkal illustrált. Az előadás rövid foglalata a 
következő :

Tárgyát az előadó a geometria legmodernebb ágából, t. i. a synthetikai 
projectiv geometria köréből választja és egy kúpszelet-rendszert mutat be, 
mely függvénye a transversalison felvett négy állandó és egy körön felvett 
ötödik változó pontnak. Bevezetésül megmutatja, hogy a projectivitást, me
lyet rendszerint három pontpár határoz meg, két pontpárral is meg lehet hatá
rozni, feltéve, hogy ehhez még egy olyan feltétel is járul, mely a harmadik 
pontpárt helyettesítheti. Ebből áttér arra, hogy a transversalison felvett négy 
pont egyúttal három involutiót is képez, négy reális és két képzetes kettős
ponttal. Ezen involutiókat egy körnek bizonyos pontjából ugyanazon körre 
vetítve, azt látjuk, hogy ott is keletkezik három involutio négy reális és két
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képzetes kettősponttal, — csakhogy ott minden involutióhoz egy-egy pólus 
és egy-egy poláris is tartozik. Ha az adott körön felvett centrumot a kör 
kerületének más-más pontjában választjuk, a transversalison levő involutiók 
kettőspontpárjai nem változnak ugyan, de változnak a kör-involutiók pólusai 
és polárisai és főleg ezek geometriai helyeinek meghatározása képezte a mai 
előadás tárgyát. Erre nézve az előadó előbb a következő tételt vezette le és bizo
nyította be az involutió segítségével: „Ha adva van a síkban két állandó 
pont és egy állandó kúpszelet, azon pedig egy mozgó pont. mely pont az 
állandó két ponttal folyton összeköttetik, akkor a körben keletkező húr egy 
másodosztályú görbét fog burkolni." Ezt alkalmazva saját esetére, a mennyi
ben e síkban választott két pont alatt a transversalison lévő kettős-pontpárokat 
érti, az ilyen módon nyert eredményeket a következő tételben állítja össze : 
„Ha egy transversalison tetszés szerint négy pontot veszünk fel, akkor ez által 
három involutió van meghatározva négy reális és két kettősponttal; ha továbbá 
a tábla síkjában egy kört vagy kúpszeletet veszünk fel, azon pedig egy 
mozgó T pontot és a transversalisnak három involutióját, a kettőspontokkal 
együtt T-ből a körre vetítjük, akkor a körön keletkező involutiók tengelyei 
három másodosztályú görbét fognak burkolni, a kör-involutiók centrumai 
pedig hálom új másodrendű görbét leírni. Ezen hat kúpszelet egymásra nézve 
reciprók-poláris viszonyban van.“ A különböző kúpszeletek fajainak megha
tározását, továbbá a feladatnak teljes graphikus megoldásait, nemkülönben a 
kúpszeletek elfajulásáról szóló specziális eseteket az előadó autographozott 
táblákon, 32 különböző esetben és felvételben mutatja be és előadását azon 
érdekes tüneményeknek rövid felsorolásával fejezi be, melyek akkor állanak 
be, ha a kör, mely az eddigi vizsgálódásoknál állandónak tételeztetett fel, 
maga is a tábla síkjában választott pont körül forog.

Második előadó Berecz Antal volt, a ki mindazokat, a miket „Az 
iskolai kirándulásokról“ a földrajzi oktatás érdekében már más alkalom
mal is kifejtett, (1. decz. fűz. 222. 1.) röviden összefoglalva, felszólítja a szak
osztályt, hogy e kérdésben állást foglalva, az ismert módon tervezett kirán
dulások megvalósítására nézve positiv javaslatokat tegyen. A mozgalom czélja 
tudniillik az, hogy a tanulóknak, úgy, mint külföldön, akár csoportos, 
akár egyenkint való utazását csekély költséggel lehetővé és minél tanul
ságosabbá tegyük. A szakosztály többek hozzászólása után egyértelműleg 
melegen üdvözli az ez irányban megindított mozgalmat, s a maga részé
ről is hozzájárul annak támogatásához s ez okból elhatározza, hogy az 
ügyet az idei közgyűlés egyik tárgyává teszi. Addig is a maga kebeléből 
Köpesdy Sándor elnöklete alatt egy Fialowski Lajos, Mágócsy - Diets 
Sándor és Веке Manó tagtársakból álló előkészítő bizottságot küld ki, a 
melynek feladatává teszi, hogy a kirándulási czélpontokúl legalkalmasabb 
helyeket és vidékeket kijelölve, az ottani viszonyokról, utazásban, szál
lásban és ellátásban netalán elérhető kedvezményekről tudomást szerezzen, 
s ekként a közgyűlésnek a kirándulások helyére, időtartamára és költ
ségeire vonatkozó, s a megvitatás alapjául szolgáló kész tervezetet bemu
tasson. Egyúttal felkéretik a bizottság, hogy a Kárpátegyesület budapesti 
osztályával érintkezésbe lépjen s az ügy támogatására ennek a segédke- 
zését is elnyerni igyekezzék.

A bizottság teendőinek megállapítását czélzó eszmecsere közben 
Köpesdy Sándor részletes leírását adja a fiumei kirándulásnak, a melyet 
legutóbbi husvétkor tanulóival tett. E kirándulás mint a legtanulságosab
bak és legélvezetesebbek egyike, a megállapítandó sorozatba már most is 
felvétetik. Fialowski Lajos pedig a disciplina kérdését veti fel a kisebb-
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nagyobb kirándulások alkalmából; mig nézni és bejárni való van, mig 
tehát a tanuló szellemvilága el van foglalva és kellő kielégítést nyer, a 
disciplina föntartása nem okoz gondot; de követelővé válik a kérdés a 
nyugalom, a pihenés óráiban. Szerinte ilyenkor legkiválóbb fegyelmező 
eszköz a da l; csak azt sajnálja, hogy költőink és zeneszerzőink nem 
gondoskodnak ifjúsági dalokról.

A kirándulásokra vonatkozó téma kimerítése után E tekert Antal, 
mivel úgyis főleg a földrajzi oktatás sikeressé tételéről van szó, felem
líti, menyire kár, hogy nálunk — legalább Üzletszerűen — még senki 
sem produkál vetítésre alkalmas, hazai tárgyú photogrammokat, míg a 
külföldi városok és szebb vidékek üvegképei meglehetős olcsó áron szerte- 
széjjel kaphatók. Szerinte pedig óhajtandó volna, hogy minden intézet, 
mely vetítő-készülék birtokában van, complet gyűjteményével rendelkezzék 
a hazai vidékek szebbnél szebb pontjainak, régi várainak, érdekesebb 
műemlékeinek. A szakosztály helyesli ez óhajtást s megbízza a felszólalót, 
hogy az eszme megvalósítása érdekében egyes pkotographusoknál lépése
ket tegyen; a maga részéről pedig készségesen ki fogja jelölni azokat a 
vidékeket, épületeket s egyéb tárgyakat, melyeket mint a sokszorosításra 
kiválóan érdemeseket az érdeklődő kartársaknak is figyelmébe ajánlana.

III. A k ö r ö k .
Ez alkalommal kötelességünk a köröket az alapszabályok 4L és 43. 

pontjára figyelmeztetnünk. A 41. pont szerint „minden kör évenkint egy
szer m á ju s  vége előtt évi gyű lést tart a kör székhelyén vagy a kör más 
városában, melyet a kör évi közgyűlése kijelöl“. Ez évi gyűlés teendői a 
43. pont szerint az egyesületi közgyűlésen megállapított vagy a lm la-, 
pesti választmány által ajánlott tételek és más középiskolai vagy tudom! 
nyos kérdések tárgyalásán kívül ezek : je lentéstétel a  kör évi m űködéséről: 

..prpyram m téte lek  a ján lása  a jövő  évi egyesületi közgyűlésre; a kői elnö
kének  és jeg yző jén ek  a jövő  isko la i évre való m egvá la sztá sa ; a < idéki 
vá la sz tm á n y i tagságra való kijelölés, tekin tettel a z  a ján lás sorrendjére. 
E kijelölésnél figyelembe veendő nz ügyrend 10. pontja,^trely az alap
szabályok 29. pontja alapján következőképen intézkedik: „A vidéki 
választmányi tagok közül a gyűlés 30-at szabadon ,%-at ]>cdig a vidéki 
körök jelöltjeiből választ, m in d ig  hárm as kijelölés a lap ján  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 
választmányi tagot, a 20-nál több tagból álló kör végre S  válás mányi 
tagot ajánlhat“. Tavaly sok helyt elhagyták az évi gyűlést, a-mének követ
keztében a körök működése az új iskolai évben némi késedelmiét szenve
dett s az évi programra sem volt oly gazdag és változatos, min t a milyen
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bizonyára különben lett volna. Több kör ez iskolai évben nem adott 
életjelt; nagyon óhajtandó, hogy ezek legalább most évi gyűlésüket meg
tartsák. A tudósításokat lehető rövidre szabva és mentül hamarább kér
jük, mivel már csak igen kevés tér áll rendelkezésünkre és igy terjedel
mes és későn érkező tudósítások előreláthatólag nem számíthatnak meg
jelenésre.

A zentai kör jan. 25-én tartott rendes havi ülésén az elnök bemu
tatja a „zentai gazdakör“ kérelmét, melyben könyvtára gyarapítása végett 
arra hívja fel a tanári kör tagjait, hogy mint eddig, úgy ezentúl is szí
veskedjenek a kör helyiségében felolvasások tartására vállalkozni. A kérelem 
tudomásul vétetik s az üdvös czél érdekében közreműködésüket a kör 
tagjai jövőre is megajánlják. Ezután a múlt évi nagybőjti és a jelen évi 
adventi vasárnapokon a kör tagjai által a gymnasium helyiségében szép 
sikex-rel tartott népies előadások további sorozata a jelen évi nagyböjtre 
állapíttatott meg a következőképen: 1. febr. 23-án: Petőfi Sándor élete 
és költészete. Előadja Szűcs Lajos. 2. márcz. 2-án: A különböző utazá
sok czélja Afrikában és a velők járó nehézségek. Előadja Örvény Iván.
3. Márcz. 9-én: Világbiró Nagy Sándor. Előadja dr. Ferenczy Alajos..
4. Márcz. 16-án: A galvanismus és a villamdelejes táviró, kísérletekkel. 
Előadja Czehe Győző. 5. Márcz. 23-án: Augusztus császár és kora. Elő
adja Mészáros Lajos. 6. Márczius 25-én: A forradalmaknak indító 
okai. Előadja Virágli István. 7. Márcz. 30-án: A Hunyadi-ház és átörököli. 
Előadja Tóth Lajos.

Ez után Mészáros Lajos olvasta fel értekezését, melynek czíme: 
„Az áldozatok tárgya a régi görögöknél és rómaiaknál.“ — Bevezetésül 
a régi görögök és rómaiak vallásának forrásait kutatja s ezeket össze
hasonlítja a keresztény vallás forrásaival. A legfőbb erkölcsi törvényekre: 
az istenség, a mások és önmagunk iránti kötelességérzetre egyrészt önző 
számítás vezette, másrészt a félelem kényszerítette e két régi népet; de 
az istenség akaratában való megnyugvás, hódolat, őszinte hála és benső 
bizalom, д keresztyén vallás eme legfőbb cliaracteristiconjai c sa t-h a l
vány 'vohlsai azok vallásának. Önző számítás és félelem-tTlegfőbb rúgó 
áldozataik bemutatásában is. Latin és görög J a k b ó l  idézett helyekkel 
mutatja azt ki. Ezután az áldozás diniensiójáról szólván, áttér az áldo
zatok felosztására. Az áldozó szándékát tekintve: hála-, kérő- és engesz
telő áldozatokat különböztet me,g; az áldozatok objectumát tekintve pedig, 
két nagy csoportba osifja azokat: a vérnélküli és véres áldozatok csoport
jába. Ez utóbbi felosztás keretében részletesen értekezik: 1. a vérnél
küli áldozatok alsóbb csoportjairól, u. m. a) a terményáldozatokról; b) 
az állati formákban készült áldozati süteményekről; c) a füstölő és d) az 
itáiáldozatokról2. A véres áldozatok csoportjában«) az állat- és b) az 
emberáiuíizakokról. Yégül ismerteti az áldozati ajándékokat, köztük spe
cialiter a jhajáldozatokat. — Az előadónak a nagy szorgalommal és élve- 
zetezen összeállított fejtegetésért az elnök indítványára jegyzőkönyvi elis
merés szavaztatott.
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A márcz. 15-én tartott ülésen Szűcs Lajos elnök bemutatja Brózik 
főtitkár levelét, melyben körünk figyelme felbivatik a szepesi és zsolnai 
kör által ajánlott két tételre. A szepesié a tankönyvbirálatról, a zsol
naié pedig a középiskolák első osztályába belépett s haladásra képtelen 
tanulók kiselejtezéséről szól. Ez utóbbit illetőleg az elnök jelenti, hogy 
felkérte dr. Ferenczy Alajost a kérdés tanulmányozására s véleményének 

. előadására, mi a mai ülés napirendjére tűzetett ki. Erre dr. Ferenczy 
Alajos a kérdést minden oldalról megvilágító terjedelmesebb értekezésben 
a következő corollariumot vonja le a paedagogiai szempontból oly fontos 
kérdést illetőleg: a baj legsikeresebb gyógyításának tartaná azt, ha az elemi 
iskolák 4. és 5. osztályának vizsgálataira ministeri biztosokúi gymnasiumi 
vagy reáliskolai tanárok küldetnének ki, miként a középiskolai érettségi 
vizsgálatokra a felsőbb intézeti, akadémiai vagy egyetemi tanárok. Mint
hogy azonban ennek keresztülvitele többszörös oknál fogva ez idő szerint 
lehetetlen, a sikeres középiskolai oktatás elodázhatatlan követelményének 
tartja legalább a fölvételi vizsgálat rendszeres szigorú megtartását az 
első osztályba lépőknél. Ennek szükségességét a tapasztalati észleleteken 
alapuló érvek egész sorával teszi evidenssé. Értekezése a kör kivánatára 
fellmldetik a Közlöny szerkesztőségének. Hozzászóltak a kérdéshez külön
ben a kör összes jelenlevő tagjai, kik közül Tóth a felvételi vizsgálatot 
eléje helyezi a kiselejtezésnek már azért is, mert ez utóbbi esetben pár 
hónapot az experimentálás emészt föl és csak azután kezdődhetik az aka
dálytalan előrehaladás. Ez félig-meddig, az gyökeresen orvosolná a bajt, 
bár határozott javulás lenne a kiselejtezés is a mai állapothoz képest. 
Szűcs teljesen egyetért az értekezővei, a felvételi vizsgálatot szükséges
nek tartja. A zsolnai kör talán a törvény keretén belül óhajtja az orvos
lást, azért nem megy tovább a kiselejtezésnél. — Ezután a kör határo- 
zatilag kimondja, hogy kívánatosnak tartja ugyan az általánosan köte
lező felvételi vizsgálatot, de ha annak eszközlése tán törvénybe ütköző, 
óhajtja legalább a kiselejtezés elrendelését.

Virág István, a kör jegyzője.

A trsztenai kor márczius havi rendes ülésén dr. Szadilek János 
az előkészítő osztályról értekezett.

Az értekező röviden vizsgálat alá veszi az előkészítő osztályról 
szóló értekezéseket, röviden előadva tartalmukat. Hosszasabban foglalkozik 
Rombauer Emilnek a máramarosszigeti gyűlésen tett indítványával. Nem 
helyesli nála azt, hogy ő előkészítő osztály helyett előkészítő iskolákat 
kivan; továbbá azt sem, hogy indítványa alapján háromféle elemi iskola 
állana elő s pedig: 1. a szó szoros értelmében vett népiskola, 2. gymna- 
siumra, 3. reáliskolára előkészítő iskola. — Ezek után foglalkozik azzal 
a kérdéssel, hogy csakugyan szükséges e az előkészítő iskola vagy osztály 
s mindenütt szükséges-e ? Előkészítő osztályra, de nem előkészítő iskolára 
szükség van, de csak a vegyes ajkú vidékek középiskoláinál s ott is 
csak addig, míg az elemi iskolák jobb karba jutnak. Ezzel kapcsolatosan 
fejtegeti ez osztály szükségességének okait, czáfolja azt az állítást, mintha 
a népiskolának csakis sajátos czélja volna, s nem volna hivatva a közép
iskola számára készíteni elő a növendékeket. „Hisz a középiskolára való 
előkészítés — így szól az értekező — nem is tér el a népiskola saját
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valódi azon feladatától, hogy a munkás és kézmives osztálynak gyermekeit 
szükséges ismeretekkel lássa el.“ Azt mondja, hogy annak is, mint a nép
iskolába lépő növendéknek tudnia kellene helyesen Írni és olvasni, ismernie 
kellene a 4 számtani alapmíveletet. Utalva, különösen a trsztenai gymnasiumba 
lépő tanulókra, azt tapasztalja, hogy a tanulók e követelményeknek legkevósbbé 
sem felelnek meg. Kutatja e hiány okait s ezt egyenesen a népiskoláknak 
tudja be, hol a tanuló évente csak 4 vagy 5 hónapot tölt, s így elkészülve 
jön a gymnasiumba. Ilyen vidékeken okvetetlenül szükségesnek látja az elő
készítő osztályt s azt mindazokra kötelezővé tenné, kik falusi iskolákból 
jőve egy behozandó felvételi vizsgálaton meg nem felelnének.— Az előkészítő 
osztályban ugyanazon tárgyakat ki vánná, mint jelenleg vannak, csak a szépírás 
óraszámát háromra szeretné szaporítani. E tárgyakat taníthatná akár népiskolai, 
akár polgáriskolai, akár középiskolai tanító, csak helyesen tanítson. Röviden 
ismerteti a módszert is, hogy kellene az egyes tárgyak tanításánál eljárni. A 
magyar nyelvre vonatkozólag első sorban helyes olvasókönyvet kíván, mely
ben prózai olvasmányok legyenek leginkább, s pedig mesék vagy más a 
növendék eszejárásának megfelelő olvasmányok. Költeményt csak Ízelítőnek 
kíván adni a növendéknek minden tekintet nélkül a szavalásra; mert erre 
a tanuló először nem képes, másodszor rontja természetességét. A tanuló
ismerkedjék meg a tárgyalandó olvasmány szótárával úgy, hogy ezzel 
kapcsolatosan a szavak helyes kiejtéseit is megtanulja. Ekkor ismeri meg 
a mondat velejét, s mikor az egész olvasmánynyal tisztában van, kiegészíti 
a tőmondatokat, úgy hogy rövid idő alatt az egész olvasmányt rövidke
mondatokban el tudja mondani. Így halad tovább folytonosan beszéd-
gyakorlat útján, úgy hogy egyszerre nyelvet s nyelvtant is tanul. Ilyen
módon haladva kiterjeszkedik a tanító a szükséges részletekre s biztos 
lehet, hogy az év végén szép eredményre jutott. Olvastatni csak oly olvas
mányokat kíván, melyekkel a növendék már megismerkedett, melyekből 
azután könnyen megtanulhatja az interpunctiót, a szavak helyes kiejtését 
és leírását. — A számtan és földrajz tanítása ismeretszerzés és nyelv- 
tanulás szempontjából történjék beszédgyakorlat útján. — Az így előkészített 
tanulóktól várhatni csak sikert a középiskolában.

Az értekezés beható és élénk vitát keltett. A kör magáévá tette a 
felolvasó nézeteit s dolgozatának szélesebb körben leendő megismertetése 
czéljából a Közlönyben való közzétételét javasolja.

A kör márczius 21-iki ülésében szó volt először a tankönyvekről. 
A kör e kérdésben a kényszert föntartja és a módozatokat illetőleg 
kívánja: 1. a szigorú bírálatot; 2. a tankönyv röviden és tömören 
legyen szerkesztve; 3. a tankönyv nyelvezete könnyű és folyékony
legyen és kerülje a nehézkes mondatszerkezetet és az idegen szók össze- 
halmozását; 4. a jól megválasztott olvasmányok az előirányzott elméle
tek tárgyalására alkalmasak legyenek és így a nyelvtannal párhuzamosan 
haladjanak különösen az idegen nyelveknél; 5. a tankönyveket lehetőleg 
középiskolai tanárok bírálják, ha mindjárt nem is tagjai a közoktatási 
tanácsnak.

Másodszor szó volt a zsolnai kör indítványáról, a melyben a 
trsztenai kör azt ajánlja, hogy azon vegyes ajkú népiskolák növendékei, 
kik olyan iskolába járnak, melyben minden osztálynak külön tanítója 
nincs, fölvételi vizsgálatot tegyenek.

Harmadszor a kör elnöke, Dortsák Gyula értekezett Nógrád leg
magasabb pontjairól. A sikerült ismertetést igen nagy élvezettel hall
gatta a kör.

T
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Negyedszer dr. Koválik János körtag szólt a realismusról a gym- 
nasiumokban.

A felolvasó törekszik kimutatni azt, hogyan lehet a classioismus taní
tásánál a realismust érvényesíteni. Tanítsuk az ifjút minden dolgot úgy fel
fogni, a hogy az valóban van, tanítsunk tehát a gymnasiumban reálisán gon
dolkozni. Non scholae, sed vitae discimus. Ezen helyes elv nemcsak, hogy 
nem áll ellentétben a classicismus tanításával, sőt megfordítva, a reálisán clas- 
sikus műveltség alapja nem csupán az abstract tudásnak, hanem a gyakorlati 
életnek is. Az egyoldalú classikus tanítás azonban, t. i. az a tanítás, mely 
csak a holt betűt és a holt formát ismerteti, árt és az életre vajmi kevés 
értékkel bír. Sem a reáliskola, sem a gymnasium szakembereket nem képez 
ki, csak előkészít a szakpályákra. A gymnasium feladatai közé tartozik a 
classikus nevelés folyamán (melyhez a modern nyelvek, a magyar és német 
nyelv classicismusa és a reáliák járulnak) az érző, a gondolkodó és az Ítélő 
tehetségnek a gyakorlati életre való kiképeztetése. Az életben szükséges: 
1. a helyes megfigyelő tehetség, 2. helyes fogalomalkotás a megfigyeltekről,
3. helyes Ítélőképesség és abstractio. A reáliáknál — hol a realismus alkal
mazása magától kínálkozik — a megfigyelő tehetséget és fogalomalkotást 
neveli a természeti tárgyak közvetlen szemléltetése: a természetrajz, természet- 
tan, a földrajz tanára természetbe vezeti ki növendékeit, tanít megfigyelni s 
megmutatja a természeti jelenségeket. A philologus pedig szó- és tárgy
magyarázatok, az olvasottaknak szemléltető eszközökön való bemutatása 
által képezze a megfigyelő tehetséget; törekedjék arra, hogy az ifjaknak az 
olvasottakról mindig helyes fogalmuk legyen, az olvasott dolgot a tanuló fel
fogásához magyarázatok és szemléltető eszközök által oly közel hozza, az 
olvasott dolgot előtte oly reálissá tegye, a hogy csak lehet; hozza vonatko
zásba az olvasottakat az élettel s tanítsa a következtetéseket levonni. így 
lesz az olvasott latin vagy görög szöveg reális dologgá, az ókori holtnak lát
szó világ reális életté. Ugyanezen eljárás folytatandó a modern irodalmi taní
tásnál is. így lehet szoktatni a helyes megfigyeléshez és helyes felfogáshoz. 
A helyes ítélőképesség pedig a latin, görög, magyar vagy német helyes 
mondatalkotás által képeztetik. Sohasem szabad elnézni egy nyelvnél sem a 
helytelen mondatalkotást. Az abstractio tudománya pedig a classikus nevelés 
oktatásba bírja legtermékenyebb talaját, A tisztán reális tárgyak tanítása 
(tehát classikus képzés nélkül) a megfigyelő tehetséget, a fogalomalkotást, az 
itélethozást és az abstrahálást egy irányban fejleszti; a reálisan tanított humá
nus tudományok az Ítéletet a lehető objectivitásra és helyességre emelik. Az 
ifjúnak a reálisan tanított humanismusból érett gondolkodást, gyakorlati életre 
való szellemet és értéket kell nyernie; az az ifjú, a ki a gymnasiumban a 
reális gondolkodás alapját megszerezte, a gyakorlati életben ember lesz a 
talpán ; gyakorolt észszel fog a rája várakozó feladatok teljesítéséhez s akár
milyen viszonyok közé kerül, helyes érzékkel eligazodik bennük: si non 
scholae, sed vitae docemus.

Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

. A beszterczebányai kör márcz. 8-án tartott rendes havi ülésén 
Petricskó Jenő körelnök üdvözölvén a városunkban uralkodott betegség 
által okozott hosszabb szünet után egybegyült tagokat, jelenti hogy a 
szolgálati pragmatika ügyében tartott előbbi üléseinken történt megbeszé
lések alapján a kiküldött bizottság a javaslat szövegezését megállapította 
és e javaslatot a központi választmánynak át is küldötte. A mai ülés 
első tárgya Kun Ignácz felolvasása: „Észrevételek a vegyes ajkú intéze
tek magyar nyelvi tanításához, főleg az alsóbb osztályokban.“

A felolvasó a tanári körök legszebb feladatának tartja, hogy az idősebb 
és tapasztalásban gazdagabb kartársak szaktárgyaik tanításában szerzett
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tapasztalataikat, melyekkel a jobb eredmény elérését elősegítették, az alkal
mazott módok közlésével másokkal is megismertessék s igy az általános jobb 
eredmény eléréséhez is hozzájáruljanak. Ez által a fiatal tanároknak és tanár
jelölteknek didaktikai és methodikai képzéséhez közvetett úton irányt adnak. 
Ajánlatosnak tartaná, hogy a magas kormány a vegyes ajkú intézetek tapasz
taltabb tanárai mellé is rendelne ösztöndíjjal ellátott tanárjelölteket a gyakorlat 
elsajátítására, mint a hogy ösztöndíjas joggyakorlók neveztetnek ki a bíró
ságokhoz a praxis megszerzésére. Ezután áttér ama nehézségek illustrálására, 
a melyekkel a vegyes ajkú intézetek nyelvtanításának küzdenie kell. Az első 
osztályba lépő tanulók nagy százaléka nem tud magyarul, sem elegendő nyelv
tani előismerettel nem rendelkezik. A nyelvérzéket kell előbb a gyermekben 
fölkelteni, azután lehet azt fokozni, hogy öntudatra ébredjen Ezt kíván
ják utasításaink. De előbb az élő nyelvet szóban kell elsajátítania a 
tanulónak, hogy az iránt érzéke támadjon, és csak azután lesz fokoz
ható, és csak azután fog nyelvi tudatra emelkedni, hogy magyarúl gon- 
dolkozhassék, mint a mely nyelven gondolatait szóban és írásban is ki 
akarja fejezni. Azért, a midőn a nyelv élő szóbeli elsajátítására akarjuk 
képesíteni a tanulót, a tanítás első fokán a grammatikát nem szabad előtérbe 
tolni, a mely abstractiója az élő nyelv törvényeinek; szabálylyal kezdeni a 
tanítást pedig a gyermeki léleknek nem megfelelő. A gyermek öntudatlanúl 
és per analogiam tanul nyelvet, mert jól emlékszik, másol, 'Utánoz, s a feluőtt 
embernél is hamarabb tanul, de csak úgy, ha sokat beszélünk vele, sokat 
olvastatunk s az olvasmányokat jól megértettük vele. Az olvasmányok igen 
fontosak magyar nyelvi tanításunkban, a vegyes ajkú intézetekben különösen. 
Az előadó hibáztatja a túlzott grammatizálást és az olvasmányok nem kellő 
méltatását. Ehhez járul az, hogy a szakérdek nagyon előtérbe nyoméi 
gyakran a nyelvi érdek rovására. A vegyes ajkú intézetekben a szakérdeket 
a nyelvi érdeknek alája kell rendelnünk, főleg a tanítás alsó fokán. Ennek 
oka abban rejlik, hogy az első és második osztály tananyaga nincs arányosan 
beosztva, a földrajz tananyaga az első osztályban sok. Annak egy részét a 
másodikéhoz kellene csatolni. Szóval nincs megtartva ama fontos paedagogiai 
elv: kevésről többre. Az előadó nem ért egyet az utasítások szabta óra
beosztással, hogy a magyarajkú vidéken négy óra olvasmány legyen, két óra 
nyelvtan; a vegyesajkú intézetekben 2—3 olvasmány, 4—3 nyelvtan. 
Ellenkezőleg a vegyes ajkú intézetekben van legalább négy órai olvasmányra 
szükség, hogy a tanulók az élő nyelv szóbeli elsajátítására képesíttessenek. 
A grammatizálás az első osztályban a latin nyelv érdekében történik, de nem 
sok haszna van annak, míg a nyelvet élőszóval el nem sajátították. Nem 
sokat használ, ha egy-egy órával előbb a tanuló emlékezetébe erőszakolt 
szabályra építjük latin grammatikai tanításunkat. Ezért olyan formalistikus 
a tanítás. Ajánlatosnak tartja az előadó, hogy a három első osztályban a 
földrajz és történelem szaktanárai, ne adjanak egy folytában elő, hanem a 
tankönyv szövegét olvastassák, s ehhez csatolják magyarázataikat, s minden 
szót és fogalmat ismertessenek meg a tanulókkal. Akkor azután a könyv 
szavaival mondott felelettel is be lehet érni, ha a tanuló még nem képes a 
leczkét szabadon előadni. így jobban megtanulja a nyelvet és a tárgyat is, 
mintha sem a tankönyv szövegét, sem az előadást jól meg nem érti. így meg 
lesz óva a szak- és nyelvérdek; igy megtanulnak a gyermekek tanulni, a 
mihez nem igen értenek, s ez kútforrása a mechanikus tanulásnak' értelem 
nélkül. Ezután áttér az előadó az olvasmányok kezelésére ; röviden elmondja 
a módokat, melyeket az egyes osztályban alkalmaz, szem előtt tartva az utasí
tásokat. A grammatikai tanítás érdekében óhajtaná, hogy a nyelvtanok 
egyöntetűek volnának és a nyomás különféleségével volna az egyes osztály 
tananyaga jelölve, p. o. az első osztályé vastag betűkkel, a másodiké kisebb 
betűkkel és vékonyabb nyomással stb. Főleg a terminus technikusokra kíván 
egyöntetűséget, melyekre nézve nyelvtanaink eltérőek egymástól.

Az erre kifejlődött hosszabb eszmecserében számosán vettek részt.
Kocsner József több évi tapasztalataira hivatkozva csak helyeselni tudja 

a felolvasó nézetét. Tény, hogy az utasítások az-intézeteket egy kaptafára
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vették s ez az oka annak, hogy az eredmény a vegyes ajkú vidékeken oly 
nehezen érhető el. Ő is helyeselné azt az eljárást, hogy az első osztályban a 
tanév elején a latin nyelvi órák bizonyos ideig a magyar nyelv tanítására 
fordíttassanak. A magyar grammatikát illetőleg szintén kénytelen bevallani, 
hogy ez vegyes ajkú vidékeken nem való az első osztályba. Ez először túlsá
gosan sokat ölel fel, úgy hogy a második osztályra aránylag csak kevés 
tananyag marad ; másodszor olyasmit is tartalmaz, a mit egy tót vagy német 
ajkú első vagy második osztályba járó tanuló meg nem érthet, például csak 
a képeshatározókat hozza fel. Kívánatosnak tartja, hogy az első osztályú 
magyar grammatikai tananyagot részleteiben egyszerűsíteni kellene. Az olvasó 
könyvre nézve megjegyzi, hogy ez szintén nem való a mi vidékünk tanulóinak 
kezébe. Szerinte ez túlságosan magyar; a tanuló minduntalan olyan fogal
makkal találkozik, melyeket a tanár vele absolute meg nem értethet és a 
melyeket vajmi ritkán lesz alkalma hallani. — Laky István egészben véve 
egyetért a felolvasóval, de a magyar nyelvi órák felosztását illetőleg helyesli 
az utasításokat. Szerinte jobb, hogyha a vegyesajkú intézetekben is több óra 
fordíttatik a grammatizálásra, mint olvasmányra. Tudvalevő dolog, hogy az 
első osztályba sok olyan tanuló jön, a kinek a grammatikai ismerete oly 
csekély, hogy azok a legegyszerűbb nyelvtani fogalmakkal, így alany, állít
mánynyal sincsenek tisztában. Már most mit csináljon a latin nyelv tanára az 
olyan tanulóval az első óráiban, a melyekben a latin nyelvi oktatást úgy
szólván ezekkel kell megkezdeni ? Kívánatos e szerint, hogy már a latin nyelv 
érdekében is a magyar grammatikai ismeretekre mindjárt kezdetben nagyobb 
súlyt fektessünk. — Faith Mátyás az órák felosztására nézve pártolja a fel
olvasó nézetét. Szerinte a grammatikai hiányokon az által lehetne segíteni, 
hogyha a latin nyelvi órákat a tanév elején, legalább három héten át a magyar 
nyelvi oktatásra is lehetne fordítani. Helyesen hangsúlyozza a felolvasó, hogy 
élő nyelvet grammatizálással nem lehet megtanulni, de megtanítani sem. Czél- 
szerttbb volna e szerint a magyar nyelv tanításánál is a vegyes ajkú vidékeken 
úgy, mint ezt a német nyelvi oktatásnál teszszük, a természetes módszert 
követni s az első időben kizárólag a nyelv gyakorlati elsajátítására törekedni. 
A mellett elég ideje volna az illető tanárnak a legszükségesebb grammatikai 
fogalmakat is a tanulókkal megismertetni. Véli, hogy ezzel nemcsak a latin 
nyelv tanárán volna segítve, hanem a többieken is. Hiszen minduntalan azt 
halljuk hangoztatni, hogy a tanulók egyik vagy másik tárgyban való vissza
maradásának oka különösen a nyelvi nehézség. Adjunk tehát mindenek 
előtt a tanulónak több alkalmat arra, hogy sajátítsa el minél előbb a tanítási 
nyelvet és akkor egyszerre több bajon lesz segítve. '— Sebesztha Károly 
megjegyzi, hogyha a tanulók kellő előismeretekkel nem jönnek az első 
osztályba, annak okát nem a tanítókban kell keresni, hanem a körülmények
ben. Tudva levő dolog, hogy a falusi tanulók csak szaggatottan látogatják az 
iskolát és hogy a legnagyobb ellenőrzés mellett is legfeljebb három hónapig 
látogatják rendszeresen az iskolát. Már most hiába várjuk el az olyan tanuló
tól a megkivántató előismereteket. — Blanár Ödön helyesli a felolvasó 
nézetét és az olvasókönyvekre megjegyzi, hogy bizony ott a legtöbb olvas
mány olyan, mely nem alkalmas a tanuló foglalkodtatására. A történeti olvas
mányokat az első osztályból mind ki kellene hagyni, a leírásokból is csak 
nagyon keveset kellene venni. Fősúlyt a mesékre s kisebb történetekre kellene 
fektetni, mert ezeket a tanulók nagy örömmel tanulják s azok reprodukálásá
nál sokkal több nyelvi ismeretet szereznek, — Petricskó Jenő ama tény 
megállapítására nézve, hogy az első osztályú tanulók a második osztály 
tanulóihoz képest sokkal’jobban meg vannak terhelve, a földrajz mellett a 
számtant is tartja szükségesnek fölemlíteni, melyből az I. osztályban három 
órára sokkal több tananyag van kitűzve, mint a II. osztályban heti négy óra 
mellett. Pedig az I. osztályban a begyakorlásra is jelentékeny időt kellene szánni.

A körelnök összefoglalván a hallottakat, constatálja, hogy a kör a 
felolvasó által kifejtett nézeteket és az ezek elérésére kijelölt elveket

41*
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magáévá teszi. A kör köszönetét mond a felolvasónak a tapasztalatból 
merített tanulságos és gondosan összeállított felolvasásáért.

Minthogy e tárgy véletlenül a zsolnai kör amaz indítványával, hogy 
„Legyen meg a tanári karnak az a joga, hogy úgy mint 1883. előtt 
kiselejtezhesse azt az anyagot, melyet a népiskolákból kap, mivel ezek 
jó része nem érdemli meg a beléjök helyezett bizalmat“, összefüggésben 
van, felhívja az elnök a kör tagjait, hogy egyúttal erről is mondják el 
véleményüket. Nyomban hozzá is szóltak többen.

Marcsiss János ellene van a felvételi vizsgálatnak. Ha fel is veszünk 
oly tanulót, a ki később elmarad, annak nem ő az oka, hanem az általános 
körülmények. A fölvétel által adjunk neki alkalmat a tanulásra. Nem szabad 
a tanulót annak kitenni, hogy mivel ő a terminusokat vagy egyebet másképen 
tanulta, a felvételi vizsgálaton visszavettessék. A meglevő rendszer jobb. 
Indítványozza: mondja ki a kör, hogy a mostani rendszert helyesli s ha e 
mellett hiányokat fogunk találni, állítsunk akkor inkább előkészítő osztályt. 
— Kocsner József fontos dolognak tartja a felvéti vizsgálatot. Tapasztalásból 
mondja, hogy ő egy osztályt most négy éven át vezetett. Az első osztályban 
a tanulók száma 70 volt, ezekből most a negyedikben 20 van. Ha mi annak 
idején azokat vizsgálat alá vontuk volna, akkor a sok gyönge tanuló, a kik 
idővel elmaradtak, nem nehezítették volna meg annyira a haladást s igy a 
jobbakkal nagyobb eredményt érhettünk volna el. Legyen a tanári testületnek 
joga, hogy a kiben nem bízik, azt vegye vizsgálat alá. Pártolja a felvéti 
vizsgálatot. — Faith Mátyás szintén tapasztalataira hivatkozik, midőn állítja, 
hogy neki most olyan tanítványai vannak a többi közt, a kik az első osztály
ban semmit sem tudtak magyarul, a kik szintén az említett 70 tanuló közé 
tartoznak, most pedig a legjobbak közé tartoznak, sőt Írásbeli magyar dolgo
zataik a tősgyökeres magyar tanulókéval mindig kiállják a versenyt. Már 
most, ha ezeket az első osztályban vizsgálat alá kelletett volna venni, bizo
nyára elutasíttattak volna magyar nyelvi ismeretük hiánya miatt: s ilyen 
eset nem egyszer, hanem számtalanszor ismétlődik. S viszont hány úri házból 
származó tanuló van, a kik a felvételi vizsgálaton megfelelvén, felvétetnek, 
hogy későbben a haladás terhére legyenek. Különben a középiskolai törvény 
intézkedik arról, hogy kit kell a középiskolák első osztályaiba felvenni és 
kit nem ; e szerint előbb a törvényt kellene módosítani. Marcsiss János 
indítványához hozzájárul.

Az elnök összefoglalván a véleményeket, kimondja, hogy a kör nem 
tartja szükségesnek a felvételi vizsgálatot.

Sebesztha Károly figyelemre méltónak találja azokat a tényeket, 
melyek a mai felolvasásban a tanárképzésre nézve felhozattak s indítvá
nyozza, hogy a kör a tanárképzést is behatóbb tárgyalás alá venné. 
Miután a kör magáévá tette az indítványt, Marcsiss János körtag vál
lalkozik arra, hogy erről a jövő ülésen fog értekezni.

Faith Mátyás, a kör jegyzője.

V E G Y E S E K .
Kinevezések. A vall. és közokt. minister dr. Székely István nagyszebeni 

áll. főgymnasiumi, Kiss Endre pancsovai áll. főgymnasiumi, Markovits Sándor 
győri áll. főreáliskolai, Laczkó Károly nagykállói áll. főreáliskolai, Weber Ist
ván miskolczi kir. kath. gymnasiumi helyettes tanárokat végleges minőségben
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rendes tanárokká és Rutsek Imre középiskolai tanárjelöltet a nagyváradi tan
kerületi főigazgatósághoz rendes Írnokká nevezte ki.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister Kemény Ferencz brassói áll. 
főreáliskolai, Kappel György nagyváradi áll. főreáliskolai, Mozog István és 
Körösi Sándor fiumei áll. főgymnasiumi, Göllner Sándor pozsonyi áll. főreál- 
iskolai, Bartoniek Géza budapesti áll. polg. isk. tanitóképzö'-intézeti rendes 
tanárokat és Sebestyén Gyuláné Stetina Róna budapesti áll. polg. isk. tanitónő- 
képző-intézeti rendes tanítónőt jelen állásukban végleg megerősítette.

Pályázatok. A kolozsvári magy. kir. Ferencz József-tudományegyetem 
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karában magyar irodalomtörténeti 
tanszék rendszeresíttetvén, ennek betöltésére nyilvános pályázat hirdettetik. 
Ezen tanszékkel rendes tanár kinevezése esetében 2000 frt fizetés, tíz, illetőleg 
húsz év múlva 2300, illetőleg 2600 frtos magasabb fizetési fokra előléptetés, 
és 300 frt szálláspénz, ha pedig rendkívüli tanár neveztetik ki, 1200 frt fizetés 
és 200 frt szálláspénz van egybekötve. Azon szakférfiúk, kik e tanszéket 
elnyerni óhajtják, folyamodványukat életpályájuknak okiratokkal igazolt leírá
sával a magyar irodalomtörténet, nemkülönben az aesthetika és a világiroda
lom terén való tájékozottságuk bizonyítékaival, irodalmi munkásságukkal, 
továbbá a tanítás terén kifejtett működésükről és nyelvismeretükről szóló 
okiratokkal felszerelve s a vallás- és közoktatásügyi ministerhez intézve f. évi 
május hó 10-ig a fönnebb megnevezett tudománykar dékáni hivatalához nyújt
sák be. — A budapesti II. kér. kir. kath. főgymnasium mellett fennálló 
„Ferencz József“ nevelő-intézetben a jövő 1890/91. tanévvel ismét 10 fizetéses 
hely szerveztetik. E 10 helyre a vall. és közokt. ministerium pályázatot nyit. 
A nevelő-intézet czélja oly gymnasiumi tanulókat, kik nagyobb általános mű
veltségre törekesznek, gondos házi felügyelettel és tanítással minden tekintet
ben kiváló nevelésben részesíteni. A nevelő-intézet növendékei gymnasiumi 
tanulmányaikat a gymnasium többi tanulóival nyilvánosan tanulják. A növen
dékek nevelésével a rendes iskolai tanításon kívül külön intézeti nevelők (prae- 
fectusok) foglalkoznak, a gymnasiumi tanulmányokban pedig correpetitorok 
állanak segítségükre. A pályázat alá bocsátott 10 helyre valláskülönbség nél
kül minden kellő magaviseletű és előmenetelű oly tanuló folyamodhatik, a ki 
a gymnasium I—VI. osztályának valamelyikébe belépni kíván. A kérvények 
a vall. és közokt. ministerhez intézendők. A folyamodványhoz melléklendő 
születési bizonyítvány, a múlt tanévről szóló iskolai bizonyítvány, a folyó 
tanév második időszakáról szóló értesítő és egészségi bizonyítvány. A teljes 
ellátási díj 800 frt. A díj félévenként előre fizetendő. A zenéért, vívásért és 
lovaglásért a résztvevők külön mérsékelt díjt fizetnek. A fölvételért való 
folyamodványok f. évi május hó 20-ig küldendők be közvetetlenül a vall. és 
közokt. ministeriumhoz.

Jubilaeum, kitüntetés. Hajdú-Böszörményben ápr. 7-én Kozma Sándort, 
az ottani gymnasium érdemes igazgatóját, 25 éves tanársága jubilaeumán tanít
ványai iinnepiesen üdvözölték és a ref. egyháztanács is, mint a gymnasium 
fentartó hatósága, sietett elismerését kifejezni a derék iskolai férfiú iránt. 
Az egyháztanács is meg az ifjúság is értékes ajándékokkal lepték meg a 
jubilánst. — Ciocanu Jánosnak, a naszódi főgymnasium igazgatójának, e minő-



ségéhen valamint a naszódvidéki alapok ügyének rendezésében szerzett érde
mei elismeréséül ö felsége a Ferencz József-rend lovagkereszijét adományozta.

Halálozások. Nagyváradon elhúnyt ápr. 3-án dr. Haydu Gyula, a nagy
váradi áll. főreáliskola rendes tanára, életének 44-ik, tanári működésének 20-ik 
évében. — Eperjesen elhúnyt Valkovszky Mihály, az eperjesi kath. fögymna- 
sium rendes tanára, egyesületünknek egyik legrégibb tagja, 63 éves korában. — 
Budapesten elhúnyt ápr. 9-én Klimkovics Ferencz, akadémiai festő, a buda
pesti V. kér. kath. főgymnasium rajztanára, 64 éves korában. A boldogult 
most egy éve ülte meg művészi pályafutásának 50 éves jubilaeumát; festőink 
közül többen voltak tanítványai, így Benczúr Gyula is. — Keszthelyen elhúnyt 
ápr. 21-én Farkas Miklós, keszthelyi csorna-prémontrei kanonokrendi házfő 
és a keszthelyi gymnasium igazgatója, egyesületünk régi tagja, életének 50-ik, 
áldozó papságának 23-ik évében. — Léván elhúnyt ápr. 23-án Egedy Vincéé, 
kegyestanitórendi aranymisés áldozó pap, nyugalmazott gymnasiumi tanár, 
81 éves korában. — Nyugodjanak békében!

A neveléstudomány kézikönyve, Felméri Lajos nagy érdeklődéssel várt 
müve megjelent. Ezúttal csak ennyit jelenthetünk. A közel 700 lapra terjedő 
és igen szépen kiállított könyv Budapesten az Eggenberger-féle könyvkeres
kedésben, Kolozsvárt a szerzőnél kapható. Ára 6 frt.

Arany János a ponyván. Hogy a nagy költő legnépszerűbb müvei való
ban a nép olvasmányává váljanak, Ráth Mór a ponyvairodalmi termékekhez 
hasonló kiállításban, alakban, nyomtatásban, de mégis oly képekkel, melyek 
megtartva a nép által megszokott modort, a jobb ízlésnek is megfelelnek, 
kiadja Toldit, Szent László füvét, Első lopást és Jóka ördögét. Toldinak 8, 
a többinek 4 kr lesz az ára. Mi azon fölül, hogy népünknek jut ily meg
becsülhetetlen olvasmány, különösen annak örvendünk, hogy a magyar gyer
mekek legfogékonyabb korukban hozzáférnek e szívet-lelket gyönyörködtető 
és nemesítő remekekhez. Csak egy megjegyzésünk van. Ügy látszik, a czím- 
lap ilyenforma lesz: „Arany János. Toldi.“ Ez lehet divatos, de se nem ma
gyaros, sem nem ponyvái. A nép ebből meg nem tudja, hogy Arany Jánosnak 
mi köze Toldihoz. A ponyván nem így van: „Tatár Péter. A peleskei nótá
rius“, hanem emígy : „A peleskei nótárius. Irta Tatár Péter.“ Ha a kiadó meg
tartja a többi ponyvái sajátságot, tartsa meg ezt is, különösen mikor ez a 
helyes magyar szokás.

Paedagogiai dolgozatok czím alatt Dortsák Gyula trsztenai gymn. igaz
gató Közlönyünkben és más hazai közoktatásügyi szaklapokban megjelent, 
jobbára középiskolai vonatkozású paedagogiai dolgozatait összegyűjtve könyv
ben adja ki, melynek terjedelme 8—9 nyomtatott 8r, ívnyi, ára pedig 90 kr 
lesz. Ez összegért a megrendelők bérmentve kapják a könyvet. Az előfizeté
sek a szerző czímére, Trsztenára (Árva megye) küldendők. Gyűjtőknek 6 pél
dány után 1 ingyenpéldány jár.
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Az országos középiskolai tanáregyesület budapesti szakosz
tályai és vidéki körei által a tanári szolgálati szabályzat 

1880. évi tervezetéhez javasolt módosítások.
13. lap, 19.- sor alulról „a király“ szó után teendő : „és az alkotmány“. 

(Fiume.)
14. lap, 4. sor felülről az „esetleg“ szó után : „a tanári testülettel együtt“ 

(Budapest.)
14. 1., 7. pont, a harmadik bekezdés végére teendő: „Helyettesítésével 

csak kebelbeli tanárt bízhat meg, kit azonban erre nem kényszeríthet.“ (Fiume.)
14. 1., 7. pont utolsó bekezdése így alakítandó: „Ha az igazgató akár- 

mily oknál fogva állásáról le akarna mondani, ebbeli szándékáról a tanügyi 
főhatóságot idejekorán értesíti.“ (Budapest.)

14. 1.. 8. sor alulról „a ministerium“ helyett teendő: „az iskolafentartó 
hatóság.“ (Budapest.)

14. 1., 6. sor így alkotandó : „vezet és annak helyességéről első sorban 
ő felelős. Evenként legalább . . .“ stb. (Budapest.)

14. 1., utolsó sor „a kormány által“ helyett teendő: „az iskolát fentartó 
hatóság által.“ (Budapest.)

15. 1., 1. sor így alkotandó: „bélyegtelen nyugtára felveszi és ezen 
összegről a pénzt utalványozó hatóság kivánatai szerint beszámol; ezen szá
madásért egy évig felelős.“ (Budapest.)

15. 1., 5. sor, „a ministerium által“ helyett teendő: „az iskolát fentartó 
hatóság által.“ (Budapest.)

15. 1., 8. sor, „felterjesztése alapján“ helyett teendő: „kívánalmainak 
előterjesztése mellett a tanári testület tanácskozási megállapodásai alapján.“ 
(Zsolna.)

16. 1., 6. sora után teendő : „Az igazgató, a tanárokról minősítvényi táb
lázatot állít ki, melynek rájuk vonatkozó részét fontos alkalommal az egyes 
tanárok megtekinthetik.“ (Budapest.)

16. !., 3. sorában „(2—3 hónapnál tovább)“ helyett teendő: „(hat hétnél 
tovább)“. (Budapest.)

16. 1., 4. pont 4. sorában: „sorrendjét“ után teendő: „felveszi a tanárok 
által bejelentett fontosabb indítványokat is és vezeti . . stb. (Budapest.)

16. 1., 5. pont. A 26. lapon levő II. szakasz 4. pontjául teendő egész ter
jedelmében. (Budapest.)

17. 1. Az egész 3. pont helyett a középiskolai törvény 32. §-a teendő. 
(Budapest.)

17. 1., 4. pont utolsó sorában „másolat“ szó után teendő: „az eredeti
nek aláírása után“. (Budapest.)

18. 1., 6. sor végén pont után: „De csak akkor, ha a tanár tanítási 
módja az utasításoknak vagy a módszeres tanácskozások megállapodásainak 
meg nem felelne.“ (Beszterczebánya.)

18. 1., VI. szakasz, 2. pont, 2. sorában „lapokban“ szó után teendő: „a 
helyi körülményekhez képest.“ (Zsolna.)

18. 1., 7. sor alulról, a sor közepén, a pont után e helyett: „Joga van“, 
teendő: „Kötelessége.“ (Budapest.)
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18. 1., 6. pont első mondata így alkotandó: „Oly tanulók felvételénél, 
kik más intézetből kizárattak, vagy a közvetetlen előző iskolai évről bizonyít
ványt nem mutatnak fel, az igazgató óvatosan és a fennálló rendeletek szerint 
járjon el.“ Utána következik : „Tudakozódjék . . .“ stb. (Budapest.)

19. 1. A VII. szakasz végére teendő: „s erre egy írnok áll rendelkezé
sére.“ (Budapest.)

20. 1., a 8., 9., 10. és 11. kimarad. (Budapest.)
21. 1. d) pontjában „közigazgatására“ helyett „igazgatására“ teendő. 

(Budapest.)
21. 1. 5. pontja így alkotandó : „Az intézet története.“ (Budapest.)
21. 1. 7. pontja így : „Az iskolából kitiltott tanulók névsora.“ (Budapest.)
22. 1. A XI. szakasz végére : „A felterjesztések ideje a rendeletek sze

rint.“ (Budapest.)
24. 1. b) Tanszerek. II. pontja így alkotandó: „Mappák és egyéb, a 

szemléltető oktatásra szolgáló taneszközök.“ (Budapest.)
24. 1. a) Tanítás. II. pontja után külön bekezdéssel teendő: „E két 

pontra vonatkozólag elég az értesítőre hivatkozni.“ (Budapest.)
25. I. B) pont. 1. így fogalmazandó : „A vallás és közoktatásügyi minis

ter által kinevezett minden középiskolai rendes, helyettes vagy óraadó tanár 
állami tisztviselőnek tekintendő és rangja szerint azoknak jogait is élvezi. A 
felekezetek, törvényhatóságok, községek, társulatok és egyesek által fentar- 
tott nyilvános középiskolák tanárai a minister által kinevezett tanárokkal 
egyenlő rangú köztisztviselők.“ (Budapest.)

25. 1. B) 2. és 3. sz. alattiak törlendők. (Budapest.)
25. 1. B) 2. pontjának második sorában: „az ország törvényeit“ helyett 

teendő: „a magyar állam törvényeit.“ (Fiume.)
25. 1. alulról 4. sor, „és az egyház“ kifejezés törlendő. (Fiume.)
25. 1. utolsó sor, „és egyházi“ helyett teendő : „és erkölcsi.“ (Fiume.)
26. 1. 2. sorában: „őt és“ törlendő. (Budapest.)
26. 1. II. szak. 2. pont, „végrehajtani“ helyett „teljesíteni.“ (Budapest.)
26. 1. II. szak. 2. pont, „Ha a tanár az igazgató által nyert“ stb. helyett: 

„Ha a tanár az igazgató által nyert utasítások teljesítésében az intézet érde
keit féltené“ . . . stb. (Budapest. Beszterczebánya.)

26. 1. II. szak. 1. pontjának végén e szavak elé: „hajtsa végre“ teendő; 
„melyekre a törvény, a rendeletek és a szolgálati szabályzat értelmében fel 
van jogosítva, teljesítse.“ (Beszterczebánya.)

26. 1. II. szak. 2. p. 5. sorában „neheztelését“ helyett teendő : „kifogá
sait.“ (Fiume.)

26. 1. II. szak. 2. pont, a harmadik sorban végződő első mondat végére 
teendő: „jogában áll azonban ezeket Írásban követelni.“ (Fiume.)

26. 1. II. szak. 5. sorában a „féltené“ szó után teendő: „vagy maga 
ellen sérelmet látna.“ (Beszterczebánya.)

26. 1. II. szak. 6. sor, „felterjeszteni“ után teendő: „kivévén olyan 
eseteket, a melyekben maga az igazgatóság ellen emelnének panaszt.“ (Zsolna.

26. 1. III. szak. 4. pont, a harmadik sorban végződő első mondat után 
teendő: „Értekezletek vasárnapokon és szünetnapokon nem tarthatók.“ (Besz
terczebánya.)
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26. 1. III. szak. 4. р. 5. sorában „a póttanárok“ helyett teendő: „a
helyettes tanárok.“ (Budapest. Fiume.)

26. 1. III. szak. alulról a 2. sorban : „ha az igazgató beleegyezik“ tör
lendő. (Budapest. Mármaros-Sziget. Beszterczebánya.) Ugyanezen szavak helyett 
teendő: „ha a tárgyat illető indítványát legalább egy nappal a tanácskozmány 
előtt az igazgatóval közölte.“ (Budapest.)

27. 1. 1. sor, a pont után teendő a 16. lap 5. pontja, mely így kezdő
dik : „oly vallástanárok“ . . . stb. (Budapest.)

27. 1. 5. p. 1. sor, „a felvételi“ szó után teendő : „javító.“ (Budapest.)
27. 1. 5. p. 8. sor végén: „és az évi értesítő“ . . . kimarad a 12. sor

végén e szóig: „Mindazon“. (Budapest.)
27. 1. 5. p. 18. sor. „A tanár“ szó után teendő: „szükség esetén.“

(Budapest.)
27. 1. 5. p. 19. sor, „képesítettnek és“ kimarad. (Budapest.)
27. 1. 5. p. 22. sor végén: „A heti órák.“ Innét kimarad ezen bekezdés

végéig. (Budapest. Beszterczebánya.)
27. 1. 5. p. 27. sor, „a tanár óráit“ után teendő: „a tanári testület bele

egyezésével.“ (Budapest.)
27. 1. 5. p. 13. sor alulról, a végén: „Arra, hogy a tanárnak.“ Innét 

kimarad a mondat végéig, e szóig: „szükséges.“ (Budapest.)
27. 1. 3. sor alulról, „díjat nyer“ helyett teendő: „díjban részesül.“ 

(Budapest.)
28. 1. a 8. pont 9 első sora kihagyandó. (Budapest.)
28. 1. a 8. pont 2 első sora kihagyandó. (Beszterczebánya.)
28. 1. 8. p. 6. sor. A „Megkivántatik“ . . . szóval kezdődő mondat ki

hagyandó e szóig : „tárgyakról“ (9. sor). (Beszterczebánya.)
28. 1. 8. p. 11. sor, a középen: „A tanulók iparkodjék“ helyett teendő: 

„Iparkodjék a tanulók.“ (Budapest.)
28. 1. 8. p. 12. sor, „érdekeltséget“ helyett teendő: „érdeklődést.“ 

(Budapest.)
28. 1. 8. p. 16. sor, „az anyanyelvet“ helyett teendő: „a tannyelvet.“ 

(Zsolna.)
28. 1. 8. p. 20. sor, „kezelést bírjon“ helyett teendő : „kezelése legyen.“ 

(Budapest.)
28. 1. 8. p, 14. sor alulról, „az osztályfőnök tudtával“ törlendő. (Besz

terczebánya.)
28. 1. 8. p. 11. sor alulról, „A legjobb tanár“ . . . stb. kezdetű mondat 

az utolsó szóig: Jiatni“ törlendő. (Budapest.)
28. 1. 9. pont. Törlendő. (Budapest.)
29. 1. 1. p. a 3. sor végén : „és eszközölni“ szavaktól a pont végéig 

kihagyandó. (Fiume.)
29. 1. 4. p. 7. sor. „Kik ezen“ szavaktól a mondat végéig törlendő. 

(Fiume.)
29. 1. 5. p. 6. sor, „ő nézi át“ szavaktól a mondat végéig, e szóig: 

„Közli“, törlendő. (Fiume. Beszterczebánya.)
29. 1. 5. p. 8. sor. „Szabadságában áll“ helyett teendő: „Kötelessége.“

(Budapest.)



29. 1. 5. p. 6. sor alulról, „számát“ helyett teendő: „napját.“ (Budapest.)
30. 1. e) pontja törlendő. (Zsolna.)
30. 1. f)  pontja törlendő. (Beszterczebánya.)
30. 1. h) p. 3. és 4. sor törlendő. (Budapest.)
30. í. i) pont. A mondat elé teendő: „A mennyiben hatáskörébe tar

tozik.“ (Budapest.)
30. 1. II. rész. A két első pont törlendő. (Brassó. Zsolna. Budapest.)
30. 1. II. rész. A két első pont helyett teendő: „A tanári állomások 

pályázat útján töltetnek be.“ (Budapest.)
31. 1. 4. pont. Törlendő. (Zsolna.)
31. 1. 6. p. 2 utolsó sora igy alkotandó: „két hét alatt terjeszti fel.“ 

(Budapest.)
31. 1. 7. p. e). E rész törlendő. (Budapest.)
31. 1. 7. pontja után teendő : „Az igazgatók és tanárok kinevezése és 

áthelyezése a hivatalos lapban közlendő.“ (Budapest.)
31. 1. g) pontjához, a végére teendő: „A nyereségvágyból származó 

büntettek és vétségek miatt elitéltek még akkor sem nevezhetők ki tanárok
nak, ha büntetésöket kiállották.“ (Beszterczebánya.)

32. 1. 12. és 13. pont. Törlendő. (Zsolna.)
32. 1. 12. pont. A két első sor így alkotandó : „Az ideiglenes minőség

ben alkalmazott tanár, ha ezen idő alatt“ . . . stb. (Budapest.)
32. 1. 14. p. 1. sor, így alkotandó: „Csakis a véglegesen kinevezett 

középiskolai tanár.“ (Budapest.)
32. 1. 12, pontja helyett teendő: „A rendes tanár rendes tanárrá való 

kinevezése által véglegesített minőséget nyer.“ (Zsolna.)
32. 1. 16. p. 2. sorában „az 1876. évi július 26-ról a középiskolák számára 

kibocsátott rendtartás“ helyett teendő: „az 1883. XXX. t.-cz. és az idevágó 
ministeri rendeletek.“ (Budapest. Zsolna.)

32. 1. 17. p. 4. sora így alkotandó : „a törvényben, a rendtartásban és 
ezen szolgálati szabályzatban van körülírva.“ (Budapest.)

33. 1. 18. pont, „és“ helyett „vagy“ teendő. (Mármaros-Sziget.)
33. 1. 18. p. 1. sor, a végén: „akar lépni“ helyett teendő: „lépett.“ 

(Fiume. Beszterczebánya. Budapest.)
33. 1. 19. és 20. pont. Törlendő. (B udapest.)
33. 1. a 18. pont után teendő : „szolgálatcsere kérelemre megengedtetik, 

ha ez által sem a szolgálat érdeke nem szenved, sem egy harmadiknak joga 
nem csorbíttatik.“ „Áthelyezésnek csak kérelemre, vagy fegyelmi eljárás esetén 
van helye.“ (Beszterczebánya.)

33. 1. 23. p. 2. bekezdése így alkotandó: „A rendes tanár az állami 
tisztviselők VIII, a helyettes vagy ideiglenesen alkalmazott tanár a IX. rang
osztályában áll.“ (Budapest. Zsolna.)

33. 1. A legvégére teendő: „A rendes tanár jelenlegi alapfizetése mellett, 
az eddigi 100 frtos quinquenuiumok helyett 200 frtnyi ötödéves fizetési pót
lékokat nyer, és pedig visszahatólag a már lefolyt szolgálati évekre is. A pót
lékokra nézve fokozat állítandó fel a vidékek specialis viszonyai szerint.“ 
(Budapest.)

34. 1. „Budapesten“ szótól a 26. pontig. Kimarad. (Budapest.)
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34. 1. 26. pontból kimarad : „Az igazgatósági pótlék tesz : Budapesten 
400 irtot, vidéken 300 frtot.“ (Budapest.)

34. 1. 29. pont kimarad. (Budapest.)
35. 1. 30. pont. Első bekezdése így alkotandó: „A javadalmak utalvá

nyozását a tanügyi főhatóság eszközli.“ (Budapest.)
35. 1. utolsóelőtti sora így javítandó : „élvezik. A szálláspénz a helyi 

viszonyok szerint válik esedékessé.“ (Budapest.)
36. 1. 34. p. 1. bekezdés így alkotandó: „A tanár hivatalával járó 

javadalma a fennálló törvény alá tartozik.“ (Budapest.)
37. 1. 39. pont így alkotandó: „A tanár, illetőleg az igazgató csak 

saját kérelmére, de nem hivatalból helyezhető át más hasonló rangú és jöve
delmit állomásra.“ (Zsolna.)

38. 1. II. fej. 3. pont. így alkotandó: „A tanár rendelkezési állapotba 
való helyezése hivatalból csak az itt felhozott két esetben történhetik. Ha a 
második pont alatti“ stb. (Budapest.)

39. 1. 5—6. pont. Törlendő. (Fiume. Zsolna.)
39. 1. 9. sor alulról, „nyugalomba“ helyett teendő: „rendelkezési állapotba 

helyezése.“ (Budapest.)
39. 1. 8. p. V). így alkotandó: „Ha az ezen §. a) pontja alatt jelzett 

tanári állást nem foglalja el.“ (Budapest.)
39. 1. 8. p. d). „Ha hivatalból fegyelmi vétség miatt elbocsáttatik.“ A 

többi törlendő. (Budapest. Zsolna. Fiume.)
40. 1. III. fej. Alkalmas helyen közbeszurandó, hogy a felekezeti vagy 

más nyilvános intézetnél eltöltött évek beszámíttatnak. Különben az összes 
körök az idevágó 1885. XI. t.-cz. érvényét kívánják. (Budapest. Zsolna. Már- 
maros-pSziget. Beszterczebánya.)

49. 1. A nyugdíjról szóló részbe felveendő: „A nő nyugdíjigénye és a 
gyermekek nevelési pótlék iránti joga a férjnek, illetve apának nyugdíjigényre 
jogosító alkalmazásával kezdődjék. Az özvegy nyugdíja a férj fizetésének 
legalább is 40°/0-a legyen. A gyermekek, számukra való tekintet nélkül kap
janak pótlékot.“ (Beszterczebánya.)

49. 1. IY. fej. Helyébe az 1885. XI. t.-cz. (Az összes körök.)
50. 1. V. fej. Helyébe az 1885. XI. t.-cz. (Az összes körök.)
59. 1. YI. fej. Törlendő. (Beszterczebánya.)
59. 1. VI. fej. Küzbeszúrandó, hogy mi tekinthető hivatalos titoknak. 

(Zsolna.)
59. 1. VI. fej. 5. p. utolsó sor, „cselekményért“ szó után teendő: „aján

dékot vagy jutalmat követel.“ Ugyanezen sor utolsó szava: „követel“ kiha
gyandó ; helyébe teendő: „elfogad.“ (Budapest.)

60. 1. 18—24. sorok kihagyandók. Valamint a lap utolsó 4 sora is. 
(Budapest.)

61. 1. VII. fej. A czím így alakítandó: „A rendelleni és fegyelmi vét
ségekről és azok megbüntetéséről.“ (Budapest.)

61. 1. VII. fej. Az egész fejezet helyett teendő az 1883. XXX. t.-cz. 
idevágó része. (Zsolna.)

62. 1. 5. p. az 1. sor végén : „a főigazgatónál“ helyett teendő: „a tanár 
tudtával a tanügyi főhatóságnál.“ (Budapest.)
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62. 1. 5. p. 8. sor, a végén : „neki a főigazgatói feddés kézbesíttetik“ 
törlendő; helyébe teendő: „a melyen büntetése vele írásban közöltetett.“ 
(Budapest.)

63. 1. 9. p. e) 2. sorában e szó helyett: „tantársaival“ teendő ez : „tanár
társaival.“ (Budapest.)

63. 1, 9. pont. Törlendő egészen. (Beszterczebánya.)
65. 1. 2. sor, a végén: „daczára“ szó után teendő: „egy hét alatt“. 

(Beszterczebánya.)
65. 1. 12. p. d). „Ilyenkor a tanár formaszerü fegyelmi eljárás nélkül is 

elbocsátható.“ Törlendő. (Fiume.)
65. 1. 12. p. e) 3. sor. „Ilyenkor“ utána teendő: „az Ítélet jogerőre 

emelkedése után.“ (Budapest.)
66. 1. 18. pont. Utána teendő: „A fiumei tanárok fegyelmi ügyei a 

budapesti kerület fegyelmi bírósága elé tartoznak.“ (Fiume.)
66. 1. 19. p. 5. sor, az elején „oly“ szó után teendő : „igazgató vagy.“ 

(Beszterczebánya).
66. 1. 19. p. 6. sor, a végén: „működik“ szó után teendő : „vagy vele 

rokonságban áll.“ (Beszterczebánya).
66. 1. 19. p. utolsóelőtti sorában: „legalább három tagnak“ helyett teendő : 

„a teljes bíróságnak“. (Budapest.)
66. 1. 20. pont, „nevezi ki“ után teendő: a „bíróság tanártagjainak kivé

telével, kiket az illető fegyelmi bíróság területén működő tanárok titkos szava
zattal választanak“. (Budapest.)

66. 1. 20. p. 2. bekezdés. Az utolsó szó: „lehetne“ elmarad. (Budapest.)
66. 1. 20. p. 3. bekezdés. „A tankerületi főigazgató“ helyett teendő : 

„középiskolai igazgató vagy törvényszéki elnök“. (Budapest.)
66. 1. 20. p. 5. bekezdés. „Két középiskolai tanár“ helyett teendő: 

„Négy középiskolai tanár, kik közül a vádlott kettőt visszavethet“. (Budapest.)
66. 1. 20. pont utolsó szava: „lehetne“ elmarad. (Budapest.)
66. 1. 20. pont végére teendő: „Ha a vádindítványt az igazgató vagy 

a kerületi főigazgató teszi meg, elnök nem lehet; ilyenkor a ministerium egy 
más kerület főigazgatóját, vagy más intézet igazgatóját küldi ki a bíróság 
elnökéül. “ (Budapest.)

66. 1. 20. p. 2. sor, „minister“ után teendő: „3—3 évre.“ (Fiume. 
M.-Sziget.)

67. 1. 24. p. 4. sor, a közepén : „oly“ szó után teendő : „igazgató vagy.“ 
(Budapest. Beszterczebánya.)

67. 1. 25. p. 12. és 13. sor; „a vallás- és közoktatásügyi ministerium tiszt
viselői kara“, törlendő. (Beszterczebánya.)

67. 1. B) 30. p. 3. sor, „ki“ után teendő: „a ki a fegyelmi bíróság tagja 
nem lehet“. (Beszterczebánya.)

68. 1. 34. p. 4. sor, „a ministerium“ helyett teendő : „a fegyelmi biróság“ 
(Budapest.)

68. 1. 34. p. 2. sora után teendő : „E czélból a kinyomozott bizonyíté
kok a vádlottal közlendők.“ (Beszterczebánya.)

68. 1. 35. p. 4. sor, „a vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak“ helyett 
teendő: „a fegyelmi bíróságnak“. (Budapest. Beszterczebánya.)
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68. 1. 36. p. 1. sor, „a minister“ helyett „a fegyelmi bíróság“ teendő. 
(Budapest. Beszterczebánya.)

68. 1. 36. p. Az utolsó sor után a 68. lapon teendő: „És a (rendelleni) 
büntetések kiszabása czéljából az iratokat az igazgatóhoz vagy a főigazgató
hoz teszi át.“ (Beszterczebánya.)

69. 1. 1. sor, „ministen“ helyett „fegyelmi bírósági“ teendő. (Budapest. 
Beszterczebánya.)

69.1. 37. p. 2. sor, „csakis“ után teendő : „új“. (Beszterczebánya. Budapest.)
69. 1. 38. p. „a minister“ helyett „a fegyelmi bíróság“ teendő. (Buda

pest. Beszterczebánya.)
69. 1. 40. p. 2. sor, „legczélszerübb, ha ez is tanár“ törlendő. (Budapest. 

Beszterczebánya.)
69. I. 40. p. 1. sor, „és“ után törlendő: „nem.“ (Budapest.) A pont után 

teendő: „Nem nyilvános, ha a tárgyalás a közerkölcsiséget sérti.“ (Budapest.)
70. 1. 46. p. 8. sor, „a legközelebbi ülésben“ helyett teendő: „a követ

kező napon.“ (Budapest.)
70. 1. 49. p. 4. sor, „semmi hatálya nincs“ törlendő; helyébe teendő: 

„csakis vis major esetében van helye.“ (Budapest. Fiume.)
71. 1. 51. p. c) után teendő: „A fölebbezésnek halasztó hatálya van.“ 

(Beszterczebánya.)
71.1.51.p. (j) 2. sor, „oly“ helyébe teendő: „új“.(Budapest. Beszterczebánya.)
71. 1. 51. p. h). „Ha a fölebbezés a vádló ellen jelentetett be, akkor“ 

stb. az i) pontig törlendő. (Budapest. Fiume. Beszterczebánya.)
71. 1. 55. p. Törlendő egészen. (Budapest. Fiume.)
72. 1. 57. p. Törlendő egészen. (Budapest.)
72. 1. VIII. fej. 2. pont. Új szövegezés kívánatos. (Beszterczebánya.)
73. 1. 8. p. 1. sor, „számos“ helyébe „nagy számú“ teendő. (Budapest. 

Beszterczebánya.)
74. 1. 11. p. első sor. „A rendelkezési állapotba helyezett“ helyett 

teendő: „A fölfüggesztett.“ (Budapest.)
74. 1. IX. fej. Helyébe teendők az 1883. XXX. t.-cz. §-ai. (Budapest.)
74. 1. IX. fej. 3. p. 3. sor: „A körülményekhez képest.“ Innét törlendő 

a bekezdés végéig. (Beszterczebánya.)
75. 1. a) 2. és 3. sor, „vagy a kiről a ministerium meggyőződése szerint 

azt tartja,“ törlendő. (Beszterczebánya.)
75. 1. 5. p. 3. sor, „oly módon“ helyébe teendő : „megbízás folytán vagy 

hivatalánál fogva.“ (Beszterczebánya.)

É R T E S Í T É S .
Van szerencsém a t. tagtársakkal a zsolnai kirándulásunk végleges 

programmját a következőkben közölni:
Júl. 6-án: Érkezés Zsolnára d. u. 3 órakor, elszállásolás, budatini 

sétakirándulás, a casinoban közvacsora.
Júl. 7-én: Kirándulás Vratna völgyébe; reggel */2 7-órakor vasúton 

Várnáig és társzekereken 2 órányi ú t; a gyönyörű völgyben szabadban 
majálisszeríi étkezés. Kocsibér személyenkint 1 forint 20 kr. ide-oda. — 
Déli étkezés a szabadban 1 frt 50 kr.
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Júl. 8-kán: Kirándulás L j e t a v a  várába és R a j e c z - T e p l i c z  fürdőbe; 
ingyen alkalmatosságok borra való kötelezettséggel. A vendégfogadóban 
tetszés szerinti étkezés d. u. 2 és 3 óra között.

Júl. 9-ltén: Kirándulás Trzynieczbe (Szilézia) reggeli 6 órakor 
vasúton. Ott tetszés szerinti olcsó étkezés ; e napot egyesek Teschenbe 
való kirándulásra is felhasználhatják. Este vissza.

Júl. 10-kén : Kirándulás Predmér-Szúlyóra. Szabadban étkezés. — 
Délután a gyorsvonattal el lehet utázni Pozsony felé, via Galantha 
Budapest felé, via Ruttka a Csorba-tóhoz és ugyancsak via Ruttka Kör- 
möczbánya és Budapest felé.

A kirándulás vasúti költségei:
I. Budapest-Zsolna (via Ruttka) gyorsvonat zónajegy I. oszt. 9 frt 

60 k r; II. oszt. 7 frt; III. oszt. 4 frt 80 kr.
II Budapest-Zsolna (via Galantha) gyorsvonat, (megjegyezem, hogy 

előreláthatólag júliusig az osztrák-magyar vasútnak is lesz zónajegye)
I. oszt, 13 frt; II. oszt. 9 frt 80 k r . ; III. oszt. 6 frt 50 kr.

III. Zsolna-Trzyniecz (itt is előre láthatólag júliusig zónajegyek 
lesznek). I. oszt. 3 frt 38 k r . ; II. oszt. 2 frt 53 k r . ; III. oszt. 1 frt 69 kr. 

IY. Zsolna-Predmér
a) gyorsvonat: I. oszt. 87 kr., II. oszt. 70 kr., III. oszt. 43 kr.
b) személyvonat: I. oszt. 70 kr., II. oszt. 56 k r.,III. oszt. 35 kr. 
A tetszés szerinti kirándulásokra:
a) Zsolna-Csorba fürdőjegy oda és vissza I. oszt. 10 frt 30 kr.,

II. oszt. 6 frt 87 kr., III. oszt. 5 frt 15 kr.
b) Zsolna Trencsén-Teplicz :
a) gyorsvonat: I. oszt. 3 frt 47 kr., II. oszt. 2 forint 78 kr.,

III. oszt. 1 frt 74 kr.
(3) személyvonat: I. oszt. 2 frt 78 kr., II. oszt. 2 frt, 22 kr.,

III. oszt. 1 frt 39 kr.
Fölkérem a t. tagtársakat, a kik e kirándulásokban részt akarnak 

venni, szíveskedjenek szándékukat velem május végéig tudatni. Szükség
képen tudnunk kell a kirándulásokban résztvevők számát, hogy a kellő 
alkalmatosságokról gondoskodni lehessen.

Brózik Károly,
egyesületi főtitkár.

NYÍLT TÉR.*)
Nyilatkozat.**)

A „Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny“ ez évi áprilisi füzetében 
dr. Császár Károly Mocnik Fereucz után a polgári és felsőbb leány
iskolák számára írt „Számoló könyveimet“ bírálván, azt igyekszik kimutatni, 
hogy annak elméleti részét Suppannak hasonló czélú könyvéből plagi-

*) E rovat közleményeiért nem vállalunk felelősséget. A szerk.
**) A jelen nyilatkozat és a hozzá tartozó válasz közlésével az ügyet 

folyóiratunkban végleg befejezettnek nyilvánítjuk. A szerit.
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záltam. Császár bírálata is elismeri, hogy „Számoló könyvem“ példáinak 
legnagyobb részét Mocnikból merítettem (a többit magam csináltam). 
Minthogy könyvemnek kilencz-tizedrésze példákból áll, önként következik, 
hogy Császár vádja könyvemnek csak egy-tizedrészére vonatkozik.

Császár, állításának igazolására parallelizmust állít fel. íme én a 
Cs. által közölt parallelizmust idézem szóról-szóra, azonban Mocnikot is 
hozzáveszem, a kinek nép- és polgári iskolai mennyiségtani munkáinak 
egyedül jogosított átdolgozója én vagyok.

Orbók.
A rómaiak a következő 

hét számjegygyei írták le a 
számokat: I — egy, V= öt, 
X =  tiz, L =  ötven, C =száz, 
D =  ötszáz, M =  ezer.. . .

Ha a számban egy kisebb 
értékű számjegy valamely 
nagyobb számjegy után áll; 
a kisebb jegyet a nagyobb 
jegyhez hozzá kell adni. Ha 
a számban egy kisebb ér
tékű számjegy valamely 
nagyobb értékű számjegy 
előtt áll, a kisebb jegyet a 
nagyobból el keil venni. 
( 11. 1.).

Krajczárt krajczárral, 
diót dióval, tehát csak egy
nemű számokat lehet össze
adni, de krajczárt dióval 
t. i. különböző nemű szá
mokat nem lehet egymás
sal összeadni. (13. 1.).

írásbeli összeadás. Az 
Írásbeli összeadásnál az 
összeadandókat úgy Írjuk 
egymás alá, hogy az egyesek 
egyesek alá, a tízesek tíze
sek alá, szóval az egynemű 
egységek egymás alá esse
nek, egy függőleges sor
ban. Az így leirt össze- 
adandók alá egy vízszintes 
vonalat húzunk. — Az össze
adást a jobboldalon kezd
jük s az egynemű egysé
geket a függőleges sorok
ban egymáshoz számlálván 
— az így nyert összeget a 
vízszintes vonal alá írjuk. 
(15. 1.).

Mocnik.
Die Römer batten 

sieben Zahlzeichen I —1, 
V =  5, X =  10, L =50, 
С =  100, D =  500, 
M =  1000.

Steht ein niedriges 
Zahlzeichen nach einem 
höheren, so wird der 
Wert des letzteren um 
so viel vermehrt als das 
niedrigere bedeutet. 
Steht ein niedriges Zahl
zeichen vor einem höhe
ren, so wird der Wert 
des höheren um so viel 
vermindert, als das nie
drigere bedeutet. (Der 
Rechen - Unterricht in 
der Volksschule 152. S.)

(Ez is parallelizmus ? 
Hát ezt Császár hogyan 
mondaná,hogy ne köves
sen el plágiumot?)

Schriftliches Addieren. 
Beim schriftlichen Zu
sammenzählen] schreibt 
man die Zahlen so unter 
einander, dass Einer un
ter Einer, Zehner unter 
Zehner, Hunderte unter 
Hunderte zu stehen kom
men, macht unter den
selben einen Strich und 
setzt darunter die Zahl, 
welche durch das Zu
sammenzählen heraus
kommt. (Drittes Rechen
buch für Volksschulen.
9. 1.).

Suppan.
A rómaiak a következő 

számjegyeket használták : 
I =  egy; V =  ö t; X = t í z ; 
L=ötven; C =  száz (a cen
tum szótól); D =  ötszáz ; 
M =ezer (a miile szótól). . .

Ha a kisebb szám jegye 
a nagyobb számjegye után 
áll, a kisebb szám a uagyobb- 
hoz hozzáadandó ; ha pedig 
a kisebb szám jegye a na
gyobb szám jegye előtt áll, 
a kisebb szám a nagyobból 
elveendő. (7. 1.).

Összeadni csak egyfajta 
dolgokat lehet, krajczárokat 
és krajczárokat, forintokat 
és forintokat. Forintokat 
nem lehet krajczárokhoz 
összeadni. (8. 1.)

írásbeli összeadás. Az 
összeadandókat úgy írjuk 
egymás alá, hogy az egy
féle számegységek ugyan
azon függőleges sorban 
legyenek, egyes egyes alatt, 
tizes tizes alatt stb. Azután 
a jobboldalon kezdve, egy
másután összeadjuk azokat 
a számokat, melyek ugyan
azon függőleges sorban 
állanak; a nyert összegből 
az egyeseket a függőleges 
sorba írjuk az egyesek alá, 
a tízeseket a következő sor
ban álló tízesekhez adjuk, 
így folytatjuk az össze
adást, míg csak az utolsó 
függőleges sorhoz nem 
érünk: ez alá az ott talált 
egész összeget írjuk. (10.1.)
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A föntebbi parallelizmusból egy tételt, t. i. ezt: „Összeadunk, ha 
két ismert számból egy harmadikat számítunk ki“ —- szándékosan kihagytam, 
mert nem Mocnikból vettem (bár Mocniknak tízféle számtanában előfordul), 
hanem gyermekkori visszaemlékezésemből merítettem, mert ezt már akkor 
is így mondta az én jó öreg tanítóm s így fogják mondani ezer év 
múlva is. Hogy az Orbók-Mocnik idézetek megegyeznek, az természetes 
dolog, hiszen a könyv czímében meg van mondva, hogy az Mocnik után 
lett kidolgozva, de az is természetes dolog, hogy a Mocnik-Suppan s így 
az Orbók-Suppan idézetek is többé-kevésbbé összevágnak. A tudomány 
lassú tempóban évszázadokon, sőt évezredeken át fejlődött odáig, a hol 
most áll. Ki egy kavicsot, ki egy porszemet hordott annak épületéhez, 
a míg nagyra nőtt, kifejlődött. Nincs tehát joga senkinek a szorzótáblát 
vagy Euklides axiómáit, vagy azt, hogy „kettővel minden páros szám 
osztható“ s más ilyen örök törvényeket magáénak vallani és bizonyára 
egy tankönyviró sem nyert szabadalmat Pythagoras vagy Lagrange, vagy 
Fermat tantételének, vagy a Mollweide-féle képleteknek, vagy a Neper - 
féle analógiáknak kizárólagos használatára. Luthernél, Suppannál, Csá
szárnál, Mauritznál és Orbóknál s minden számtanírónál a főbb szabályok 
szószerint megegyeznek, mert a változhatatlan törvényt nem szabad s 
nem is lehet csűrni-csavarui. Császár az egyes czikkek czímeiben is 
plágiumot lát; pedig mindenki tudja, hogy a tankönyvnek főczímeit maga 
a ministeri tanterv határozza meg, míg az alczimek magából a tárgy ter
mészetéből következnek. így pl. a tanterv röviden ennyit mond: „a négy 
alapmivelet“, ezt az iró szétbontja négy alczimre, ezek: „összeadás, 
kivonás, szorzás, osztás“ ; ezek mindenike még két alczimre oszlik, t.' i. 
„szóbelidre és „irásbeli“- re ; ezt igy csinálja minden tankönyviró. 
(Lásd Mocnik-Orbók. Számolókönyv a népiskolák számára III. füzet 7, 
9, 13, 15, stb. 1.)

A Császár által kiszemelt második parallelizmust is idézem szóról 
szóra, csakhogy én ismét kiegészítem Mocnikkal.

Orbók.
Arányosság és az egyszerű 
hármasszábály. (Lásd a 

ministeri tantervet.)
I. Az arányosság  fo

galma.
1. Két mennyiség aránya.
2. Egyenes arányosság.
3. Fordított arányosság.

II. Az eg y szerű  h ár
m asszabályra ta rtozó  
fe lad a to k  m egoldása 
k ö v e tk ez te té s  utján.

1. Hármasszabály.

Mocnik.
(Lásd Moénik : Der 

Bechen-Unterricht. 247.
S. — Mauritz. Közön
séges számtan. 89. 1. — 
Vajdafy. Számtan poig. 
és fele. leányisk. szá
mára. Első rész 51. 1. — 
Lengyel-Gótsch. Gya
korlati számtan. I. 52.1. 
— Mendlik F. Számtan.
I. 51.1. — Lutter. Közön
séges számtan. 5. kiad.
II. füzet. 8., 9,10., 11.1.) 

(Aföczímet én is Sup-
pan is a ministeri tan
tervből merítettük, kü
lönben lásd : Moénik : 
Fünftes Rechenbuch 16. 
Seite.)

Einfache Regeldetri. 
(II. 12. S.)

Suppan.
Arányosság és az egyszerű 
hármasszabály egész szá

mokkal.

1. Az arányosság.

61. Meghatározás.*)
62. Egyenes arányosság.
63. Fordított arányosság.

2. Az egyszerű  hárm as
szab ály ra  ta rto zó  fel
adatok  m egfejtése kö

v e tk ez te té s  utján.

64. Föltétel, kérdés.
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2. Következtetés az egy
ségről a többségre.

3. Következtetés a több
ségről ennek egységére.

4. Következtetés a több
ségről ugyanannak sokszo
rosára.

5. Következtetés a több
ségről annak hányadré
szére.

6. Következtetés egy 
többségről más többségre, 
egységre hozatal által.

7. Következtetés egy 
többségről egy másik több
ségre, ha a két többség
nek közös hányadrésze van.

Schluss von der Ein
heit auf eine Mehrheit. 
(I. 40. S.).

Schluss von einer 
Mehrheit auf die Ein
heit. (I. 41. S.). ,

Schluss von einer 
Mehrheit auf ein Viel
faches derselben. (I. 42. 
Seite)

Schluss von einer 
Mehrheit aufeinen Theil 
derselben. (I. 43. S.)

Schlüsse von einer 
Mehrheit mittels der 
Einheit auf eine andere 
Mehrheit. (II. 15. S.)

Schlüsse von einer 
Mehrheit auf eine andere 
mittels eines gemein
schaftlichen Theiles. (II. 
16. S.)

65. Következtetés az egy
ségről ennek többségére.

66. Következtetés atöbb- 
ségről ennek egységére.

67. Következtetés egy 
többségről más többségre, 
mely az elsőnek töbszöröse 
vagy nehányadrésze.

68. Az egységre hozatal.

69. írásbeli megfejtés.
*) Ez a czím — talán téve

désből — ham isan van idézve. 
Ilyen a  Suppan könyvében 
(1877-iki kiadás) nem fordul elő.

És itt Császár igy kiált fel: „Ily megegyezésre még soha sem 
akadtam.“ Én azonban a t. olvasóra bízom, hogy ezt a bámulatos meg
egyezést kifürkészsze. Mocnik-Orbók egyezik; ez rendén van; ámde 
Mocnik-Suppan, vagy Orbók-Suppan csak annyiban egyezik, a mennyiben 
minden más két szerzőnek könyvei is megegyeznek egymással. Az idézett 
parallelizmusban az arányosságra vonatkozó czikkek kidolgozásánál Mocnik, 
Mauritz és Lutter könyveit használtam és igy én is az „egyenes és a 
fordított arányosság“ elnevezést használom, mint Suppan és a többi 
idézett iró.

Császár bírálatában egy helyen ezeket mondja, s úgy látszik, ezekre 
fekteti a fősúlyt: „Én a plágiumot nem látom abban, hogy valaki az 
én könyvemből meghatározásokat és utasításokat szó szerint vesz át, 
hanem plágium az, ha valaki módszeremet és felosztásomat a saját czégje 
alatt árulja“. — Ez felfogás dolga. — Én ellenkezőleg épen azt tartom 
plágiumnak, ha valaki más munkájából kisebb nagyobb részleteket, a 
forrás idézése nélkül, szolgailag lemásol. Ellenben valamely előbb meg 
jelent könyv módszerének, felosztásának utánzását, kivált ha azon az új 
szerző (ha csak jóhiszemüleg) is tett valami javítást, nemcsak megen
gedettnek, hanem a tanügy továbbfejlesztése szempontjából kívánatosnak és 
okvetlenül szükségesnek tartom. Ezeket azonban általánosságban mondtam, 
mert azt, mintha én Számoló könyvemben Suppan könyvének módszerét 
és beosztását a „magam czége alatt árulnám“ — határozottan tagadom. 
Számolókönyveim a Mocnik és a magam czége alatt jelentek meg s a 
magam és a Mocnik módszere és felosztása szerint készültek. Ámde a ki 
Moénikot könyvemben fel akarja találni, az Mocniknak ne csak „Rechen
buch für Mädchen-Bürgerschulen“ czimü munkájával vesse össze az én 
könyvemet, hanem hasonlítsa össze Mocniknak „Rechenbuch für Volks-

42Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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schulen I— V.“ remek módszerű példatárával, a melyből a 9— 12 éves 
leányka gyönge felfogásához mért sok száz példát és sok szabályt vettem 
át s vesse össze Mocnik „Rechen-Unterricht“-jével, a melyet az elmé
leti rész módszeres feldolgozásánál irányadóul tekintettem. Engedje meg 
nekem Császár, a jeles mathematikus, hogy azt állítsam, hogy a Számoló 
könyvek módszerét és értékét nem az elméleti rész fecsegéseiben (a mi 
jó tanító mellett szinte felesleges), hanem a példatárakban kell keresni. 
A jó példatárnak elengedhetetlen kelléke annak módszeres egybeállítása. 
Legyen bármilyen kitűnő egy Számoló könyvnek elméleti része, rossz 
példatárral értéktelen lom a tanuló kezében. Hiszen tulajdonképen a 
a tanuló kezébe csak jó példatár kell, ahhoz az elméleti részt: a keretet 
maga a tanár adja meg. Eredeti elméleti részt írni lehetetlen, minthogy 
azt kisebb-nagyobb eltéréssel már sokezren megírták s teljesen eredetihez 
nincsen anyag. Jó elméleti részt irni a létezők alapján nem nagy mes
terség. Kitűnő példatárt szerkeszteni: ez művészet. S ebben Mocnik 
valódi mester.

Most megkísérlem néhány példával kimutatni, hogy az inkriminált 
könyvnek beosztása is (daczára, hogy a tankönyvek beosztását a minist, 
tanterv irányozza) lényeges részekben eltér a Suppanétól; néhány példával 
kimutatom, hogy könyvemben saját módszeremet és saját felosztásomat 
jellemző eltérések vannak a Suppanétól. Könyvemnek a Suppanétól eltérő 
egyik sajátsága az, hogy én az elméleti részben a magyarázatokat min
denütt rővidebbre fogom, mert a tanárnak is szót és szerepet akarok 
engedni a könyv mellett. A bő magyarázgatások miatt módszertanná 
fajul a tankönyv s ez azután nem gyermek kezébe való. De annál több 
módszeresen összeállított példát közlök kidolgozásra s a példagyűjte
ményekben itt-ott, elég gyakran mintafeloldásokat mutatok be s a tanulókat 
mesterfogásokra tanítom. Minden alczím után „példákat.“, a fejezetek után 
„feladatokat“ s az egész szakasz után „ismétlési feladatokat“ közlök, 
mely az egész szakasz tárgyát felöleli. Yégül a rész befejezése után az 
egész évi tananyagra kiterjedő feladatgyűjteményt közlök a háztartás 
köréből. A koncentrikus tanmenetnek ez a gyűrüzete könyvemnek kizáró
lagos sajátsága. A méterrendszer ismertetése után a többnevü számok 
összevonását, szétbontását, összeadását, kivonását, szorzását és osztását 
11 oldalon tárgyalom s gazdag példatárt csatoltam hozzá; Suppannál ez 
a hat fejezet teljesen hiányzik. Én előbb tárgyalom a számok leírását 
s azután kimondását; Suppan könyve épen megfordítva jár el. A má
sodik osztályban az egynevü törtszámokkal való tanítást Suppan könyve 
4 oldalon végzi el, míg az én könyvem 21 oldalon foglalkozik e thé- 
mával, mert sehogy sem tudom magamnak megmagyarázni, miként lehet
séges, hogy a törtszámokkal való gyakorlatokat (de csakis gyakorlatokat 
s nem a törtszámok tanát), melyekkel a népiskola 2. 3. és 4-dik osz
tályaiban folytonosan foglalkozunk, a fels. és a polg. leányiskolában egy
szerre két évre csaknem teljesen megszakítsuk. Az én hitem az, hogy 
ez a felfogás felel meg a ministeri tanterv szellemének is. Annak meg
állapítása czéljából, hogy könyvemben a közönséges és tizedes törtek
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tárgyalásának menete s könyvem második kötetének módszere és fel
osztása teljesen független a Suppanétól — készséggel alávetem magamat 
valamely szakértő bizottságnak s igy további részletes összehasonlításokat 
nem is teszek.

Császár azon állítása, hogy Számoló könyveimnek nyomdai kiállítása, 
szedése és berendezése is szakasztott mása a Suppanénak — tárgyi és 
optikai csalódás. A ki a nyomdai dolgokban járatos, már prima vista 
látni fogja, hogy a Suppan könyvének mintegy fele szemrontó petit hetükből 
van szedve, míg az enyémben petit betű nem fordul elő. A Suppan gar- 
mond szedése mindenütt compress, míg az enyém szórt. Suppannál a 
főczimek kövér tertiával, nálam steinirással vannak szedve, Suppan papírja 
szennyes szinü, az enyém hófehér és simított.

Császár czikkében ezután a számoló könyvekre vonatkozó tárgyi
lagos bírálat következik, hivatkozással az egyes lapszámokra. Erre nézve 
észrevételeimet máskor és másutt mondom el, meg kell azonban jegyeznem, 
hogy e bírálat szóról szóra ugyanaz, a melyet könyvem bírálói az országos 
közokt, tanácsnál benyújtottak s a melyet én a közokt. ministeriumtól 
hiteles másolatban megkaptam.

íme az ügy. Nehezemre, igen nehezemre esett Császár könnyelmű 
vádjára — nem akarok más kifejezést használni — ily szelíd hangon 
válaszolni, de ítéljen az olvasó! Nem azt kérem, hogy mást elitéljen, 
hanem csak azt, hogy engemet á meg nem érdemelt vád alól fölmentsen.

(Pozsony.) Őrből: Mór.

V á l a s z .

Őrből• Mór úr valóban abban a hitben ringatja magát, hogy az ő 
irodalmi működése irigységemet felkeltette és ez indulat uralma alatt rossz 
színben látom az ő számtana ügyét. Mindenekelőtt tehát el kell mondanom, 
hogy az irigység vádja legkevésbbé sem érinthet, a bírálatok írása pedig 
épen nincsen ínyemre és csakis akkor bírálok meg könyvet, ha erre 
hivatalosan felszólítanak. Az Orbók könyvével kivételt tettem. Ugyanis a 
közoktatásügyi tanács azon ülésén, melyen Orbók könyvét megbírálták, 
hivatalosan jelen voltam és, bár némileg indiscretio, a mit most mondok, 
általános volt a megütközés, midőn kimutatták Orbók úr könyvének a 
genesisét. Ennek a megütközésnek én a sajtó utján adtam kifejezést és 
Orbók úr hosszasabb védelmével szemben csak a következőket jegy
zem meg:

1. Ha Orbók úr azt állítja, hogy könyve Mocnik „Rechenbuch für 
Mädchen-Bürgerschulen“ ez. müve felhasználásával készült és kisül, hogy 
az pusztán példatár, holott ő vezérfonalat szerkesztett, világos, hogy nem 
volt joga a czímlapon a Mocnik-féle műre hivatkozni.

2. Bár Orbók úr Moénik oly könyveiből idéz most párhuzamos 
helyeket, melyek után bevallottan nem dolgozott, az elfogúlatlan olvasó
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azonnal látja, hogy Orbók úr szövege közelebb áll a Suppanéhoz, mint a 
Móráikból idézetthez. A mi pedig Orbók úr azon állítását illeti, hogy 
könyvének kilenez tizedrésze példákból áll, azt a kezemnél levő példány 
nem igazolja; mert az I. részben 147 oldalon 55 oldalt foglalnak el a 
magyarázatok és a fejtegetések; tehát a példatár az I. résznek csak 2/a-át 
képezi.

3. Én talán ma már elavult nézeteknek a rabja vagyok, midőn azt 
magyaráztam, mit értek plágium alatt. Orbók úr más véleményen van : 
ő a továbbfejlesztés szempontjából kívánatosnak és okvetetlenül szüksé
gesnek tartja“, hogy a ma approbált tankönyvet holnap más valaki némi 
javítással (rendesen rontással) a saját neve alatt sajtó alá bocsássa. Ily 
morálisból nem kérek!

4. A nyomdai kiállításra nézve megvallom, hogy Orbók úrnak igaza 
van, mert akármelyik nyomda vezetője meglátja a két könyv között levő 
lényeges különbséget, de a betűszedés technikájában nem eléggé járatos 
ép oly kevéssé ismeri fel azokat a distinctiókat, melyekre oly nagy súlyt 
fektet, mint a nagy közönség a hamis bankót.

5. Orbók úr könnyelműségről vádol; elfogadom a vádat, mert meg- 
érdemlem, de nem ártatlan bírálatomért, hanem azért, hogy — tekintve 
könyve eredetét és nem egészen tisztességes ezégérjét (a czímlapot) — 
nem indítványoztam a közoktatásügyi tanácsban, hogy iskolai használatra 
ne engedélyeztessék.

C sá szá r  K á ro ly .

E M L É K E Z T E T Ő .

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 szemé
lyes vitatkozásra okot vagy alkalmat szolgáltató dolgozat.

3. Megszorítást szenved minden túlságos nagy terjedelmű dolgozat, külö
nösen minden folytatásos vagy 3/4 nyomtatott ivet meghaladó értekezés és min
dé n * 1 2 3 4 5 * * 8/1 nyomtatott ívnél hosszabb könyvismertetés.

4. A hónap 10-ke után érkező dolgozatok nem számíthatnak a követ
kező füzetben való megjelenésre.

5. A körök tudósításai számára végső határidő 15-ke.
tí. A Közlönybe szánt mindennemű munkálat olvashatóan, a magy. tud. 

akadémia helyesírási szabályai szerint és széles margóju papirosnak csak az 
egyik 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 expeditionális ügyei, mint előfizetések, recla- 
matiók, lakásváltozások, a pénztárnokhoz (Budapest, II. kér. állami főreáliskola) 
tartoznak.
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KÖZOKTATÁSÜGY.

BELFÖLD.

A görög nyelvi törvényjavaslat tárgyalása.
A törvényjavaslatot az országgyűlés mindkét háza immár 

elfogadta, a törvényhozás ebbeli actiója gyorsan, egy hó leforgása 
alatt, folyt le. Április 21-én adta be a minister a képviselőházhoz a 
javaslatot; május 14-én, 16-án, 17-én tárgyalta a képviselőház, 
május 22-én a főrendiház. A főrendiház egyetlen egy módosí
tást tett a képviselőház által elfogadott javaslaton, de ezzel is 
csak az eredeti szöveget állította helyre. E módosításhoz a kép
viselőház közokt. bizottsága május 28-án járult hozzá, maga a kép
viselőház pedig május 31-én fogadta el. Ezek emlékezetes dátumok 
a magyar középiskola történetében; fontos szervezeti változások 
beálltát jelentik s még nagyobbakat jeleznek a jövőben. A most 
létesítendő állapot aligha tarthat soká; nem kerültünk ugyan oly 
bizonytalan helyzetbe, mint a hetvenes évek egymást felváltó reform
kísérleteinek korszakában, a midőn a reform nem nagy elvi 
czélpontok felé indult; de azért most is a reformnak csak negativ 
része domborodik ki erősen, a positiv alkotások képe még elmosó 
dik előttünk. A görög nyelv megszűnt a gymnasialis oktatás egye
temesen kötelező, lényeges részét képezni; de sem azt nem tudjuk, 
miképen válik be, a mit helyébe tettünk, sem pedig, mikor s miféle 
uj reformok fognak az elsőnek nyomába lépni. A törvény elrendeli 
ugyan, hogy minden gymuasiumban fenmarad a görög nyelvi cursus is, 
azok számára, a kik szabadon választják; de nem lehetetlen, hogy 
idővel itt is, ott is, nem akad majd, a ki választja? A reáliskolák fölött 
is újra meghúzták a lélekharangot, áldozatul akarják odavetni az 
egységes középiskolának, ámbár most jogosultságaikat tekintve
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körülbelül úgy viszonylatiak a latin gymnasiumhoz, mint viszonylik 
a latin gymnasium a görög latinhoz. A gymnasiumban a görög a 
szabadon választható tantárgy, a reáliskolában a latin ; a ki a reál
iskolában a latint választja, már eddig is ugyanazokkal a jogosult
ságokkal birt, mint a gymuasiumi tanuló, a ki a görögöt nem 
tanulja; csakhogy a reáliskolai tanuló még a modern nyelvekben, 
a chemiában és rajzban is járatosabb. Mi teszi a középiskola e két 
külön typusának fentartását jogosulttá, midőn jogosultságaik már 
alig különböznek, tehát egy czélt szolgálnak ? Ha a gymnasium 
jobban megfelel e czélnak, mire való a reáliskola; ha pedig a 
reáliskoláé az elsőség, hogyan állhat meg mellette a gymnasium ? 
Ha a most beálló küzdelemben a gymnasium és reáliskola között 
a föltételek egyformák volnának, azaz, ha a tanulók ép oly köny- 
nyen találnának mindenütt reáliskolát, mint gymnasiumot; ha a 
szokás s hagyomány nem a gymnasium felé terelné a sokaságot; 
s ha végre a pótló latin tanítás oly feltételekhez volna kötve a 
reáliskolában, mint a görög a gymnasiumban: alighanem a reál
iskola nyelné el a gymnasiumot s a görög sorsában osztozkodnék 
a latin nyelv. Vagy igazán oly nehéz-e a görög nyelv tanítása 
elleu felhozott argumentumokat a latin ellen fordítani ? A túlterhe
lés vádjának molochja nem fogja beérni a görög nyelv áldozatával; 
fölgerjesztett étvágygyal újabb áldozatot fog követelni s ekkor itt lesz 
a latin, melyet a reáliskolának négy alsó osztályában úgy sem tanítanak, 
a felsőbbekben is csak privatim nehány órában, holott most 8 évben 
48 heti órát emészt a gymnasiumban a nélkül, hogy a tanulónak valami 
elsősége volna a reáliskolai tanitló fölött, ki heti 14 órában tanulta 
négy éven át. Az eredménytelenség argumentuma is kínálkozik; 
már föl is hangzott Schvarcz Gyula beszédjében. A latin classiku- 
sok is le vannak fordítva, sőt inkább, mint a görögök, így hát a 
„latin szellem“ is értékesíthető a tanításban a latin nyelv ismerete 
nélkül. Az orvosnak s jogásznak szüksége van ugyan a latin nyelvre, 
amannak recipék írására, emennek a jogi források tanulmányozá
sára, de a recipék csak műszavak, melyeket a latin nyelv ismerete 
nélkül is meg lehet tanulni, a jogi források pedig lefordíthatok 
magyarra, részben lefordíttattak már. A tudósnak szüksége van 
ugyan a classikus nyelvek ismeretére, de csak nem lehet e törpe 
minoritásnak a nagy többség érdekeit, egészségét, elmebeli frisseségét 
feláldozni, a latiunak szabadon választható tantárgygyá tétele pedig 
csak növelni fogja e studium intensitását. Ezzel pedig nem parodi
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záljuk a görög vitát, hanem aggodalmunknak adunk kifejezést, 
mert hiszen mindezt tényleg felhozták a latin nyelv tanítása ellen 
is, pl. Frary, kire többször hivatkoztak a képviselőházi vita alkal
mával. A veszély nem imminens, mert midőn a görögöt kiküszöböl
ték, gondosan őrizkedtek a latint bolygatni, s közoktatásügyi minis
terünk részben a latin oktatás megtartásából merített argumentumot a 
görög eltörlésére, de a vita szelleme oly nagy mértékben classikus- 
ellenes volt, hogy nagyon megrendithette a classikus nyelvek taní
tásának hazánkban úgy sem erős alapú épületét. így a jövő bizony
talannak tűnik föl szemeink előtt, lejtőre léptünk, melyen meg nem 
állhatunk, de melyről nem tudjuk, hová visz bennünket.

* #*
A vita a képviselőházban három napig tartott; a két első 

napon általánosságban tárgyalták a javaslatot, a harmadik napon 
a részletes tárgyalással végeztek. Az általános vitatásban a törvény- 
javaslat mellett szóltak Schvarcz Gyula mint előadó, Csáky Albin 
gróf, Vadnai Károly, Neppel Ferencz, Körösy Sándor, s a vita 
végén még egyszer az előadó s a közokt. minister; a javaslat ellen 
Kovács Albert mint külön vélemény beadója, Zay Adolf, Asbóth 
János, György Endre, Komlóssy Ferencz, a vita végén újra Kovács. 
A szónokok e névsora, mely már a budgetvitában szerepelt, a mikor 
az eszmék harcza sokkal hevesebb volt, érthetővé teszi, hogy újat 
nem várhattunk e vitától, mely különben is elméletileg egyelőre tel
jesen ki van merítve. A vita ki van merítve, de nincsen eldöntve. 
A meggyőződések, merevebben mint valaha állanak egymással 
szemben, e meggyőződések pedig mély, a capacitatió számára jó
formán hozzáférhetetlen forrásokból, az egész világnézet alkotó 
elemeiből táplálkoznak. A mostani tárgyalás alkalmával kiemelkedő 
mozzanatai a vitának Schvarcz Gyula, Kovács Albert, Csáky Albin 
gróf, Zaj7 Adolf, Asbóth János és György Endre beszédei voltak s 
a következőkben némi tájékoztató összefoglalását kísértjük meg az 
ellentétes argumentumoknak, míg a részletes tudósítást, melyben 
szokott módunk szerint teljes objectivitással jártunk el, alább találja 
az olvasó.

* **
A törvényjavaslat mellett felhozott főbb argumentumok a kö

vetkező csoportokba szedhetők: 1. A történeti argumentum,oh. 2. A  
túlterhelés. 3. Az eredménytelenség. 4. A szükségtelenség. 5. A görög
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kiküszöbölésének jótékony hatásai. 6. Hasai speciális viszonyaink. 7. 
A  külföld példája. 8. Az egységes középiskola.

összefüggően körülbelül a következő módon foglalhatni össze 
ez argumentumok tartalmát.

A görög tanítás egészen a legújabb időkig nem volt a kül
földön sem oly szigorúan kötelező tantárgy, mint most hazánkban; 
nálunk soha sem tudott mélyebb gyökereket ereszteni, 1888-ban 
is csak nagy pressió folytán vitte keresztül Trefort. {Schvarcz; 
Csáky A. gr.). A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a görög nyelv 
tanítása túlterheli az ifjúságot, tehát veszélyezteti a középiskolai 
oktatás czélját. (Jóformán az összes görög-ellenes szónokok, de 
Komlóssy Ferencz is.) Nincs is eredménye e tanításnak. A tanulók 
sem a nyelvet nem sajátítják el, sem az irodalommal vagy a görög- 
szellemmel nem ismerkednek meg (Schvarcz Gy., Csáky Albin 
gróf, Vadnai Károly). Nincs is senkinek szüksége a görög nyelvre, 
kivéve nehány szakembert, kiknek továbbra is mód nyuj tátik 
ennek megtanulására. — Tehát még a görög nyelv sorsára is jó
tékony hatása lesz egyetemes tanításának megszüntetése, intensivebbé 
teszi majd a görög nyelv tanítását, megengedi a görög szellem 
ápolását fordítások stb. segítségével s a rajztanítás bővebb tanítá
sát (Csáky A. gr., Vadnai K., Néppel F., Schvarcz Gy.). — Hazai 
speciális viszonyaink is tekintetbe veendők. Nálunk kevés a reál
iskolai tanuló, a többség a gymnasium felé tódul, ezen a bajon 
nem lehet segíteni, tehát a gymnasiumot kell a többség szükségletei
hez képest átalakítani. (Schvarcz Gy., Körösi S.). A külföldön is 
foglalkoznak e problémával, az áramlat a görög nyelv ellen van. 
(Csáky A. gr., Schvarcz Gyula). Végül a görög nyelv részben való 
kiküszöbölése lehetségessé fogja tenni a bifurkált egységes középiskola 
megalkotását, a reáliskolák eltörlését, a pályaválasztás elhalasztá
sát (Csáky A. gr., Schvarcz Gy.).

A törvényjavaslat ellenzői ez argumentumok ellen a követke
zőkkel szállottak síkra :

A történetből Kovács Albert más tanulságokat merít, mint 
Schvarcz Gyula. A görög nyelv századok óta a humanistikus kép
zésnek kipróbált eszköze. Újabban pótolni akarták egyéb tárgyak
kal, így jött létre a reáliskola, de hires kül- és belföldi polytech- 
nikumi tanárok nyilatkozata szerint a gymn. tanulók jobban tud
nak tanulni, mint a reáliskolaiak ; a reálgymnasium, melyben csak 
a latint tanítják, egy újabb kísérlet ez irányban a kísérletet meg
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lehetne tenni, de nem szabad e kísérlet kedvéért egész tanrend
szerünket felforgatni.

A túlterhelést Asbóth iparkodik czáfolni. A magyar faj nem 
butább másnál; másutt is ugyanannyi nyelvet tanulnak a közép
iskolákban, sőt a magyar embernek, ki mindenütt 2—8 nyelven 
beszél, nagyobb képessége van a nyelvek tanulására, mint más 
nemzetbelieknek. György Endre pedig nem azért tartja sajnálatra 
méltónak ifjainkat, hogy sokat, hanem ellenkezőleg, hogy köztudo
más szerint keveset tanulnak.

Az eredménytelenséget tagadja Kovács Albert. A legmagasabb 
tökélyt persze nem érhetni el, de ilyennek követelése képtelenség, 
ő tanári praxisában meg van elégedve tanulóinak görög nyelvisme
retével. A mathesist is elfelejtjük, de azért ne tanuljuk-e a gymna- 
siumban ? Zay is túlzottnak mondja e vádat; ha később elfelejtjük 
is a görögöt, ezzel nem vesz el lélekidomító, észfejlesztő hatása. 
Asbóth utal arra, hogy a módszer javításával az eredményt is fokozni 
lehetne. György Endre szerint, ha kevés a tanítás eredménye, ebből 
az következnék, hogy nem megszüntetni, hanem jobban ápolni kel
lene a tanítást.

A szükségtelenség vádjával bőven foglalkoztak az ellenzéki 
szónokok. Kovács Albert ez alkalommal adja elő a gymnasiumi taní
tásról való elvi felfogását, a mint általában beszédje, nézetünk sze
rint, valódi remekmű, a vitának egyik kimagasló csúcsa. A gymna
siumi oktatás czélja, nézete szerint, hogy az ifjút arra képesítse, 
hogy a maga erején meg tudjon tanulni akármit. Erre meg a leg
jobb eszköz a classikus nyelvek tanítása, épen mert nehezek, súlyos 
munkához szoktatnak s mert a velük való foglalkozás tisztán tudomá
nyos jellegű. Továbbá a ki a görög grammatikát tanulta, minden élő 
nyelvet könnyen megtanul. Végül maga az anyag kihullhat ugyan 
az emlékezetből, de lélektani hatása megmarad. Különben gyakor
lati haszna is van a görög nyelvnek, még az orvostanban is, mely
nek műszótárában 4642 görög szó foglaltatik, a szóknak ily nagy 
tömegét a nyelv ismerete nélkül senki sem képes megtanulni. Asbóth 
utal irodalmi műveltségünk hanyatlására, mely követelné, hogy fej- 
leszszük a classikus és humánus műveltséget. György Endre meg
jegyzi, hogy a görög nyelv élő nyelv, a latin meg nem az, azért 
a szükségtelenség argumentumát nem tartja komolynak.

A görög kiküszöbölésének jótékony hatásairól a törvényjavaslat 
ellenzői mit sem akarnak tudni. Zay attól tart, hogy a görög nyelv
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leszólása vissza fogja riasztani a tanulókat megtanulásától. Asbóth 
szerint e törvényjavaslat capitulatió a szellemi lethargia előtt. György 
Endre principialiter helytelennek tartja, hogy a tanuló vagy szülei 
válogathassanak a tantárgyakban; ha ez hasznára volna a tanulás
nak, a többi tantárgyakkal is így kellene tenni.

Hazai speciális viszonyaink, hogy sok a gymnasiumi, kevés 
a reáliskolai tanulónk, hogy száz gymnasiumi tanuló közül alig 
harmincz végzi a tanfolyamot, Kovács Albert szerint, nem szólnak a 
görög eltörlése mellett. Annak a hetvennek nem kellene a gymna- 
siumba járni. Ezek számára másféle iskolák kellenek.

A külföldre a görög barátok is hivatkoznak. Kovács Albert 
szerint a reáliskola Németországban, mint tudományos pályára elő
készítő középiskola megbukott, a reálgymnasium meg kísérlet, mely
nek sehol sem áldozták fel a gymnasiumot. Asbóth hasonlókép 
nyilatkozik, külföldön, a hol reform történt, sem szüntették meg 
valamennyi középiskolában a görög nyelv általánosan kötelező 
tanítását.

Az egységes középiskola elve bővebb vita tárgya nem volt. 
Zay a ministernek erre vonatkozó alapintentióját helyesli. De nézete 
szerint a bifurkált középiskola, melynek ő is hive, homlok egye
nest ellentéte az Einheitsschule-nak, mely létesíthetetlen. A törvény- 
javaslat pedig a bifurkált középiskola létesítését még nehezíti. 
Asbóth is megvesztegetőnek mondja ez argumentumot, de a minister 
nagy kerülőn át tart az egységes középiskola felé, mert most tri- 
furkatiót csinált. György Endre is kívánatosnak tartja az egységes 
középiskolát. De a négy alsó osztály egységesítése nem követeli a 
görög nyelv kihagyását. Ha az egységes középiskola eléretik, föl 
lehetne áldozni a görög nyelvet, de a felső négy osztály egysége
sítése sem kézzelfoghatólag, sem tantervileg meg nem kiséreltetik; 
míg ennek lehetőségét tanterv szerint megvalósíthatónak nem látja, 
addig a görög nyelv kihagyását idő előttinek tartja. Kovács Albert 
szerint olyan egységes középiskolát, mely a gyakorlati s tudományos 
pályákra egyaránt készít elő, megcsinálni nem lehet.

íme a főbb argumentumok harczának vázlatos képe. Nem tér
hetünk ki az ellenvetések ellenvetéseire is, az olvasó úgyis megta
lálja a részletes tudósításban, melyhez az előbbiek tán vezérfonalul 
szolgálhatnak. Magunk sem akarunk bővebben beleszólni a vitába. 
Csak röviden az eddigiek pótlásaként említjük a következőket. Nem 
tartjuk helyesnek a történelmi argumentum fonalán Schvarcz Gy.
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ama megjegyzését, hogy absolutistikus kormányok tették a görögöt 
kötelezővé Németországban. Németországnak a legújabb időkig más 
kormánya nem volt. Hogy az absolutismusnak semmi köze a görög
höz, mutatja Franczia- s Angolország [példája. — Viszont ügyesen 
felelt Schvarcz Gyula a túlterhelésre vonatkozólag, hogy a görög 
nyelv elhagyásával biztosítani akarjuk a gyengébb tanulóknak is a 
kellő előmenetelt. — A görög nyelv hasznára vonatkozólag nem ok 
nélkül említette Schvarcz, hogy a gymnasium képző hatását nem 
szabad egészen csak a görögnek tulajdonítani. Azonban a külföldre 
való hivatkozás a törvényjavaslat védőinek részéről szerencsétlen 
volt, mert egyetlen egy nagyobb országban sem mertek eddig ily 
radikális rendszabályhoz, mint a minőt e törvényjavaslat contem- 
plál, nyúlni. Másutt az ügy helyes utón van, az irodalmi s parla
menti vita tárgya, nálunk, alig hogy az eszme megszületett, már 
is testet öltött, mielőtt csak útját egyengethettük volna.

Mi az eredménye az egész vitának ? Általánosan elismerik, 
hogy a görög stúdium nagy fontosságú, hiszen a görög szellemet 
ápolni akarják ezentúl is ; nem bizonyították be, hogy ifjaink valóban 
túl vannak terhelve; sokan tagadták az eredménytelenséget; elismer
ték, hogy a középiskolai tantárgyakat nem szabad a gyakorlati haszon 
szempontjából mérlegelni; nem tűnt ki, hogy az egységes közép
iskola létesítése czéljáhól most azonnal el kell törülni a görögöt, 
hiszen várhattunk volna ezzel, míg az egységes középiskola létre 
jön ; nagy súlyt helyeztek arra, hogy a görög studium ne vesszen 
ki Magyarországon: mégis oly rendszabályhoz nyúltak, mely a 
tanférfiak nagy részét aggodalommal tölti el, mely a fennálló 
állapotot olyannal cseréli föl, melynek értékéről csak nagy két
séggel szólhatunk. Miért történt ez? Mert a közvélemény kívánja. 
Miért kívánja a közvélemény ? Mert a görögöt haszontalan stú
diumnak tartja. De hiszen ehhez a közvélemény nem ért s a kép
viselőház nincs is ebben a meggyőződésben! A képviselőház nem 
a „gyakorlati“ haszon szerint ítéli meg az oktatás becsét. Nagyon 
szépen magyarázta Kovács, hogy a gymnasium nem szakiskola, 
hanem elmeképző intézet. Igaz, hogy sok oda nem való elem tódúl 
a gymnasiumba, de szabad-e ezekért azok érdekeit feláldozni, kik 
oda valók, kik a kisebbséget képezik ugyan, de azt a kisebbséget, 
mely a nemzetet vezetni van hivatva ?

Hagyján a görög nyelv! Több ízben megmutattuk, hogy nem 
tartozunk a classikus nyelvek vak imádói közé; hogy nyugodtan
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látjuk közeledni azt az időt, midőn a classikus nyelvek elvesztik 
majd azt a vezérlő szerepet, melyet eddig vittek. Előttünk csak 
egy szempont döntő és fontos, az, hogy középső oktatásunk óvja 
meg — jobban mondva szerezze meg — tudományos, ideális jellegét, 
mert a tudományosság szellemének ez országban még gyöngék a 
gyökérszálai.

Vannak tudósaink, nagy tudósaink, de a tudományos szellem, 
légkör, fogékonyság hiányzik culturéletünkben. E tudományos szel
lemnek a középiskolákban erős, kipróbált táplálója a classikus 
nyelvek oktatása, ez oktatás módszerénél, tartalmánál, történeti mi- 
voltánál fogva. E táplálót meggyöngítettük, engedményt téve a 
tudománytalanság szellemének, mely a közvélemény ezer száján 
nyilatkozik; ez az, a mi bennünket aggaszt. E belső motivumoktól 
félünk, melyek a görögöt megdöntötték s tovább fogják ostromolni 
tudományos életünk várait. Igaz, hogy eddig nem volt nagy foga
natja a görög tanításnak. De miért nem volt? Mert még semmit sem 
tanítottunk nagyon foganatosán. Hiszen az érettségi vizsgálatok biz
tosai panaszkodnak, hogy a magyar Írásbeli érettségi dolgozatokban 
fölös számmal találnak még helyesírási hibákat is, a nyelvtaniakat, 
stílusbelieket,, logikaiakat nem említve ! Elvileg veszedelmes eljárás, 
leszállni a jogos követelményekkel, mert nagyon elharapódzott e 
követelményeknek nemteljesítése. Nagyon ki tudnánk békülni a 
görög nyelv mellőzésével, ha azok az okok nem aggasztanának, 
melyek miatt a görögöt eltörölték. Ha Németországban, a hol a 
tudományos szellem oly erős, megszorítanák a görög tanítást, se 
nem csodálkoznánk rajta, se nem helytelenítenék. De minálunk, a 
hol a jogászok s orvosok amúgy is könnyen mesterségnek nézik 
foglalkozásukat, még kedvezni e banausi szellemnek : veszedelmes 
dolog. Lehetetlen, hogy minden orvos vagy jogász tudós legyen; 
nagyon jól tudjuk ; de ideálunk az, hogy a legtöbb közűlök gym- 
nasiumi és egyetemi éveiben élvezte legyen a tiszta tudományos 
kutatás legfőbb örömeit, hogy ott állott legyen, habár csak rövid 
ideig, azokon a magaslatokon, a hová az igazság kutatása, a lélek 
szárnyalása emelik az embert s egész életére nemesítik. A praxis 
is ezekből az emlékekből fogja erejének legdrágább nedveit szívni. 
A mai napig nem jutottunk el sem a középiskolában, sem az egye
temen ezen állapotig; ama közvélemény, mely ezt a törvényjavaslatot 
oly nagy örömmel fogadja, kétségekkel tölt el bennünket, hogy 
közeledünk-e feléje. Mi mindenesetre meg fogjuk az iskolában tenni
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kötelességeinket, ha a képviselőházban még oly szánalmasan néznek 
is le reánk, vaskalapos orthodox professorokra, s megtagadják 
tőlünk, hogy ..lelkiismeretünket kötelezve érezzük az összes ifjúság 
jövője iránt“.

* **

A compensationalis tantárgyakról is több Ízben volt szó. 
Schvarcz Gyula a görög írók magyar fordításban való olvasásától 
nagy eredményeket vár; most mosolyognak a külföldön e miatt 
felettünk; de eljő az idő, midőn irigyelni fognak bennünket ezért. 
Kovács Albert gúnyosan említi, hogy mily soká keresték, mivel 
helyettesítsék a görög oktatást, s didaktikai nehézségeket is lát e 
reformban. Csáky Albin gr. is sikereket remél a fordításoktól. 
Vadnai a rajzoktatás fontosságát méltatja s dicsőíti a görög szel
lemet, melyet a fordítások révén az ifjúság jobban mint eddig fog 
megismerni. Csáky Albin gr. végszavában is védelmezi a compen
sationalis tárgyakat, főleg a rajzoktatást.

* *

A részletes vitában Asbóth megkisérlette a reform megszorí
tását a gymnasiumoknak egy részére, a mi természetesen nem 
sikerült. Hasonlókép visszautasíttatott az az indítványa, hogy com- 
pensationális tárgyként a mennyiségtan s ábrázoló geometria vétes
sék föl. Szintúgy az az indítványa, hogy a gymnasiumok egy bizo
nyos részének (főkép a püspökiek és szerzetesrendieknek) szabadsá
gában álljon, úgy mint az aut. hitfelekezetieknek, esetleg a görög 
nyelv általánosan kötelező tanítását megtartani. Ellenben elfogad
tatott Zay amaz indítványa, hogy a görög remekírók fordításainak 
olvastatása ne kapcsoltassák a törvény szavával a magyár irodalom 
tanításához. A tárgyalás legérdekesebb mozzanata azonban Zay 
második indítványa volt, hogy a nem magyar nyelvű tanintézetek 
a görög auetorokat az intézet tannyelvén való fordításban olvashas
sák. Akár a véletlen műve volt, akár szándékosan történt, csak 
Zay első indítványának elfogadása tette lehetővé e második indít
vány tételét. Ha ez a tanítás a magyar irodalomhoz tartozik, akkor 
idegen tannyelvű intézetekben is a VII. és VIII. osztályban ma
gyarul kell történnie; ha a törvény azonban e kapcsolatot nem 
mondja ki, akkor ez a tárgy a középiskolai törvény értelmében az 
intézet tannyelvén tanítható. Az előadó s a minister, kik elfogadták 
az első javaslatot, kénytelenek voltak ehhez is hozzájárulni, a ház 
azouban máskép döntött. Értjük a ház határozatának motívumait, 
melyeket magunkévá teszünk ; oda kell törekednünk, de nemcsak 
nekünk, hanem maguknak az idegen tannyelvű intézeteknek is, 
hogy nemcsak a magyar nyelvet s irodalmat s nemcsak a felső 
két osztályban tanítsák magyarul; de a jelen esetben a határozat
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keresztülvitelét nagyon bajosnak tartjuk. Hogyan olvashasson egy 
német fiú az У. és VI. osztályban egy görög auctort magyar fordí
tásban ? Még sem sajnáljuk a történteket, mert ösztönözni fogja a 
nemzetiségi középiskolákat, hogy a mi nekik maguknak legfőbb 
érdeklik, sikeresebben tanítsák a magyar nyelvet. A felsőház cor- 
rigálta a képviselőház hibáját. Visszaállította a kapcsolatot a görög 
fordítások olvasása s a magyar irodalmi tanítás közt s ezzel megma
radhatott a görög szerzők magyar fordítása mellett, a mint ez részle
tes tudósításunkban olvasható. Ide iktatjuk különben egy napilapnak 
(Egyetértés) tudósítását a Zay indítványa fölötti szavazás jelenetéről:

Ossze-vissza álltak fel a pártok pro és contra szavazni. A többség nem 
volt kivehető, meg kellett számlálni a szavazatokat. A Zay mellett szavazó 
magyar Írókat, mint például Míkszátliot, Vadnait, a balról szemrehányó: 
Mikszáth ! Mikszáth ! kiáltások fogadták, mig Fáik Miksának Zay elleni szava
zatát a szélső baloldalról éljenzéssel fogadták. Az „Éljen Fáik !“-ra Hegedűs 
Sándor „Éljen Irányiéval válaszolt, mert Irányi Zay módosítványára szavazott. 
Zay módositvánva mellett szavazott a többi közt Tisza Kálmán s a jelenlevő 
egy szavazatképes miniszter Szápáry, (Csáky nem lévén képviselő, nincs 
szavazati joga,) a mérsékelt ellenzékről a görög harcz egyik főintézője Feny- 
vessy Ferencz, Grünwald s a többiek Kaas Ivor, Ábrányi Kornél, Linder 
György, Benedek Elek kivételével. A függetlenségi és 48-as párt egy kivé
tellel Zay ellen szavazott. A szavazatok megszámlálásának eredménye az lett, 
hogy 48-an Zay módosítványa mellett s ugyancsak 48-an Zay módosítása ellen 
szavaztak. Az elnöknek kellett dönteni, de előbb konstatálni kellett, hogy a 
szavazástól tartózkodó jelenvoltak száma határozatképessé teszi a házat. 112-en 
voltak jelen s így a ház határozatképes volt s Péchy Tamás elnöki döntő sza
vát Zay módosítványának elvetésére adta. A baloldal s a szélsöbaloldal szom
szédos padsoraiból felugráltak a képviselők s úgy tapsolták, éljenezték az 
elnököt. A „tiszai ev. kerületi felügyelő nem szavazhat máskép!“ kiáltá 
egy hang.

# £

A főrendiházban Gyulai Pál, Ilunfalvy Pál, Kuun Géza gróf 
a törvényjavaslat ellen, Vancsa János érsek, Zichy Antal, Rud- 
nyánszky József b. s végül a közöld, minister a javaslat mellett 
szólaltak föl. Magától értetődik, hogy a vitában újabb momen
tumok már nem merültek föl. Gyulai Pál a külföldre való hivat
kozást czáfolja, az eredménytelenséget tagadja, az egységes közép
iskola eszméjét kétesnek mondja, a gymnasiumi oktatás czélját 
pedig Kovács Alberthez hasonlóan fogja föl. Beszédjének veleje : 
se a külföld példája, se hazai viszonyok, se a dologban rejlő okok 
nem szólnak a javaslat mellett, a még nem is létező egységes 
középiskola kedvéért pedig a görögöt föláldozni nem észszerű. 
Hunfalvy hasonlóképen saját tapasztalatai alapján tagadja az ered
ménytelenséget s utal arra, mily mohón veszszük át haladottabb 
nemzetek válságait vagy öregségi betegségeit. Ő hozza föl azt az új 
argumentumot is, hogy a törvényjavaslat kedvezni akar az „úrűknak“, 
az aristocratiának. Kuun Géza bőven fejtegeti, hogy a fordítás nem 
pótolhatja az eredetit, hogy a grammatikai oktatásnak a classikus 
nyelvekben megvan a maga nagy jelentősége, hogy a görög nyelvre 
jogásznak és medikusnak szüksége van; hasonlókép tagadja az ered-
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ménytelenséget s állást foglal a „bifurkált egységes“ középiskola ellen. 
A görögellenesek közül Vancsa érsek csupán a román gymnasiumok 
érdekeit védi, Zichy Antal az egységes középiskola eszméjét hazai 
történeti adatokkal támogatja; a görög studium ellen bizonyos ethikai 
aggodalmakat hoz föl s a görög rovására a latin oktatás intensi- 
tását óhajtaná fokozni. Rudnyánssky báró visszautasítja Hunfalvy 
vádjait az aristocratikus motívumok ellen, egyébként a szokott 
módon a túlterhelés s a görög studium ezentúli nagyobb intensi- 
tása argumentumaival él. Kimerítő beszédet mondott a közoktatás- 
ügyi minister. Igen behatóan foglalkozik a külföldi mozgalmakkal, 
visszautasítja Hunfalvy vádjait a törvényjavaslat aristocratismusa' 
ellen, egyebekben már ismert argumentumait uj fordulatokkal 
variálja, itt is fősúlyt a létesítendő egységes középiskolára helyezve, 
s minden egyes ellenzéki szónok beszédeire részletesen reflectálva.

A részletes tárgyalásban, mint már említettük, fontos momentum 
volt, a mennyiben a görög irodalomnak a magyarral való kapcsolatos 
tanítása az eredeti szöveg értelmében mondatott ki, s ezzel a görög 
remekírók magyar fordításainak használata az 1883. középiskolai 
törvény értelmében is jogosulttá tétetett, legalább a két felső osz
tályban. Hogy az idegen nyelvű tanintézetek V. és VI. osztályában 
mikép fognak e tekintetben eljárni, a régi vagy az új törvény 
értelmében, sokan kétségesnek tartják. Ha az V. és VI. osztályban 
„a görög irodalom és művelődéstörténet alapvonalait“ tanítanák, 
akkor semmi nehézség nem volna, mert erre vonatkozólag nem teszi 
az új törvény sem az idegen nyelvű tanintézeteknek a magyar 
nyelvet mint az előadás nyelvét kötelezővé. De paedagogia ellenes 
volna az irodalom történetét az irodalom ismertetése előtt tanítani. 
Tekintetbe veendő azonban, hogy valamely görög remekíró magyar 
fordításának olvasása kitűnő eszköz lesz a magyar nyelvbeli isme
retek bővítésére, s ebbe teljesen belenyugodnánk, ha csak jó magyar 
fordításaink volnának. Minden ily kérdésben előtűnik az új tör
vény legsarkalatosabb hibája: teljesen készületlenül talál bennünket; 
nincsen reá vonatkozó részletes tantervűnk, s természetesen nincsenek 
meg a hozzá szükséges részletes utasítások; nincsen egyetlen egy 
megfelelő tankönyvünk; nincsenek iskolai használatra szolgáló fordí
tásai azoknak az Íróknak, melyeket olvastatni kellene; nincsen 
semmiféle paedagogiai vagy didaktikai útmutatás, melynek a tanár 
hasznát vehetné s természetesen nem lehettek tekintettel az új tör
vényre a tanárjelöltek kiképzésében sem. Mindez nem újság előt
tünk ; azelőtt is ilyetén módon „reformáltak“ nálunk ; a reformok 
e szerint gyümölcsöztek is. De a fennálló helyzettel nemcsak szá
molnunk kell, hanem azon is kell lennünk, hogy lehetőleg jóra 
fordítsuk s az említett hiányok pótlásán, a mennyire lehet, a magunk 
erejéből is fáradozzunk. Ezek után megkezdjük a részletes tudósítást 
а к ép V iselo házban folyt vita ismertetésével.
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Schvarcz Gyula röviden méltatva a törvényjavaslat jelentőségét, történeti 
visszapillantást vet a görög nyelvnek, mint rendes gymnasiumi tantárgynak tör
ténetére. A renaissance kétségkívül igen sokat tett arra, hogy a köztudományos
ság köreiben érdeklődés ébresztessék a görög tanulmányok iránt. Még többet 
tett e részben a múlt században egyfelől Winkelmannak, másfelől Lessingnek 
működése, a kik figyelmet igyekeztek ébreszteni — és ezt sikerrel is tették — 
a görög tanulmányok iránt, úgy irodalmi, mint különösen műpártolói körökben. 
Valóságos közlelkesedéssé Ion azonban ez az érdeklődés akkor, midőn a marok
nyi görög nép. e század harmadik évtizedében, dicsőségteljes élethaláltusa után. 
kivívta a maga felszabadulását. (Halljuk ! Halljuk !) Daczára azonban a közlel
kesedésnek, a görög nyelvet még sem tették az európai államok oly értelemben 
kötelezővé minden gymnasiumi tanulóra nézve, mint a mennyire kötelezővé lett 
e tantárgy az 1848-ik szabadságmozgalmak leveretése után. Egyáltalában véve 
ezen kötelező rendszer nem olyan régi, mint a reform ellenzői gondolják, vagy 
legalább állítani szokták. Tulajdonképen 1788-tól datálódik ez, midőn 11. Frigyes 
Vilmos poi'osz király kiadta a maga edictumát az érettségi vizsgálatok behoza
talára vonatkozólag. De ezután még hosszú ideig dispensatiót engedtek azon 
tanulóknak, még Poroszország gymnasiumaiban is, a kik nem akartak vagy nem 
bírtak a görög nyelvvel foglalkozni. 1837-ben a porosz kormány rendeletet adott 
ki, melyben csak azt tiltotta el, hogy oly városokban, melyekben gymnasiumok 
mellett felső polgári iskolák, reálgymnasiumok vagy reáliskolák léteznek, hogy 
ily városokban a dispensatio a görög nyelv alól gymnasiumi tanulóknak meg 
adassák. Hasonló viszonyok állottak fenn Hannoverében, Braunschweigban és 
más német államokban. Tény az, hogy többek között Hannoverában 1846-tól 
1849-ig fel voltak mentve a görög nyelv tanulása alól még a leendő orvosnö
vendékek és a leendő joghallgatók is. Ezen felül igen sok német államban tény
leg életbe lépett már előbb és ezentúl is fenmaradt a gymnasium bifurcatiója. 
Poroszországban tulajdonképen csak 1856-ban szigoríttalott meg ezen reform ; 
ez időtől fogva nem bocsáttatnak az egyetemekre azok, a kik dispensatiót nyer
tek a gymnasiumban a görög nyelv alól. A dispensatio azonban még magában 
Poroszországban is tényleg létezik.

Ha visszatekintünk ezen történelmi mozzanatokra, azonnal meg fogjuk 
érteni, hogy tulajdonképen többé-kevésbbé ábsolutistikus kormányok 'parancs
szavára történt, hogy a görög nyelv kötelező volta a német államokban beho
zatott. Az absolut kormányoknak tanácsadói egyfelől magas műveltségű, gyakran 
tudományos képzettségű bureaucraták voltak, másfelől azonban philolog-paedago- 
gok. Bensőségteljes kegyelettel viseltetem a philologok és paedagogok iránt, mert 
tudom, minő nagy szolgálatot tett az ő hangyaszorgalmuk és élesre köszörült 
critikájuk a tudománynak, de azt csakugyan kétségbe vonom, hogy ott, a hol a 
nemzetek culturpolitikájáról van szó. ők lettek volna a legjobb tanácsadók. 
(Helyeslés.) A philolog-paedagog rendszerint csak arra tekint, hogy az ő ked- 
vencz methodicája által, ha nem többet, legalább egynéhány díszpéldányt nevel
hessen ki tanítványai közül. Ha ez sikerül neki, akkor megnyugtatva érzi lelki
ismeretét s nem bántja azt legkevésbbé sem az a gondolat, hogy mi történik 
azután növendékeinek túlnyomó nagy tömegével ? Egészen máskép gondolkoznak 
azonban a népképviseletek, (Általános élénk helyeslés.) Miután a politikai szabadság 
gyökeret vert a német államok nagy részében is és a népképviseleti rendszer 
lépett életbe, különösen Európa más művelt államaiban, mint pl. a scandináv 
államokban is, látjuk, hogy e népképviseletek mihelyt megerősödtek, azonnal 
állást kezdtek foglalni a görög nyelvnek eddigi dictaturája vagy legalább mono
póliuma ellen. S ez igen természetes, mert mig a philolog nem érzi — miként 
mondám — lelkiismeretét kötelezve az összes ifjúság jövője iránt, addig a nép
képviseletek érzik, hogy felelősek a hazának és az utókornak egy egész nagy 
nemzedék neveltetéséért. (Általános élénk helyeslés.) Ne csodálkozzunk tehát 
azon. hogy csakugyan történtek törvényhozási actusok Dániában, Svédországban. 
Norvégiában, Bern és Genf cantonban. hogy Francziaországot, a hol a lycéek 
bifurcatiója már évtizedek óta érvényben van. ne is említsem, mely törvény
hozási actusok mind oda irányultak, hogy a görög nyelvnek tultengését a gym-
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nasiumokon visszaszorítsák a józanság és korszerű czéltudatosság határai közé. 
Németországban és Ausztriában azonban azon mozgalom, mely ez irányban meg
indult, mindez ideig nem diadalmaskodhatott. 1848-ban a szász királyság, Schles- 
vig-Holstein és Hannovera conferentiái állást foglaltak az eddigi rendszer ellenében, 
de a népszabadsági mozgalom leveretése után vége lön reménységüknek, mert 
1849-ben magában Poroszországban az akkori közoktatásügyi minister Ladenburg, 
az összes porosz tanférfiakat conferentiára hívta össze, a mely a görög nyelv 
kérdését megbeszélje s e conferentia 1849-ben abban állapodott meg, hogy a 
gymnasium alsó osztályai a reáliskolával egységes alapot képezzenek, a felső 
osztályokban azonban a gymnasium is bifurcáltassék oly értelemben, hogy 
a görög nyelv egyáltalában nemcsak kötelező ne legyen, hanem még csak ne is 
taníttassák az egyik ágazatban. Újabb időben Ausztriában is keletkezett ily moz
galom. Az azonban, hogy e mozgalom sem a német birodalomban, sem Ausztriá
ban mind ez ideig nem győzedelmeskedhetett, legkevésbbé se tartson vissza 
bennünket attól, hogy oly reformot kezdeményezzünk, a melyet hazai szükség
leteink és érdekeink tüzetesen reánk parancsolnak. (Általános élénk helyeslés.) 
S csakugyan, t. ház, ha tekintjük a németországi és ausztriai állapotokat, azt 
fogjuk tapasztalni, hogy ezek némi mentségül szolgálhatnak az ottani törvény- 
hozások. illetőleg kormányoknak, hogy mind ez ideig nem tették még meg azon 
lépéseket, melyeket mi igyekezünk megtenni s melyeket a Scandináv államokban 
is megtettek. S miért?

Nálunk Magyarországon 152 gymnasiumnál több van, s csak maga a hiva
talos statistika számol ennyiről, holott tudjuk, hogy a protestánsoknak vannak 
még kisebb, lappangó gymnasiumaik is. Reáliskoláink száma a gymnasiumoké- 
val szemben összesen 29. A gymnasiumi tanulók száma nálunk 35,800-zal 
szerepel az 1878—79-iki ministeri jelentésben, és ezekkel szemben ugyancsak e 
ministeri jelentés szerint, 6800 reáliskolai növendék áll. Ily kedvezőtlen patho- 
logikus. valósággal kórságos állapotot, culturpolitikai szempontból, nem találunk 
egyetlen német államban és Ausztriában sem. Ausztriában pl. 70,000 azon tanu
lók száma — mint Gautsch minister a múltkor a Reichsi-athban mondta — a 
kik vagy reáliskolát, vagy reálgymnasiumot, vagy egyéb oly középiskolát láto
gatnak, hol nem tanítanak görögül. Ezzel szemben körülbelül 50,000 gymnasiumi 
tanuló van. Ezzel szemben láttuk, hogy nálunk mily képtelen az arány. A német 
államokban hasonló az eset. Poroszországban nemcsak különböző rangfokozatú 
reáliskolák és reálgymnasiumok vannak, hanem különböző felsőbb polgári isko
lák és egyéb középiskolák, a hol nem tanítják a görög nyelvet. Ha tehát náluk 
panaszkodnak a görög nyelv tultengése ellen a gymnasiumban, ez nem azt 
jelenti, a mit nálunk, a hol az ifjúság túlnyomó része, bármit tanácsoljon is a 
publicistika. folyton a gymnasium felé tolong. És ezen változtatni nincs is hatal
munkban. Épp a reform ellenzői hangoztatták a minap a sajtóban és egyebütt, 
hogy ne bolygassuk a görög nyelvet, hanem apaszszuk a gymnasiumok számát, 
alakítsuk át reáliskolákká és szaporítsuk a reáliskolákat és állítsunk felsőbb pol
gári iskolákat. Ez utóbbira csak annyit mondhatok, hogy erre hiányzik a pénz. 
A mi pedig az átalakítást illeti, ezt lehetetlenné teszik specialis viszonyaink. 
152 gymnasium közül törvényhozásilag csak tizenkét állami gymnasiumot lehetne 
átalakítani, mert ezekkel korlátlanul rendelkezik a törvényhozás. De, már az 
úgynevezett kir. kath. gymnasiumokra nézve kissé kérdéses a dolog. Én ugyan 
azt hiszem, hogy átalakíthatja azokat is, de ha megkisérlené, mindenesetre erős 
támadásoknak tenné ki magát. De aztán ott vannak a felekezeti iskolák, több 
mint száz. És mégis azt akarják, hogy azzal áltassuk magunkat, hogy a nagy
számú gymnasiumok átalakíthatok reáliskolákká? Ha a törvényhozás intézke
dése nem is érintheti a protestáns gymnasiumokat, kérdés, mennyiben érintheti 
a kath. szerzetes gymnasiumokat ? Szóval nem ez az az ut, a melyen meg 
lehetne oldani ezen nehézségeket. Hazai viszonyaink azt parancsolják, hogy 
magán a gymnasiumon iparkodjunk létrehozni a reformot.

De hogyan oldassák meg a problema. Az első pillanatra több út kínál
kozik. (Halljuk ! Halljuk!) A szónok itt kimutatja, hogy Max Müller tanácsa az 
egyetemre szorítani a görög nyelv tanulását nálunk nem vihető keresztül. Azután
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így folytatja: A másik módozatra utalni látszik Kovács Albert t. képviselőtársam 
a maga külön véleményében. Ezen különvélemény azt mondja : Ne foglalkozzék 
a minister reformdolgokkal, hagyja a reformokat és tartsa feladatának azt. hogy 
hajtsa végre a létező törvényt teljesen és a mint mondja, erélyesen. Magában 
véve szépen hangzik ez a módozat is ; de én nagyon kiváncsi vagyok rá. hogy 
igen t. képviselőtársam, a külön vélemény benyújtója, minő administrativ intéz
kedéseket fog majd tanácsolni a t. minister urnák arra nézve, hogy a törvényt 
erélyesebben, azaz sikeresebben végrehajthassa. Talán valami csodás hatású uj 
methodikát fog javaslatba hozni ? Ha valahol, úgy Németországon igényelhetnek 
maguknak nagy hírnevet, nagy érdemet, nagy elismertetést a philolog-paedagogu- 
sok. Az eredmény az. hogy daczára ezen kitűnő methodicának, Németország 
szellemi magasságai, köztük Dubois-Reymond, berlini tanár maga constatálja. 
hogy 20 év óta azon orvosnövendékek közül, kik előtte vizsgát tettek, nem volt 
képes egyetlen egy is szótár segítségével a legegyszerűbb görög mondatot lefor
dítani. (Derültség.) Magyarországon az állapotok a görög nyelv tekintetében 
csakugyan tarthatatlanok. a szó legkomolyabb értelmében (Igaz ! ügy van !) A 
reform ellenzői azt szokták mondani, hogy az 1883. évi XXX. törvény. csak hat, 
legföljebb csak hét év óta van érvényben ; tehát nem elég, mondják ők, az idő 
arra, hogy az abból nyert tapasztalatok utján azt az eredményt teljes joggal 
elítélhessük. De valósággal nem így áll a dolog. t. ház. 1883-ban tulajdonképen 
csak inarticuláltatott, csak törvénybe iktattatott a törvényhozás által az a rend
szer, a mely tényleg Magyarországon már 1871 óta a maihoz tökéletesen hasonló, 
azzal majdnem egyenlő terjedelemben, mértékben és intentióban fennáll. 1860-ban 
az októberi diploma után tudjuk, hogy a Thun-rendszer nemcsak megrendült, 
de meg is szűnt. Ismeretes, hogy e rendszerben mily szigorúan vették a görög 
nyelv tanítását. 1861-ben megszüntették azt a helytartótanács rendelete folytán 
és akkor a görög nyelv csak a felső négy gymnasialis osztályban taníttatott 
hetenként egy-egy osztályban 2—2 órában. Ez az állapot tartott 1867-ig. Ekkor 
a felső három osztályra reducáltatott a görög nyelv, szintén hetenként 2 órára. 
1868-ban már csak a két felsőbb osztályra reducáltatott, ott is hetenként két- 
két órában. 1869-ben 3 heti órában szintén csak a két felsőbb osztályban a 
hetedik és nyolczadikban maradt rendes tantárgy. 1872-ben br. Eötvös József 
minister, illetve utóda Pauler minister hozta be azt a rendszert, mely tulajdon
képen ma is fennáll. Ekkor már a felsőbb 4 gymnasialis osztályban, az összes 
osztályokat számítva, hetenként nem kevesebb, mint 18 órában tanították a 
görög nyelvet egész 1879-ig, 1879-től pedig a mai napig 19 órában tanítják ; a 
különbség tehát mindössze csak egy óra. Bátran elmondhatjuk tehát, hogy a 
görög nyelv a jelenlegihez hasonló mérvben nem 1883. óta, nem a középiskolai 
törvény óta, de már 1871. óta. vagyis 20 év óta taníttatik a gymnasium összes 
4 felső osztályában. Nem kisebb időköz, mint 20 esztendő tapasztalatai állanak 
tehát előttünk.

És vájjon mit mondanak az eredmények. Az eredmények nagyon elszo
morító tanuságtételt szolgáltatnak. Az eredmények azt mutatják, hogy e húsz 
év folyamában a felsőbb gymnasiumi osztályok ifjúságára nézve a görög nyelv 
tanításával éppen nem értük el azon kettős czélt, a mely végett a görög nyelv 
mint kötelező rendes tantárgy gymnasiumainkba behozatott. Az egyik czél az 
volt: harmonicus módon fejleszteni az ifjúság szellemi képességeit azon forma
lis képzés által, a melyet állítólag pótolhatatlan módon és mérvben nyújt a 
görög grammatika tanulásában rejlő szellemi gymnastica az ifjúságnak; a másik 
czél pedig az volt: kikészíteni az ifjakat arra, hogy a görög remekírókat meg
érthessék és ezek által a fenséges görög szellemmel megismerkedhessenek.

A mi az elsőt illeti, a ministeri biztosok, kik ki lettek küldve a különböző 
felekezeti autonomicus gymnasiumok érettségi vizsgálataira, maguk constatálják 
azt az elszomorító hanyatlást, mely a latin nyelvben való hátramaradásban 
mutatkozik. Ha 20 évi tapasztalás után tehát azt látjuk, hogy még a latin nyelv
nél is hátrament a tanítás eredménye, akkor a görög nyelv tanításának nem 
tulajdoníthatunk valami különös gymnasticai bűverőt és szellemi hasznot. Fáj
dalom. még a magyar nyelvtannál is hátramaradást kell tapasztalnunk. A mi



5 9 9

pedig azon ismereteket illeti, a melyeket ifjaink a gvmnasiumokban elsajátíta
nak, azt tudom én, tudja az egész ház, tudja a szakpublicistica, tudja vala
mennyi tantérfi, hogy néhány kitűnő tehetségű, jobb hajlamú, buzgó ifjútól 
eltekintve, egy-egy osztályban a tanulók túlnyomó többsége még csak annyira 
sem viszi, hogy a nyolczadik osztályban görögül conjugálni tudjon tökéletesen, 
sőt van olyan is, a ki még olvasni sem tud helyesen. (Igaz ! Úgy van !) Azt 
egész bátran elmondhatjuk, hogy egynéhányat leszámítva, a legtöbb tanuló nem 
képes szótár nélkül egyetlenegy mondatot sem lefordítani oly görög autorokból. 
a kiknek műveit az előtt nem látta Ez az eredménye a mostani rendszernek.

S nézzük most az irodalmi ismereteket. A görög nyelv arra lenne hivatva, 
hogy bevezesse az ifjakat a görög irodalom műremekeibe. Ha van valami, a mi 
lélekemelő a görög irodalom műremekeiben, az a műegész, a formai tökély; ez 
azonban csak akkor élvezhető, ha valaki a mű egészébe képes behatolni. Ámde 
gymnasiumaink mind arra szorítkoznak a hagyományos paedagogiai elv szerint, 
hogy néhány száz homéroszi verset, vagy legfeljebb 2—3 éneket, egy könyvet 
Herodotból vagy Xenophonból, vagy két meglehetősen unalmas párbeszédet Plató
ból fordítgattatnak és elemezgettetnek. Ezek a töredékek tehát legkevésbbé sem 
alkalmasak arra, hogy — a tulterheltetésről nem is szólva, — bámulatot vagy 
csodálatot ébreszszenek, az ifjúságban a görög irodalom műremekei iránt; (Úgy 
van! Úgy van !) arra pedig már éppen képtelenek, hogy a fiatal ember a görög 
Írókat valóban megértse ; az egész törekvés többet nem eredményez, mint hogy 
megunja azokat és szerencse, hogy ha undorral nem gondol rájuk, mihelyt az 
érettségit letette. (Igaz! Úgy van !) Ez tehát tarthatatlan állapot; tarthatatlan a 
túlterheltség miatt is ; nem azért, mert sikertelen magának a görög nyelv és 
irodalomnak kényszerű oktatása az ifjúság túlnyomó nagy részére nézve; de 
tarthatatlan azért is, mert ezen időpazarlás és fáradság miatt, melyet az ifjúság 
kivétel nélkül kénytelen a felsőbb osztályokban a görög nyelvre fordítani, meg 
van gátolva abban, hogy a gymnasium egyéb tantárgyaiban kellő előmenetelt 
tehessen. (Úgy van! Úgy van !) A szükség annyira parancsoló, hogy a ki ennek 
ellentmond és a mostanit föntartani akarja, az nehezen van tisztában vagy saját 
magával, vagy a törvényhozás culturpolitikai föladatával. (Élénk helyeslés.) Ezért 
melegen üdvözlöm a közoktatási bizottság nevében a minister ur reformját.

Mi történt eddig gymnasiumainkban ? Ha volt is egynéhány kiváló tehet
ségű ifjú, kinek hajlama volt a görög nyelv iránt, a tanár nem tehette meg velük 
a kellő előmenetelt azért, mert minden lépten-nyomon figyelemmel kellett lennie 
hátramaradottságára azon nagy tömegnek, a mely az illető osztályban ott volt. 
s a mely annyira sem vitte, hogy midőn valamely görög auctort olvasott, tisz
tában lett volna a görög conjugatio és declinatio formáival. (Igaz! Ugv van!) 
Ez az akadály most megszűnt. Nagyon tévednek t. képviselöház azok, kik azzal 
vélnek bennünket rémítgethetni, hogy ezen reform folytán megszakad a _ magyar 
nemzet solidaritása a nyugat-európai tudományossággal és culturával. Ép ellen
kezőleg, ez a reform fog bennünket magyarokul oda képesíteni, hogy nevelőd
jenek, képződjenek nálunk nagyobb számban valódi szakférfiak, kik méltán ver
senyezhetni fognak a német, franczia és angoi tudósokkal a görög nyelv és 
irodalom terén. (Élénk helyeslés.) De természetesen csak azokat fogjuk görögül 
taníttatni, a kik arra hivatást éreznek magukban s kiknek az szellemi — s nem 
anyagi — szükségük. Másfelől azonban — és ez épen nagyon fontos mozzanat 
a javaslatban — még az ifjak azon nagy tömege is, a mely nem fog arra szo- 
ríttatni, hogy görögül tanuljon, még az is részesülni fog mindazon áldásokban, 
a melyeket maguk a philologusok és paedagogusok várnak a görög nyelv taní
tásától az irodalomra nézve. (Élénk helyeslés.)

Németországban is panaszkodnak az elfogulatlan tudósok, hogy bármeny
nyire kielégítő eredményt mutat is fel némely kiváló növendék a nyelvtani 
ismereteket illetőleg: a görög irodalom ismerete Németországban egyáltalában 
véve nem áll ugyanazon niveaun, mint a philologisálás, a grammatisálás. Ezt 
nem én állítom, ezt maguk a németek hangoztatják. Hogy pedig a gymnasiumi 
ifjúság nagy tömege egyáltalában kellő átnézettél, fogalommal bírna a görög 
irodalom egyes nagy, kiváló remekírók nagy műveinek egészéről ; ezt nem
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állítják Németországban még a philolog-paedagogok sem, mert ilyesmi Német
országban nem létezik. Nálunk azonban épen a minister ur kezdeményezése 
folytán lehetővé fog tétetni, hogy még azon gymnasiumi tanulók is. a kik görö
gül nem fognak tanulni, azok is lehetőleg méltó magyar műfordításban fogják 
megismerni a görög irodalom remekíróit. (Helyeslés.) Megmosolyognak bennün
ket külföldön ezen eszme miatt, ámbár Dániában ezt szintén létrehozták ; most 
— mondom — külföldön mosolyognak e miatt felettünk, de eljön legközelebb 
az idő, midőn irigyelni fogják ezen reformokat. (Elénk helyeslés.) És ha nem 
csupa szóvirág volt, a mit a reform ellenzői beszéltek azon csodás hatásról, 
melyet Kazinczyra, Kölcseyre és más jelesünkre tett a görög irodalom művelése 
annak idejében, hát akkor most áll elő az alkalom mindenkire, nemcsak a 
vagyonosabb, előkelőbb Írókra nézve, de már az iskolában minden gyermekre 
nézve megnyílik az alkalom, hogy felfrissítse, finomítsa, nemesítse az irodalom 
iránt Ízlését a görög Írók gondolkodásmódján és formai tökélyén, mert saját anya
nyelvén, magyarul fogja élvezhetni azokat, holott az egyoldalú grammatisálás 
mellett soha egyebet, mint töredéket nem kap az iskolában és fogalma sem lehet 
a görög irodalomról. (Élénk helyeslés.)

Kovács Albez-t, ki az előadó történeti adataira nézve megjegyzi, hogy 
összefüggés nélküliek, hogy a jelen század philhellenismusa a kérdéssel semmiféle 
nexusban sincsen, a következőképen folytatja beszédét:

Közforgalmú adat, hogy a humán gymnasiumot a renaissance szülte, de 
pontosan szólva a görög és a classikus irodalmat már a keresztes háborúk után 
tanítani kezdték egyes iskolákban, a renaissance pedig, mely a 15. század 
közepével kezdődik, csak nagyobb kiterjedést adott annak, a mi már meg volt. 
Azon időbeiz humanistáknak nevezték azon tudós férfiakat, a kik az egyházi 
irodalom mellett classika literaturával is, a kanonjog mellett a római joggal is 
foglalkoztak s az ezeknek kincstárából merített bővebb tudásukkal, új bölcsé
szeti és társadalmi nézletükkel a világhistória harmadik korszakának alapítói 
lettek ; tehát az újkor élén, mely 400 év előtt kezdődött és máig tart. a görög 
míveltség áll és viszi a zászlót a mai napig. Meglehet, hogy a világhistória 
4-ik nagy korszakát e törvényjavaslattól fogják számítani, a mely most e zászlót 
lerántani készül. (Derültség balfelől.) Az egyházi reformatio kezdetén, mely 
maga is humanismus szülöttje, a gymnasium lényegesen hasonlított a mai 
alakjához. Főtantárgyai voltak a görög és latin nyelv és a mathesis. Ezeknek 
tanítása által vélték elérhetni a középfokú oktatás czélját, a melyet a felsőbb 
tudományok művelésére való előkészítésben helyeztek. E főtárgyakhoz mellé
kesen csatlakoztak körülbelül ugyanazon tárgyak, a melyeket ma is tanítunk. 
E tárgyak mértéke olykor változott a divat szerint, mert hiszen az oktatási 
ügynek is van divatja, — ez a törvényjavaslat is egy momentuma a jelenkor 
divatjának — de az az alapfelfogás, hogy a gymnasiumi oktatásnak czélja a 
tudományok előkészítése, s e czélt a két régi nyelv és a mathesis tanítása által 
kell elérni: változatlanul áll századok óta.

Az emberek sokáig nem érezték más képzés szükségét, mint a tudós 
képzését, s nem is volt más iskolájuk, mint a tudós gymnasium és az egyetem, 
s ezenkívül a protestánsoknál az általános olvasni tanítás azért, hogy mindenki 
olvashassa a bibliát. A múlt század elején merült fel először az a gondolat, hogy 
az iparos és kereskedő osztálynak is kellene a népiskolai színvonalon felül 
némi intelligentiát és némi technikai szakképzettséget nyújtani, s keletkeztek is 
már a múlt században oly iskolák, melyekben ezen osztályok növendékei 
egy-két évig tanulhattak valamit. Ez a polgári és reáliskola kezdete, de egészen 
a legújabb időkig senki se gondolt arra, hogy ezek a tudós gymnasium helyét 
is pótolhatnák. Magyarországot ezen egész reáliskolai mozgalom hosszú időn 
át érintetlenül hagyta. Itt még a múlt században és a folyónak is az első 
felében csak olyan primitiv kézműipar létezett, melynek intellektuális és 
magasabb technikai szükségei nem támadtak. 1842-ben alakult Nagyszebenben 
az első reáliskola, de ezt az egyet leszámítva, nálunk a reáliskolák közvetlenül 
a forradalom után kezdtek létesülni. Hanem már akkor a reáliskola, ha nem is
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■egészen, mint most, de részben ki volt vetkó'ztetve eredeti alakjából és rendel
tetéséből és mi már ezen megrontott alakjában ismertük meg. Az alsó osztályait 
ugyan még akkor is az iparosok és kereskedők számára való iskolának tekin
tették, de már a felsőbb osztályok végzése jogot adott a magasabb technikai 
vagy politechnikumi intézet látogatására; sőt a németek közt már akkor 
lehetett egyes hangokat hallani, hogy ez a humán gymnasium helyét is 
pótolhatná.

Tehát körülbelül félszázadosnak lehet nevezni a humanisták és realisták 
harczát a középiskolai kérdésben, a mely mindkét oldalon a következő okosko
dásból indult ki. (Halljuk! Halíjuk!) A humanisták, a középiskolai oktatás 
feladatát abban helyezték, hogy a tudományos pályára készülő ifjút arra 
képesítse, hogy a tudományokban búvárkodni tudjon, hogy a maga erején 
meg tudjon tanulni akármit. Az ifjak innen nem igen bő, de alapos és jól 
rendezett ismeretet vittek az egyetemre s e mellett fegyelmezett és ép elmét.

Ezzel szemben a félszázad előtti realisták maguk is elismerték, hogy a 
középfokú tudományos oktatás czélja inkább az agynak idomítása, mint ismeret- 
anyaggal megtömése; s ebben ők előnyösen különböztek már utódaiktól. Azt 
is elismerték, hogy e czélt főként a nyelvek és a mathesis tanítása által 
lehet elérni; de úgy okoskodtak : Miért ne lehetne az agynak épen azon képzést 
megadni mívelt élő nyelvekkel ? Minthogy ezt az alapos paedagógusok'1 egyelőre 
próba nélkül kétségbe nem vonhatták, tehát a főreáliskola növendékei jogot 
nyertek egyelőre csak a polytechnikum látogatására, a hová a gymnasiumi növen
dékek is akadály nélkül mehettek és itt egymás mellett összehasonlítás alá 
eshettek. Az összehasonlítást a kétféle középiskola növendékei közt először a 
zürichi polytechnikum tanárai tették meg nyilvánosan, a kik néhány év előtt 
egy közleményt adtak ki, a melynek tartalma az volt. hogy bár a reáliskolák 
növendékei a polytechnikumon az első évben felülmúlták a gymnasiumokéit. 
mert több rajzot tudnak és a számtan némely gyakorlati alkalmazásait ismerik, 
de azután hova-tovább felülkerekednek a gymnasiumi növendékek; a végén 
pedig az igazi nagy. tervező, feltaláló és vezérkedő mérnökök általában a 
gymnasiumi növendékek közül kerülnek ki, mig a reáliskola növendékei a mások 
terveinek és gondolatainak igen jó és gondos végrehajtói lehetnek ugyan, de 
magasabbra, igazi tudományos és vezéri magaslatra nem emelkednek.

Ugyanezt a tapasztalatot megtették a többi polytechnikumon is; nálunk 
pedig, miután a pesti polytechnikumon ezen fontos ügyről rendszeres statisz
tikát nem vezettek, vagy legalább közzé nem tettek, csak egyes polytech- 
nikumi tanárok nyilatkozatát idézhetem. (Halljuk! Halljuk!) Névszerint Szily 
Kálmán polytechnikumi tanár ur a minister által nemrég összehívott ankétén a 
következő nyilatkozatot tette. (Halljuk ! Halljuk !) (Olvassa) «Neki alkalma volt 
megfigyelni azon tanulókat, kik a görög nélküli, régi iskolából léptek a 
felsőbb iskolába, ép úgy mint azokat, a kik a mai gymnasiumból és reál
iskolából kerültek ki. Ha, a mi eddig kivétel volt, az ezentúl átalánossá válnék s 
a tanulók nagy része nem részesülne görög nyelvi tanításban, azt igen sajná
latos dolognak tartaná, mert ő. mint műegyetemi tanár mindig azt szerette 
volna, hogy minden tanítványa gymnasiumból került volna a főiskolára. A 
nélkül, hogy fejtegetné miben áll a gymnasiumi tanulmányok felsőbbsége, tény 
-az, hogy a gymnasiumból kikerülő tanuló, ha eleinte bizonyos ügyességekben 
némi fogyatkozást mutat is. csakhamar túlhaladja a reáliskolából jöttékét, mig 
ez utóbbiakon eredeti tanulmányaik félszegsége mindig meglátszik, Á műegyetem 
szempontjából a reáliskolák fentartását teljesen szükségtelennek tartja.» Ugyan
ezt megerősítette báró Eötvös Lóránt professor is, a ki szintén reáltárgyakat 
tanít- az egyetemen. A magam részéről pedig megkérdeztem e tárgyban Csiky 
Kálmán és Jónás Ödön polytechnikumi professor urakat, kik ugyanezt megerősí
tették, de Jónás Ödön t. képviselőtársunk e tényt azzal kívánta magyarázni és 
mentegetni, hogy ennek oka az, hogy a gymnasiumból általában csak a leg
képzettebb és specifikus mathematikai tehetséggel biró ifjak mennek a poly- 
technikumra, mig a reáliskolából a leggyengébbek is oda mennek, mert egyebüvé 
nem mehetnek. Ezt az enyhítő körülményt ugyan a gymnasium javára szokták
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magyarázni, de ezt most mellőzöm és csak megállapítom a tényt, hogy ezen 
ügyben a reáliskolával nálunk is ugyanazon tapasztalatokat tették, mint álta
lában Nyugat-Európában. Miután pedig eddig még soha senkinek sem jutott 
eszébe, hogy a reáliskola az egyetem más fakultásaira is kellőkép elkészíthetne, 
és miután a reáltudományok terén is azon határon túl, a hol azok az egy
szerű technikai ügyesség köréből kilépve a valódi tudományos színvonalra 
emelkednek, a reáliskola a gymnasiummal szemben vereséget szenvedett: tehát 
a következetes észjárású német tudósvilág előtt a reáliskola mint a tudományos 
pályára előkészítő középiskola, meg volt bukva. Ez az oka annak, hogy köze
lebbről Németországban olyan intézkedések tétettek, melyek a reáliskolai növen
dékek jogosítványát sokkal szőkébb térre szorították, s a reáliskolát vissza 
kezdték terelni eredeti hivatására, a honnan kiindult, és a melyet helytelenül oda
hagyott, hogy legyen ismét az iparosok és kereskedők technikai képző iskolája. 
És ezzel a posteriori be lett bizonyítva az is, hogy azon eredetileg jóhiszemű 
feltevés, hogy az új nyelvekkel a léleknek épen azt a képzést lehet adni, 
a melyet a classikus nyelvekkel, alaptalan feltevés volt. Ezt a tudós német nem 
is tagadja többé; de a mi realistáink, úgy látszik tagadják, s úgy látszik, 
nem lesz megengedve nekünk a sorstól, hogy a mások tapasztalatait tanulságunkra 
fordíthassuk, hanem magunknak is meg kell tennünk azt a félszázados fárad
ságos utat, melyet tudós szomszédaink már megtettek, de a melynek végéről 
már csalódva vissza is indultak.

Egy öreg tudós jó barátom még pályám kezdetén azt a tréfát mondta 
nekem, hogy minden eszme, mely Németországon születik, 50 év alatt érkezik le 
Pestre és pedig rendesen akkor, mikor már Németországon meghaladott állás
ponttá lett; és azután Pestről ismét 50 év alatt érkezik le Debreczenbe. 
(Derültség.) Félek, t. ház, hogy az öreg tudós igazat mondott. De hát mi oka 
a classikus nyelvek ezen fölényének a tudományos nevelésben ? A feleletek 
erre a kérdésre, az említett tapasztalati tényen kívül, a mely egymaga is elég 
volna a kérdés eldöntésére, megtaláljuk, ha a gymnasiumi oktatás feladatát és 
czélját szabatosan formulázzuk. A tudós középiskolát nem szabad egy magában 
bevégzett és önczélu iskolának tekinteni, a melytől valamely életpályára vagy 
kenyérkeresetre bevégzett képzést lehetne követelni; mert ez egy 12—13 éves 
tanfolyamnak a 8 alsó osztálya, a melynek 4—5 felső éve az egyetemen van. 
A 8 alsó osztály egységes; a 4 felső pedig 4—5 ágra szakad, orvosokat, ügy
védeket és hasonlókat képez és az egész 12 éves tanfolyam csak akkor van 
teljesen befejezve, mikor a 12-ik év végén a tudori diplomát a fiatal embernek 
kezébe adják. Azon ifjú, a ki a 12 éves tanfolyamot az első hat év végén abban- 
hagyja, nem fél orvos vagy fél ügyvéd, hanem semmi, (ügy van! balfelől.) és a 
ki a harmadik jogi év befejezése után hagyja félbe tanulását, az nem s/4 vagy 
n/12 rész ügyvéd, hanem éppen olyan semmi, mintha korábban bármikor szakí
totta volna meg a tanulását. Az ilyen ember a gyakorlati élet számára csak 
Írni és olvasni tudó ember és egyéb semmi; mig az, a ki mind a 12 évet 
befejezte, még a leggyakorlatibb szempontból is, a kenyérkereset szempontjából 
is, egész ember, orvos vagy ügyvéd. E 12 éves tanfolyamban a speciál szakra 
képzés csak a négy utolsó évben történik, mig a nyolcz alsó osztály ezen négy 
év tudományos, szakszerű tanulmányaira előkészít.

S mi az oka annak, hogy ezen előkészítést a classikus nyelvek tökélete
sebben eszközük, mint a modern nyelvek? Egyik előnyük azon nyelveknek 
éppen abban áll, a mivel a bizottsági jelentés és ma az előadó ur is e nyelvek 
ellen nagy tetszés mellett argumentált, hogy ezek a nyelvek nehezek s az ifjút 
súlyos munkához szoktatják, vagy megtanítják tanulni. Továbbá e régi nyelvekkel 
való foglalkozás tisztán tudományos jellegű, s ez által megadja a léleknek azt 
az irányzatot, hogy tudományosan tudjon foglalkozni. E formális képzésben a 
mathesissel való foglalkozás az elmét a tudományos szigorhoz és a mathe- 
matikai bizonyításhoz szoktatja, mely nem elégszik meg a találgatással és sej
téssel, vagy azzal, hogy a komoly dolgokat úgy viczczel üsse el, mint a mi köz
életünk igen gyakran teszi, és habár az, a ki életpályáján nem foglalkozik a 
mathesissel, annak gymnasiumi tételeit épen úgy elfelejti, mint a görög gram-
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matikát az, a ki vele nem foglalkozik; de elméjének azon ereje és irányzata, 
melyet a tudományos foglalkozásra nézve e két tárgynak gymnastikája adóit, 
megmarad azután is, mint a gymnasiumi tanítás valódi értéke és eredménye. 
(Helyeslés a baloldalon.) Ezeket a dolgokat, t. ház, a tanultabb utilitarianusok 
sem tagadják, de fel szokták panaszolni azt. hogy száz gymnasiumi növendék 
közül alig harmincz végez, hetven pedig időközben elhagyja az iskolát, ezeket 
tehát hiába való volt tudományos foglalkozáshoz idomítani, mert tudományosan 
foglalkozni nem fognak. Hiába kínozták őket latinnal, göröggel, mert élet
pályájukon ennek semmi hasznát nem veszik, jobb lett volna fizikát s élőnyelvet 
tanulniok, mert annak több hasznát vennék. Ez, t. ház, teljesen igaz a hetvenre 
nézve, de azon harminczra nézve, a ki végzett, jobb volt a gymnásiumi oktatás, 
sőt egyedül ez volt jó, azon hetvennek pedig nem kellett volna ide jönni) 
hanem azon iskolába, a hol physikát. és élőnyelvet tanítanak (Helyeslések) és a 
hol nem 12 éves. hanem sokkal rövidebb tanfolyam alatt kenyérkeresetre képe- 
sítnek. (Helyeslések.) De ép e körülmény mutatja azt is. hogy kétféle iskolára 
van szükség e két czél elérésére; mert ugyanazon egy iskolában mindkét czélt. 
az alsóbb fokú technikai képzést és a tudományos előkészítést is megoldani 
lehetetlen. (Helyeslések.)

Felpanaszolják továbbá az utilitáriusok és felpanaszolja hosszasan a 
bizottsági jelentés is, hogy grammatikával kinozzák a növendékeket és nem 
marad elég idő a nyelv anyagának megismerésére. Ez, t. ház, nem lehet másként 
az élő nyelvek tanításánál sem. mert a tanult ember a nyelvnek anyagát nem 
képes megtanulni addig, a mig annak formáit meg nem ismeri. A gyermek és 
a tudományosan nem képzett ember meg tud tanulni egy nyelvet a gyakorlatból 
is, de a tanult ember nem. E tapasztalatot a magyar emigránsok mind meg
tették saját magukon és velük együtt kiment nejeiken és gyermekeiken s kül
földi utamban velem ezen észrevételüket többen közölték. De a görög gramma
tika tanulásával az említett tudományos érdeken kivül még tisztán gyakorlati 
és hasznossági szempontból sincs elveszítve az idő. (Halljuk! Halljuk!) Mert 
a ki ezen rendkívül gazdag és tökéletes grammatikát csak annyira is átértette, 
a mennyire azt egy jobb nyolczadik osztályos fiú valósággal átérti, annak 
minden grammatikai forma a fejében van és annak egy élőnyelvet megtanulni 
nem is fáradság, mig ezen eló'iskola nélkül minden élő nyelvnek megtanulása 
külön adja ugyanazt a nehézséget.

Ez. t. ház, a kérdésnek történelmi és pedagógiai oldala, azzal a sajnos 
rövidséggel kifejtve, melyet egy parlamenti beszéd tere és az én gyönge han
gommal való számolás megenged. A kérdés jelen stádiuma a tanügyi világban 
az. hogy a reáliskola, mint a tudományokra előkészítő középiskola megbukottnak 
tekinthető és e térről már a németek nagy részben le is szorították. Hanem a 
visszavonulás közben a reálisták egy új oktatásügyi gondolatot termeltek, mely 
abban áll. hogy a mig egyfelől azt már nem vonják kétségbe, hogy a classikus 
nyelvekkel az agynak jobb képzést lehet adni, mint a modernekkel, másfelől 
azt mondják : mért ne lehetne a két nyelv közül elég képző erő csak az egyikben 
is és pedig a latinban, mely gyakorlatilag is többképen használható, mint a 
görög ? És miért ne lehetne tehát csak a görögöt mellőzni s helyette egy élő 
nyelvet tanítani ? Ez az okoskodás adott léteit Németországon az új keletű reál- 
gymnasiumnak ; és meglehet ez vezette Trefortot is azon félszeg intézkedésre, 
hogy pár év előtt a reáliskolákban mellékesen latin nyelvet kezdett taníttatni, 
mintha bizony a latin nyelv tanításánál egy pár száz terminus-technicus meg
tanulásáról volna szó, nem pedig azon formai képzésről, mely e nyelv tanul
mányozásából származik ? Ez az okoskodás szülte a tárgyalás alatt álló törvény- 
javaslatot is, feltéve, hogy egyáltalában valamely paedagogiai okoskodás szolgált 
alapjául s nem csak egy laikus ötlet, vagy a reálgymnasium utánzása, a mire 
a ministeri indokolás hivatkozik is. Ezzel eljutottam a tárgyalás alatt lévő tör
vényjavaslathoz s egyszersmind beszédem rövidebb második részéhez, melyben 
e törvényjavaslat czélzatát és indokolását veszem bírálat alá.

Ha most a gymnasiumi kérdésnek épen az előbb vázolt jelen stádiumán 
egy nagy szakképzettséggel és nagy tapasztalással biró tanférfiú azt mondaná

44*
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nekem: tegyünk kísérletet ezzel az új gondolattal is, melyet nevezzünk reál- 
gymnasiumnak; hát, — nem tekintve, hogy ezt azon realisták gondolták ki, 
a kik az oktatásügynek már előbb rossz tanácsot adtak és nem tekintve, hogy 
ép akkor jutottak ezen gondolathoz, mikor vereségük után visszavonulóban 
vannak; meglehet én is azt mondanám, hogy tegyünk kísérletet két-három 
iskolának ilyen átalakításával. Én ugyan előre se bízom a sikerben; de mégis 
elismerem, hogy az ilyen iskola a tudományos képzés czéljára különb, mint 
a reáliskola volt s aztán kicsiben kísérletezni, nem mondható helytelennek. 
De vájjon e törvényjavaslatban ezzel a feladattal vagyunk-e szembeállítva ? 
Nem. A minister úr nem arra hiv fel minket, hogy nehány iskolában kísér
letet tegyünk, hanem arra. hogy egész tanrendszerünket egyszerre eldobjuk oly 
gondolatért, melyet gyanús tanácsadók termeltek, és a melyet még soha sehol 
meg nem próbáltak. Ilyen ajánlatot egy komoly tanférfiú nem merne tenni hazá
jának, és Magyarországon kívül egyáltalában sehol sem mernék tenni, s aztán 
mi jogosítja fel a minister urat arra, hogy ezen a téren mint reformátor lépjen 
fel ? Hol és mikor adta ő bár a legkisebb jelét is annak, hogy valaha tudomá
nyos paedagogiával foglalkozott; és mikor és melyik iskola mellett szerezte 
tanügyi tapasztalatait ? Hiszen a t. minister urat ezen a téren még csak 
dilettánsnak sem lehet elismerni! Mi adja tehát neki azt a magas önérzetet, 
hogy ily vakmerő és mélyreható változtatást kezdeményezzen ? (Mozgás, felkiál
tások a szélsőbalfelől: A józan ész!) És mi bátorít fel másokat arra, hogy őt 
ebben kövessék ? A ministeri indokolás azt mondja, hogy azért kell ennek 
igy történni, az idők megváltoztak és a tudnivaló megszaporodott.

De. t. ház. a gymnasiumban csak egy tudnivaló van: a tanulni meg
tanulás. A mi pedig az idők változását illeti, tudom, hogy sok minden megvál
tozott a nap alatt, de az emberi lélek szerkezete és fejlődésének törvénye, mint 
a természet törvénye, nem változott meg, hanem ugyanaz, a mi eddig volt. S 
aztán miben szaporodott meg az ismeret anyaga, a melynek számára most a 
görög órákat kell lefoglalni ? Kétségkívül abban, a mit a törvényjavaslat a görög 
nyelv helyébe tesz. Gondolni se lehet egyebet; ez pedig a magyar irodalom és 
a rajz ! Hát nem a természettudományok, vagy valamely élő nyelv szüksége ? 
A bizottsági indokolás ezen kifejezései: «a modern ismeretkörnek legkorszerűbb 
tananyaga, századunk nagyszerű vívmányainak elsajátítása, korunk óriási ismeret
köre, a melyből az ifjú a görög nyelv mellett a megfelelő anyagot elsajátítani 
nem bírja, mégis csak arra a gondolatra viszik az embert, hogy ezen nagy 
vívmányok alatt a természettudományokat teszi a görög nyelv helyébe, és nem 
a rajzot. Talán e házban is sokan a természettudományokat vagy a franczia 
nyelvet várták pótléknak. A t. előadó ur azt mondta az elébb, hogy a tárgyalás 
folyamán még meg lehet vitatni, hogy mit teszünk a görög nyelv helyébe. 
Ezzel szemben az összes görög-ellenes párt legyen kegyes tőlem most egy jó 
tanácsot elfogadni, (Halljuk! Halljuk!) mely abban áll. hogy ne bolygassa most 
ezt a kérdést, mert ha feszegetni kezdi, úgy jár vele, mint a másik.

Két ilyen másikról van tudomásom; az egyik Németországon történt a 
múlt évben ; a másik pedig Magyarországon a múlt hónapban. Németországon 
is van egy párt, mely gyökeres reformokat sürget a gymnasiális oktatás terén. 
Kérvényt is adott be az országgyűléshez, a melynek alkalmából a porosz cul- 
tusminister beszédében azt mondá, hogy ő megszámlálta az addig német nyelven 
megjelent önálló reformterveket, a melyek mindannyian a nagyszerű vívmányok 
és a korszerű haladás jelszavai alá vannak helyezve és azoknak számát bárom- 
száznegyvennégynek találta.

Ha most a t. görögellenes képviselő urak ebben a pontban az előadó úrra 
hallgatnak és meg nem fontolják az én jó szómat s vitatni kezdik, hogy melyik 
tantárgyat tegyék a görög nyelv helyébe, hát akkor a reformtervek terén éppen 
akkora termékenységet fognak produkálni, mint német pártfeleik, hanem akkor 
aztán az idén nem mennének haza aratásra! A hazai másik pedig, a mely elret
tentő például szolgálhat, éppen a t. háznak közoktatásügyi bizottsága. Ott rajtam 
kívül mindenki egyetértett abban, hogy a görög nyelv tanítást el kell törülni, 
még azok is. a kiknek nemrég jelentéseit olvastuk itt a görög nyelv mellett;
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hanem a minister m\ egy ankétben tett kellemetlen tapasztalatain okulva, a 
törvényjavaslatban semmit sem tett a görög nyelv helyére, hanem csak 
az indokolásban mondta, hogy ő tisztában van magával arra nézve, hogy mely 
tantárgyakkal helyettesíti, ezek pedig lesznek «valószínűleg» a magyar irodalom 
és a rajz. Azonban a bizottságnak egyik tagja, a ki az efféle kérdésekben 
járatos, kifejtette, hogy az autonom felekezeti iskolák miatt a törvény szövegében 
kell a pótlékot meghatározni, mert azoknak olyan autonómiájuk van, hogy 
a törvényhozás rendelkezését feltétlenül tartoznak elfogadni, de a ministerét 
nem. Erre azon 5—6 férfiú, ki a főkérdéssel nehány perez alatt végzett, két 
napig tartó vitába keveredett önmagával, hogy mivel helyettesítse a görög 
nyelvet és végre is nem a létrejött megnyugvás vetett végett a vitának, hanem 
azon öröklött kormánypárti jó tanács, hogy ne okoskodjunk tovább, mert 
különben baj lesz belőle magunk között; fogadjuk el, úgy a mint a minister 
mondja (Ellenmondás jobbfelől). Fogadják tehát el a t. antihellén képviselő 
urak is úgy, mint a minister mondja, mert ha új felfedezési útra indulnak, 
meglátják, hogy megbánják. Engem pedig ezek az adatok és e vita meg
tanított arra. hogy mennyire van itt a reform szüksége megérve és mennyire 
van előkészítve, de megtanít e törvényjavaslat egyúttal arra is, hogy a második 
renaissance és a világhistoria negyedik korszakának élén fele részben a rajz
tanítás fog állani. (Derültség.) Hogy az új tantárgyak miként fognak beosz
tatni a tantervbe és miként lesznek majd egy és ugyanazon teremben, ugyanazon 
tárgyban különböző módon, különböző mértékben képzett növendékek, a kikkel 
még is együtt kell haladni: ez, t. képviselőbáz, sokkal hálásabb didaktikai théma, 
semhogy megfosztanám tőle azokat, a kik utánam fognak szólani.

A második indoka a minister urnák az, hogy a gymnasiumokba sok 
olyan fiú megy, a ki ott nem végez, hanem időközben abba hagyja a tanulást, 
és csalódottan távozik onnan, mert jövendő életpályájára nem profitirozott 
semmit. Ez, t. ház, már az előbb kifejtettem, teljesen igaz, s ezen a bajon 
segíteni is kell Magyarországon a közel jövőben. De hogy vájjon ugy-e, hogy 
e miatt a gymnasiumot a végzők számára alkalmatlanná idomítani, vagy 
valamely más módon : erre még beszédem végén vissza fogok térni.

A harmadik indok, melyet a ministeri beadvány csak futólag érint, de a 
bizottság terjedelmes jelentése túlnyomóan ezzel van tele, mint szintén az 
előadó úr mai beszédének is második részét ez tölti ki. az. hogy a görög nyelv 
tanításának úgy sincs semmi sikere. Még a legjobb tanulók sem jutnak el a 
gymnasiumban annyira, bogy Xenofont vagy Platót szótár nélkül olvashassák, 
hogy a nyelv nehézségeivel többé nem bajlódva, egészen a gondolat nagyságának 
és a forma tökélyének élvezetébe merülhessenek, pedig itt csak az egészet 
áttekintő ismeret érne valamit. Hát, t. képviselőház, az teljesen igaz, hogy a 
tudás ezen legmagasabb tökélyére a gymnasiumban a növendékek nem jutnak el; 
mert ez a görög nyelv tudásának legmagasabb tökélye volna. De hát vájjon 
egyéb tantárgyakban eljutnak-e az ismeret legmagasabb fokára? Vájjon a meg
szaporítandó rajztanítás által ezentúl kész építészek fognak-e a gymnasiumból 
kikerülni ? Vagy: miután a gymnasiumi tanításnak központja a történettanítás, 
vájjon a nyolez osztályt végzett ifjak kész historikusok ? Nem. Sőt ily absurd 
követelést más tárgyak iránt a gymnasiummal szemben nem is formál senki. 
A t. reálista urak. mikor más tárgyakról van szó, akkor megemlékeznek arról, 
hogy a gymnasium felett még egy 4—5 éves szaktanfolyam van az egye
temen és ennek a számára is kell valami tanulni valót fenhagyni; hogy még 
az egyetemi oktatás sem adja meg a tudás legmagasabb fokát, az élet számára 
is marad valami, sőt a régi professor is a maga szakjában folyvást talál valami 
tanulni valót; de már a mikor a görög nyelvről van szó, akkor odaállítják a 
tudás legmagasabb fokát, rámutatnak, hogy a gymnasiumban ezt nem érik el, 
kimondják a tanítás sikertelenségét, s következtetést vonnak belőle a görög 
tanítás eltörlésére. Nem a közoktatásügyi bizottság jelentése az egyedüli, mely 
ezen eljárást követi: éppen igy csinálják ezt a külföldiek is ; de náluk sem az 
igazság keresése adja a szájukba ezt az okoskodást. A gymnasium teljesen meg
oldotta a maga feladatát, ha a fiatal embert oda képesíti, hogy az egyetemen
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a professor vezetése mellett, de a saját erején bármit meg tudjon tanulni; akár 
a históriát, akár a reáltudományokat; a mi pedig különösen a görög nyelvet 
illeti, ha ebben oda képesíti, hogy az egyetemen a görög philológiai és theológiai 
tanulmányokban haladhat, és az orvosi műszókat, melyek nagy többsége görög, 
meg tudja tanulni. Ez pedig, t. ház. egy középszerűen jó magyar gymnasium, 
a növendékeknek legalább a középminőségű tömegével, el is éri mindenben, s a 
mindenek közt a görög nyelvben is.

Én, t. ház, egy olyan szaknak vagyok a professora, melyben a görögül 
tudás a tanulhatás eszköze és csak is ebben az egy szakban az. Intézetünknek 
állandóan 20—30 gymnasium szolgáltat növendékeket, mindenféle képzett
ségűeket ; és hosszas tanári pályámon azt tapasztaltam, hogy az ifjak általában 
hoznak annyi görög ismeretet a gymnasiumból, hogy mindjárt kezdetben sikerrel 
lehet velük összehasonlítani az új testamentumi idiómát vagy tájszólást a classikus 
nyelvvel, ez pedig már magasabb fokú s nem elemi nyelvészet; a második 
évben pedig a nagy többség sikerrel hallgathatja a bibliai magyarázat professorát, 
a ki az eredeti görög szöveget magyarázza s nem magyar fordítást. Leg
érdekesebbnek találom t. képviselőház, a sikertelenség vitatói közt azon tiszteletre
méltó férfiakat, a kik ezelőtt 30 vagy több esztendővel végezték a gymnasiumot, 
soha azóta görög könyvet ki nem nyitottak s most a vádlottak padjára ültetik 
a gymnasiumot azért, hogy ők a görög nyelvet elfelejtették. — A t. minister 
úr is argumentált nekünk ezzel a közoktatásügyi bizottságban. (Derültség.) 
T. képviselőház ! Én láttam olyan embert is, a ki 30 év alatt anyanyelvét is 
elfelejtette s mindennap látok olyanokat, a kik 30 év alatt elfelejtették az 
elemi iskolán felül lévő mathesist teljesen, még sokkal jobban, mint a görög 
szót. (Igaz! ügy van!) Hát vájjon ezen az alapon nem kellene-e a mathesis 
tanítását is megszüntetni a gymnasiumban ? Ha jól felszámoljuk, gyakorlatilag, 
a kenyérkereset szempontjából is kevesebb ember veszi hasznát a mathesisnak, 
mint a görög nyelvnek. (Helyeslés.)

Sok mindent tanítunk, t. ház, a tudományos nevelésben, vagy hogy a 
bizottsági jelentés kedvencz kifejezését használjam : «sok mindennel kínozzuk a 
magasra törő ifjúi elmét» (Derültség), a minek nincs semmi tárgyi értéke, a 
minek tartalmát nem is volna érdemes az emlékezetben megtartani, ha nem az 
egyik gyakorlatot az emlékező tehetség erősítésére, a másikat az Ítélet élesíté
sére. a harmadikat a kedély nemesítésére használjuk. Maga az anyag kihull az 
emlékezetből, de lélektani hatása a lélekben megmarad. (Élénk helyeslés.) A 
zenét nem azért taníttatjuk fiainkkal, hogy kenyeret keressenek vele, még azért 
sem, hogy magukat és környezetüket szórakoztatni tudják, mert száz közül egy 
viszi annyira, hogy szórakozás legyen a játékát hallgatni (Derültség) és ezer 
közül, de talán sok ezer közül egy annyira, hogy vele a kenyerét meg tudná 
keresni; de taníttatjuk azért, hogy a zene összhangja bele menjen a lélekbe, 
mint a lélek harmóniája és a lélek nemesítője, mely hatása a zenének meg
marad a lélekben akkor is. mikor az anya gyermeke sírása mellett már elha
nyagolja a zongoráját. (Élénk helyeslés és tetszés.) A mi pedig különösen a 
görög nyelvet illeti, (Halljuk!) ennek azon pedagógiai jelentőségén kívül, a me
lyet már vázoltam, még valóságos gyakorlati értéke és használata is van min- 
denik tudomány terén, de kivétel nélkül mindeniken. Jó góptechnikus vagy 
jogászmesterember lehet valaki a görög nyelv ismerete nélkül is ; de tudós 
jurista nem, mert azon tudós munkáknak, a melyekből magát tudóssá képez
hetné, nem érti meg a terminológiáját. Ez az oka annak, hogy Németországban 
még a reálgymnasiumok növendékeit sem bocsátják sem a jogi. sem az orvosi 
fakultásra; hanem csak a mathematikai. természettudományi szak és az uj 
nyelvek hallgatására.

Nem is helyes a görögöt holt nyelvnek nevezni. E kifejezésemmel nem 
arra czélzok, hogy ma is 8 millió ember beszéli ezt a nyelvet és hogy az a 
nemzet a földnek ránk nézve milyen érdemes pontján lakik, hanem azt akarom 
mondani, hogy élő nyelv mi közöttünk a tudományban és a gyakorlati életben; 
él és fejlődik és alakul naponkint, úgy szólván napról napra újabb meg újabb 
görög szók képeztetnek a tudomány és közélet számára régi gyökökből, de a
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classikus korban ismeretlen tárgyak és fogalmak megnevezésére, a milyen a 
zóna. a méter, a telegráf stb A paraszt embert könnyen nevetjük, ha «téli 
grófot» vagy más effélét mond; (Derültség.) de ha majd a jövő század orvosa, 
a Csáky doktora (Általános élénk derültség), ki a javaslata értelmében létesí
tendő középiskolában nyeri kiképeztetését, a betegségeknek és orvosszereknek 
görög neveit, az egymáshoz közel álló görög szókat kezdi egymással összezavarni 
és betegei számára fölcserélni, hát a betegei nem igen fognak rajta nevetni. 
(Igaz! ügy van!)

Rendkívül érdekes ebben a törvényjavaslatban és a cultusministerium 
tudományos fölszereltségére világot derítő az. hogy az orvosnövendékeket is 
fölmenti a görög nyelv tanulása alól. (Halljuk ! Halljuk !) Hogy a theologusnak 
kell görögül tudnia, azt ez a törvényjavaslat is elismeri és nem is hallottam, 
hogy valaha valaki képzelhetőnek tartotta volna a theologust e nélkül. Hanem 
az orvosnak már nincsen szüksége ! Lássuk tehát, mekkora mértékben van rá 
szüksége a theologusnak, mekkorában az orvosnak. (Halljuk! Halljuk!)

Én, tanítványaimmal, a kik között sok jó görög van, megszámláltattam 
egy kitűnő uj testamentumi görög szótár szókészletét és úgy találtuk, hogy az 
uj testamentum összesen 4949 görög szót használt; pedig itt azt az eljárást 
követtük a számlálásban, hogy az egy tőből eredő főneveket, mellékneveket, 
igéket és az összetételeket mind külön szónak vettünk, olyan embert tartva 
szem előtt, a ki görögül egy szót sem tud. Ezután megszámláltuk a Balogh 
Kálmán-féle orvosi műszótárt (Halljuk 1 Halljuk 1) és úgy találtuk, hogy az orvosi 
tudomány 4642 görög szót használ, pedig itt olyan embert tartottunk szem előtt, 
a ki a gymnasiumban görög nyelvet tanult, minek következtében az egy tőből 
eredő szókat és az összetételeket külön szóknak nem vettük. E szerint t. ház, 
az orvosi tudomány csak 300 szóval használ kevesebbet, mint a theologia. Ehhez 
az adathoz nem kell semmi kommentár; a szóknak ily nagy tömegét a nyelv 
formáinak és alakulási módjainak ismerete nélkül a világon egy ember sem 
képes megtanulni és állandóan megtartani. Ehhez hozzá kell tennem még azt. 
hogy a theologiai görög szók le vannak fordítva minden élő nyelvre és magyarra 
is, az orvosiak pedig csak kis részben ; ennélfogva a pap a gyakorlati működés 
terén képzelhető úgy is, hogy a görög nyelvet elfelejtse, de az orvos nem, mert 
rá nézve a görög nyelv élő és forgalmi nyelv. Ezeket fontolóra véve. a ki azt 
mondja, hogy az orvos felmenthető a görög nyelv tanulása alól, az egyenest 
nem tudja mit beszél.

Elismerem, hogy közoktatásügyünknek, különösen pedig középfokú okta
tásunknak reformra van szüksége, de nem arra, a mit ez a törvényjavaslat 
kontemplál. Magyarországon is beköszöntött azon állapot, melyben a külföld 
minket egy századdal megelőzött, hogy a gazdasági, ipari és társadalmi viszonyok 
egy sereg középmiveltségű embert kívánnak. Nem szükség, sőt nem is volna jó. 
azokon a helyeken scientiarum doctoroknak állani; de többet kell tudniok, 
mint a mennyit a népiskola szolgáltathat nekik, és ezen felül birniok kell közép
fokú gyakorlati szakképzettséggel isi A társadalom érzi már ennek a szükségét; 
követeli a kielégítést; megtámadja a gymnasiumot, a mely az ő szükségét nem 
tudja kielégíteni ; és sürgeti annak reformálását. Ebben a közhangulatban sokkal 
több igazság és sokkal több egészséges ösztön van, mint a mennyire becsülik. 
Tény, hogy a gymnasium ezen felmerült uj szükséget nem tudja kielégíteni, és 
tény, hogy a gymnasium a hibás, mert gymnasium van Magyarországon minden 
30 négyszögmérföldön egy, az olyan szakiskola pedig, a mely az új kornak 
ezen szükségletére dolgoznék, az egész országban alig van egy-kettő. Ily hely
zetben, t. ház. minden egyéb reform megkezdése előtt, magának a kultusmi- 
nisteriumnak reformálása volna szükséges. Mindenekelőtt szükség volna egy 
szakértő kultusministerre, (Mozgás jobbfelől), a ki állásának nagy tekintélyével 
— mert nálunk most még csak az állásnak van tekintélye — meg tudja értetni 
nemzetével azt. hogy a gymnasiumnak nem is feladata az, a mit tőle kívánnak, 
mert az egy 12 éves tudományos tanfolyamnak, a mely doctorokat képez, a 8 
alsó osztálya. Tehát, a ki nem azzal a szándékkal és nem azzal a szellemi és 
anyagi erővel indul tanulni, hogy mind a 12 évet elvégezze, az ne menjen



a gymnasiumba, hanem menjen azon technikai középiskolába, a mely ezen 
hosszú időnek negyede vagy fele alatt kész embert szolgáltat. És ha ezt 
a józan közvélemény megértve azt kérdezné, hogy hol vannak hát azok a. 
technikai középiskolák ? Felelje azt, hogy most még sehol sincsenek, de rövid 
idő alatt lesznek kellő számban, akár uj forrásokból, akár nehány gymnasium- 
nak átalakítása által, mert ezeknek a száma úgyis legalább kétszer akkora. 
Magyarországon, mint a mennyire szükség van. (Igaz ! llgy van! a baloldalon.) 
E helyett a mi kultusministereink folyvást azon mesterkednek, hogy a gym- 
nasiummal mind a két feladatot megoldják, a középfokú technikai képzést is, s 
a tudományos előképzést is, a mi annyira lehetetlen, hogy ily módon mind a 
két irányban teljes sikertelenségnek kell előállani. Ilyen ötletből támadt ez a 
törvényjavaslat is, s azért én azt a tárgyalás alapjául el nem fogadom, hanem 
ajánlom a t. háznak külön véleményem elfogadását. (Elénk tetszés és helyeslés a 
baloldalon.)

Cscíky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minister: T. képviselőház ! 
(Halljuk ! Halljuk !) Nem szándékom csupán a polémia fegyverével élni, habár 
jól tudom — és most már tapasztalásból beszélek — hogy ez a könnyebb része 
a feladatnak ; de ha a t. ház megengedi, előbb általánosságban kivánom saját 
álláspontjaimat indokolni, megmondván azon indokokat, melyek ez álláspont 
elfoglalására kényszerítettek. Ha ezek elmondása után még részletes válaszadásra 
is volna szükség, az egyes kifogásokra, az egyes irányban tett észrevételekre 
természetesen vissza fogok térni. (Halljuk ! Halljuk !)

Először is constatálnom kell, hogy az első alkalommal, a mikor a t. ház 
előtt közoktatási programmomat kifejtettem, már elmondottam nézeteimet a közép
iskola reformjáról, és így semmiféle kételyt sem hagytam abban a tekintetben, 
hogy mely irányban kivánom a reformot. (Úgy van! jobbfelől.) Megmondtam 
akkor, hogy én az egységes középiskolának vagyok barátja; hogy az egységes 
középiskola létesítését kivánom elősegíteni ; mihez nyomban hozzátettem azt. 
hogy ez szerintem csak úgy lehetséges, ha előbb a görög nyelv kérdésével leszá
molunk s ha a görög nyelv kérdésével a középiskolákban tisztába jövünk. (Úgy 
van ! jobbfelől.)

A ki hivatva van egy állam közoktatási politikáját irányozni, az nem 
élhet csupán vezérszavakkal; az — szerintem — köteles nemcsak azt megmon
dani. hogy mit akar. de azt is, hogy miért akarja ezt így, vagyis tartozik fel
fogását indokolni is, mert tisztában kell lennie az iránt, hogy az általa initiált 
irány mily eredményre fog vezetni. (Helyeslés. Halljuk ! Halljuk !)

Első sorban az a kérdés merül fel, t. ház, hogy mért kell az egységes 
középiskola. Úgy emlékszem, hogy erre vonatkozólag egy ízben, ámbár röviden, 
már nyilatkoztam oly értelemben, hogy nem tehetem magamévá azoknak néze
tét, a kik a középiskolai oktatást két részre osztván, az egyiknek feladatát a 
magasabb műveltség, a másikét a tisztán gyakorlati ismeretek nyújtásában lát
ják. Hozzátettem akkor, hogy ezen felfogást azért nem tehetem magamévá, mert 
teljes meggyőződésem szerint mindenkinek, a ki az életben magasabb állást van 
hivatva betölteni, szüksége van mindkettőre; úgy az eszményi műveltségre és 
magasabb felfogásra, mint a gyakorlati ismeretekre. (Helyeslés.)

Ezen szempontból tehát nem helyes a középiskolákat két részre, gymna- 
siumokra és reáliskolákra osztani.

De magában véve ez még nem elégséges ok arra, hogy szakítsunk a 
mostani iránynyal, hogy félre tegyük a mostani rendszert és állítsunk helyébe
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egy másikat, mely az egységes középiskolára vezet. Kell, hogy más okok is 
vezették legyen a közoktatásügyi kormányzat politikáját. És vannak is, még 
pedig igen fontos okok, t. ház. (Halljuk ! Halljuk!)

Első sorban áll az, hogy a szakpályák száma folytonosan szaporodván és 
az általános munkálkodás köre mindinkább nagyobbodván, természetes, hogy a 
munkafelosztás közben egy-egy szakpályán mindig több anyag gyűl össze és 
ennélfogva mindig intensivebben kell ezen irányt művelni. Ha már most azon 
szempontból indulunk ki, hogy a középiskola előkészítő tanfolyam egy szakpá
lyára, ebből önként következik, hogy a középiskolák fajait azon arányban kellene 
szaporítani, a melyben a szakpályák szaporodnak. Hogy ez tiszta lehetetlen
ség, hogy ezzel megmérkőznünk nem lehet, ez — azt hiszem -  teljesen világos. 
(Helyeslés.)

De még ha lehetséges volna is annyiféle középiskolát állítani, ahányféle 
szakpálya létezik és ekkép már a középiskolában előkészíteni az ifjakat a szak
pályákra ; ellenzi ezt egy igen nagy fontosságú érdek, a szülőknek és a tanulók
nak érdeke, vagyis az, hogy sem az egyik, sem a másik ne legyen kényszerítve 
idő előtt határozni afölött, hogy melyik pályára lépjen, melyiken kívánja hiva
tását betölteni. (Élénk helyeslés.)

Ezen szempontnál fogva kétségtelen, hogy oly középiskola létesítését kell 
lehetségessé tenni, mely lehetőleg a legtöbb szakpályára készít elő. azaz általá
nos műveltséget ad és általános ismeretek alapján előkészíti az ifjakat arra, hogy 
minden egyes szakpályán boldoguljanak.

Ezek azon okok, melyek engemet arra késztettek, hogy az egységes közép
iskola mellett nyilatkozzam és hogy tervezéseimben mindig ezt tartsam szem 
előtt. (Helyeslés.)

A második kérdés az, hogy ha már az egységes középiskola felé törek
szünk, miért szükséges, hogy a görög nyelv áldozatul essék ezen törekvésnek ?

Azt hiszem, hogy a felelet erre már benn foglaltatik az első kérdésre 
adott válaszomban. (Halljuk! Halljuk!)

Hogy ha a középiskola egyszerűsítéséről van szó, természetesen ez alatt 
csak a tananyagnak kellő kiválasztását lehet érteni. (Helyeslés, ügy van!) Hogy 
ha a középiskolát úgy akarják átalakítani, hogy az a szakpályákra készítsen 
elő. nem kellene azt obruálni oly tantárgyakkal, melyek csak kivételesen egyes 
pályákon használhatók. Ebből folyik az, hogy a görög nyelv, — a melynek 
szépségei és hasznossága mellett igen sokat lehet felhozni, de mert csakis egyes 
szakpályákon szükséges, — lehet csak az, a melynek vissza kell szorulni avég- 
ből, hogy az egységes középiskolában azon tantárgyaknak legyen helye, a melyek 
általában mindenütt szükségesek. (Élénk helyeslés.)

De hát ekkor megint fölmerül az a kérdés, hogy a görög nyelv a közép
iskolákban egyáltalában elejthető-e, vagy visszaszorítható-e és hogy általános 
didaktikai szempontból lehetséges-e ez ? (Halljuk ! Halljuk !)

Előre bocsátom, t. ház, hogyha valamely tantárgynak hasznosságáról szó
lunk a középiskolában, soha, semmiféle körülmények közt nem lehet szó anyagi 
haszonról. Nem oly hasznot kell érteni alatta, a melyet mérni vagy mérlegelni 
lehetne ; nem olyant kell érteni, a melylyel a gabna különféle fajait Ítélik meg, 
hogy miképen fog fizetni, hanem a didaktikai paedagogiai hasznot kell fonto-
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lóra venni. (Élénk helyeslés. Úgy van !) E szerint mérjük a görög nyelvnek és 
irodalomnak, úgy. amint az most a tantervben fennáll és taníttatik, hasznossá
gát paedagogiai szempontból. (Halljuk ! Halljuk !)

A t. eló'adó ur reflectált erre a kérdésre és Kovács Albert előttem szólt 
t. képviselő ur szintén foglalkozott e kérdéssel; annál könnyebben végezhetek 
én azzal. Két körülményt hoznak fel a mellett, hogy a görög nyelv tanítása a 
középiskolában okvetetlenül szükséges. Az első: az elme élesítése, a logikai gon
dolkozás fokozása, egymás mellett és egymással kapcsolatban.

Megengedem, t. ház, hogy a görög nyelvnek tanulása tényleg nagy befo
lyással bír a logikai gondolkozásra; de mindjárt hozzáteszem, hogy a görög 
nyelven kívül más tantárgyak is felhasználhatók hasonló czélból ! (Helyeslés!) 
Hozzá teszem, hogy nem is ezen tantárgyak természetében fekszik ez. hanem 
abban a módszerben, a melyet a helyesen eljáró tanár minden egyes tantárgy 
tanításánál úgy használ, hogy az elme élesítését elősegítse; mely szerint minden 
helyesen eljáró tanár, minden tantárgygyal úgy fog elbánni, hogy a logikai gon
dolkozást fejleszsze. (Élénk helyeslés.) De emellett van más ok ;s. Ha a classicus 
nyelvek tanulása e tekintetben különös súlylyal bir; ha ez fokozatosabb mérv
ben használható a czél elérésére, hiszen megmarad a középiskolában a latin 
nyelv tanítása. A latin nyelv tanításával pótolni lehet mindig azt, a mi a görög 
nyelv elmaradásával elesik. (Élénk helyeslés. Úgy van !)

De méltóztassék megengedni, hogy ez alkalommal utaljak arra, hogy azon 
férfiaknál, kik a nyilvánosságban szerepelnek, legyen az bármely tudományos 
vagy akár politikai téren sohasem tudtuk azt megkülönböztetni, vájjon tanultak-e 
az illetők valaha görögül, vagy nem. (Élénk derültség és tetszés.)

Ismételve hallottam egyeseknek kiváló logikai gondolkozását elismerni, és 
ha utánajártam a dolognak, constatáltam, hogy azok egyike sem tanult görögül. 
Csak egyesekre mutatok rá, t. ház. (Halljuk ! Halljuk !) Széchenyi István, vagy 
Andrássy Gyula gróf nem általánosan elismert logikai gondolkozásu férfiak vol
tak-e ? És hogyha történelmünknek e két nagy alakjára valaki rámondhatná, 
hogy bizonyos tekintetben az iskolázottság némi hiánya mégis észlelhető volt 
rajtuk, daczára annak, hogy lángelméjüket minden ember elismerte: akkor t. 
ház, rámutatok magára Deák Ferenczre, (Úgy van! Úgy van!) kiben a logikai 
gondolkozás, az elme élessége s az iskolázottság teljes mértéke volt egyesítve, 
amit bámulva csodáltunk mindnyájan, és Deák Ferencz soha sem tanult görögül. 
(Élénk helyeslés és tetszés.)

És ha t. ház, a jelenleg élő kiváló tudósaink, tanáraink és a nyilvános 
téren szereplő férfiak sorában körültekintünk -— még azok sorában is, kik a 
görög nyelv mellett foglalnak állást, (Derültség.) — igen keveset találunk közöt
tük, a kik görögül tudnak, vagy akik annak idején, mikor a középiskolába jár
tak, azzal örömmel foglalkoztak volna. (Élénk derültség és tetszés.)

Marad tehát t. ház, a didacticai haszonnak, mely a görög nyelv tanításá
val és tanulásával jár, egy második része, t. i. a görög irodalom ismerete, a 
görög szellemmel való foglalkozás, s a görög magas s nemes felfogás elsajátí
tása. (Halljuk ! Halljuk !)

Ha t. ház, ez a czélja a görög nyelv tanításának, akkor jó lélekkel mond
hatom, — és azt hiszem, mondhatja mindenki, a ki a középiskolákban a görög
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nyelv tanításának eredményét ismeri — hogy ez a czél absolute nem érhető el. 
(Úgy van ! Úgy van !) De teljesen ki is van zárva ennek lehetősége ; mert hogy
ha több évi fáradságos munka után, a gymnasiumi tanuló és pedig a legjele
sebbek közül való, csak odáig viszi és viheti, hogy nagy nehezen, szótár segít
ségével egy fél óra alatt tiz sort tud kibetüzni: akkor az a görög irodalom szép
ségeit felfogni, annak szellemét méltányolni nem tudja soha. (Élénk helyeslés 
és tetszés.) Másrészt t. ház, a görög nyelv tanításának, épen ezen része pótol
ható az által, a mit a törvényjavaslatban felvettem, t. i. a görög irodalomnak 
fordításokban való ismertetése által. (Úgy van! Úgy van !) E tekintetben meg 
vagyok győződve, nagy sikereket fogunk felmutathatni, sőt bátran mondhatom, 
hogy a tanításnak oly módon való berendezése után, a melyet a törvényjavas
lat contemplál, sokkal többet fognak tudni a tanulók a görög irodalomból és a 
görög szellemből, mint a mennyit eddig tudtak. (Élénk helyeslés.)

De elismerem, t. ház. hogy ez oly nagy fontosságú kérdés, hogy minden 
oldalról meg kell azt vitatni, minden oldalról fontolóra kell venni és habár nem 
tartozom azok közé, kik a külföld példáját mindenben utánozni kívánják, és 
habár azon nézetben voltam és vagyok, hogy mindenben saját szükségleteink 
és érdekeink kell, hogy döntők legyenek, (Élénk helyeslés) másrészt elismerem, 
hogy a közművelődési kérdésekben nem szabad teljesen elszakadnunk a művelt 
külföldtől, sőt tekintettel és figyelemmel kell lennünk arra is, hogy e téren a 
külföldön mi történik. És azért méltóztassanak megengedni, hogy csak egész 
röviden körülvezessem a t. házat a külföldön és megmutathassam, miképen áll
nak ott ezen kérdések. (Halljuk! Halljuk!)

Először is constatálhatjuk, hogy az egész művelt Európában általános 
mozgalom indúlt meg az egységes középiskola létesítése érdekében és hogy e 
mozgalomnak egyik főczélja a classicus nyelvek tanításának visszaszorítása a 
középiskolában ; első sorban persze a görög nyelv visszaszorítása. Ezrekre megy 
azon egyesületi tagok száma, a kik szakférfiak által támogatva, Németország déli 
részeiben most azon vannak, hogy a középiskolai reformot előmozdítsák és elő
idézzék az irányban, hogy a görög nyelvnek oktatása visszaszoríttassék és hogy 
e visszaszorítás folytán az annyira kivánt és szükségesnek talált egységes közép
iskola létesíttessék.

De, t. ház, nemcsak ezen, hogy úgy mondjam, platonicus működés áll 
előttünk. Egyes államokban az egységes középiskolát már is létesítették; mint 
pld. Svédországban, Dániában, Belgiumban és Svájcznak néhány kantonjában.' 
Hallottam még hivatkozást Angolországra is. Angolországnak külön viszonyait 
azonban nem lehet a continentális viszonyokkal összehasonlítani. Igaz, hogy Angliá
ban a classicus nyelvek tanítására nagy súlyt fektetnek ; de e mellett nem szabad 
elfelejtenünk azt, hogy Angliában kötelező tantárgy egyáltalában nem létezik és 
hogy ott a középiskolák magán vállalatok és bogy tulajdonképen a magán vál
lalkozótól függ az, hogy minő tantárgyakat adnak elő a középiskolában. Igaz, 
hogy a latin és görög nyelvet nagy mértékben ápolják, de másrészt a középis
koláknak ott egyáltalában igen kevés tantárgyuk van s így sok időt lehet a 
classicus nyelvekre fordítani, annyit, hogy e tantárgyakban is bizonyos ered
ményt képesek elérni. (Úgy van! Úgy van!)

Van szerencsém még arra is utalni, hogy a tavaly megtartott párisi közép
iskolai congressus szintén foglalkozván azon kérdéssel, habár hangsúlyoztatott
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egyúttal a tiszta gymnasiumok fentartása is, másrészt határozottan azon kíván
ság nyert kifejezést, hogy a Francziaországban divó középiskolák mellett reál- 
gymnasiumok is létesíttessenek; tehát oly intézetek, melyekben a latin nyelv 
megmai'ad ugyan, de a görög nyelvet már nem tanítják. Ez tehát az az intézet, 
amely az egységes középiskolához mindenesetre közelebb áll, mint a teljesen 
orthodox gymnasium, a melyben a latin és a görög nyelvet egyaránt tanítják.

Végre nézzük Németországot (Halljuk! Halljuk!) Tagadhatatlan, hogy 
Németországban a legconservativebb közoktatásügyi politika uralkodik és ott 
legkevésbbé tudják magukat elhatározni arra, hogy a fennállóval szakítsanak s 
helyébe mást tegyenek. És mégis, t. ház, nem látjuk-e azt, hogy ott a reál- 
gymnasiumok száma folyton szaporodik ? És nem biztos jele-e ez annak, hogy 
a németek maguk is átlátják, hogy a görög nyelvnek már nem lehet akkora 
tért engedni, mint eddig ? (Helyeslés.)

A reálgymnasiumok szaporításának következménye szerintem az lesz 
hogy a hallgatóknak legnagyobb része ezekben az intézetekben fog összponto
sulni és hogy ekkép a tiszta gymnasiumok, a latin és görög nyelvet tanító gym
nasiumok mindinkább háttérbe fognak szorulni.

Még egy kérdés van, t. ház, a külföldet illetőleg és melyet fontolóra kell 
venni. Az, hogy ha a görög nyelv középiskoláinkban szükebb körre szoríttatik 
és gymnasiumainkból a tanulók jelentékeny része úgy fog kikerülni, hogy görög 
nyelvet nem tanult, mily viszony lesz középiskoláink és a német egyetemek 
között ? Nagy fontosságú kérdés ez is : mert bár vannak saját egyetemeink is, 
még pedig olyanok, melyek a külföldiekkel való összehasonlítást bátran kiáll
hatják, még sem szabad kizárni, hogy egyesek, a kik itt végezték a gymnasiu- 
mot, ne mehessenek egyetemi oktatásra Németországba. E tekintetben is teljesen 
megnyugtatóan felelhetek.

A német egyetemek a fölvételben egyáltalában igen liberálisok; ott azon
ban, ahol szigorúan járnak el — mert nem egyforma az eljárás — nem kíván
nak egyebet, mint annak kitüntetését, hogy az illető a középiskolát saját hazája 
törvényei és tantervei szerint végezte. így tehát nem fog semmi akadály sem 
fölmerülni és azon magyarországi gymnasiumi tanulók, a kik német egyetemen 
kívánják a tudományos műveltséget elsajátítani, ott minden nehézség nélkül fel 
fognak vétetni.

Ezzel szemben, hogy a külföldön mi történt e részben, nézzük már most, 
hogyan áll e kérdés itt az országban ?

Mindenek előtt constatálnom kell, a mit már az előadó ur is fölemlített, 
hogy ez nem uj, hanem igen régi kérdés: már 1848 előtt foglalkoztak vele. A 
48 előtti tényleges állapot azonban az volt, hogy csak kivételesen, egyes közép
iskolákban tanítottak görögül, a középiskolák nagy zömében azonban nem. A 
Bach-rendszer alatt Thun gróf tanterve általánosan kötelezővé tette a görög 
nyelvet a középiskolában, és ez így maradt 1861-ig.

Innentől fogva folytonos volt az ingadozás. Majd ugyanazon mértékben 
tanították a görög nyelvet, mint a hogy a Thun-rendszer követelte, majd vissza
szorították heti két órára, majd úgy. hogy csak a 7. és 8-ik osztályban tanítot
ták, míg végre ismét a régi rendszerhez tértek vissza és az 5., 6., 7. és 8-ik osz
tályban tanították heti öt, illetőleg négy órában.
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Hogy milyen elágazók voltak a görög nyelvet illetőleg a vélemények, leg
jobban tanúsítja az 1883-iki vita. Csak arra utalok, hogy névszerinti szavazást 
kellett megejteni a görög nyelv kérdésében. Mondhatom, hogy az akkori minister 
kénytelen volt tekintélye egész súlyát latba vetni, csakhogy megmentse a görög 
nyelvet. De ugyanaz a minister már pár évvel később eltávozott álláspontjától, 
a mennyiben ő maga volt az, a ki Frary-nak a classikus nyelvek tanítása ellen 
irt könyvét lefordíttatta és propagálta az országban. Tehát már benne is kételyek 
támadtak a tekintetben, hogy vájjon okvetlenül szükséges-e a görög nyelv taní
tása a középiskolában. És mondhatom, t. ház. hogy azóta sem szűnt meg a moz
galom az országban. A szakférfiak folyton foglalkoztak e kérdéssel, és hogy 
mennyire foglalkozott vele a közönség, és mennyire foglalkoztak vele még azok 
is, kik különben nem szoktak tanügyi kérdésekkel foglalkozni, azt bizonyítja az 
a körülmény, hogy mikor a t. házban legelőször felvetettem a kérdést, általá
nos helyesléssel találkozott azon kijelentésem, hogy e tekintetben intézkedéseket 
kívánok tenni. (Igaz! ügy van !)

Igaz, t. ház, hogy az általam meghallgatott közoktatásügyi tanács más 
véleményen van ; de ezzel szembe állítom azon vidéki tanári körök nyilatkoza
tait, melyek legközvetlenebbül ismerik a görög nyelv tanításának eredményeit 
és a kik itt a mindennapi munkát képviselik. (Úgy van ! ügy van !) És mond
hatom, t. báz, hogy 12 közül 9 a görög nyelv tanításának facultativvá tétele 
mellett, tehát a görög nyelv ellen nyilatkozott.

Már most, t. ház. ha visszatérek kiindulási pontomhoz és emlékezetébe 
hozom a t. háznak azt, hogy az egységes középiskola felé törekszem, és hogy 
a görög nyelv kérdésében az állásfoglalás most tulajdonképen azért történik, 
hogy az egységes középiskola létesítését elősegítsem, köteles vagyok még azt is 
indokolni, hogy miért nem lépek elő oly tervvel, mely az egységes középiskolát 
egyszerre létesíti. (Halljuk ! Halljuk !)

Azért nem, t. ház, mert azt nem lehet egy kézforgatással megtenni, az 
egységes középiskola tantervét nem lehet egy napról a másikra, de még egy hó
napról a másikra sem megcsinálni, hosszú idő tanulmányozása szükséges ahhoz, 
hogy az minden részleteiben megállapíttassék. minden igénynek és minden szük
ségletnek megfeleljen.

De itt, t. ház, még egy más ok is forog fenn. Ha lehetséges volna is ily 
egységes középiskolai tantervet rövid idő alatt elkészíteni és életbe léptetni, kér
dés, vájjon opportunus volna-e ez jelenleg, mikor az általam ecsetelt mozgalom 
megindult egész Európában. Nem czélszerübb-e megvárni, hogy ez a mozgalom 
hová fog vezetni, mint hamarjában uj állapotot teremteni, melyet esetleg rövid 
idő múlva, túlhaladottnak fognak kitüntetni azok, a mik e tekintetben a külföl
dön történnek ? (Helyeslés.)

De, hogyha az egységes középiskola dolgában nem volt módom kész terv
vel fellépni, másrészt okvetetlenül szükség volt arra, hogy a görög nyelv dol
gában egyáltalában valami történjék. Szükség volt erre, t. ház, azért, mert 
legrosszabb á bizonytalanság állapota, legrosszabb a tanárra, legrosszabb a tanu
lóra nézve. (Úgy van ! Úgy van !) Egy egész éve már, hogy az egész közönség 
foglalkozik e kérdéssél; egy egész éve, hogy tanár és tanuló nem tudja, hogy a 
jövő évben mi lesz a görög nyelv tanításával. (Általános helyeslés.) Megjött tehát
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az ideje annak, hogy ebben a kérdésben a törvényhozás határozzon, (Általános 
élénk helyeslés) hogy ez a bizonytalanság végre megszűnjék. (Élénk helyeslés.)

Ezek után, t. ház, még csak röviden akarom felemlíteni azon előnyöket, 
melyeket szerintem ez a törvényjavaslat tartalmaz, a melyek abból mintegy ki
domborodnak. (Halljuk! Halljuk!)

Először is nem változtatjuk meg a tanrendszert. Nem gyökeres változta
tás ez, a mely mindent felforgat s általunk még nem ismert irányokba tereli a 
közoktatást. A rendszer változatlanul megmarad úgy, a mint azt az 1883. XXX. 
t .-cz. contemplálta s ezen törvényjavaslat tulajdonképen csak egy tantervi módo
sítást foglal magában, olyan módosítást, mely szerint a tanulók egy része, kiknek 
jövő hivatásuk körében a görög nyelv ismeretére nincs szükségük, ne legyen 
köteles a középiskolákban a görög nyelvet tanulni, hanem e helyett más meg
felelő tantárgyakkal foglalkozhassál másrészt pedig épen a törvényjavaslatban 
foglalt módozat egyengeti az egységes középiskola létesítésének útját. Mert már 
abban, hogy a középiskolák alsó osztályaiban a tanítás teljesen egyforma marad 
minden tanulóra nézve és hogy a felsőbb osztályokban bizonyos bifurcatio sza- 
batik meg, megvan a csirája azon egységes középiskolának, mely felé törekszünk. 
Minthogy azonban a tanrendszer nem változik meg, a compensationális tantár
gyak közé nem lehetett fölvenni olyat, mely a gymnasiumok jelenlegi tantervén 
kivül esik. De mégis egy olyan vétetett fel a gymnasialis tantárgyak közé, 
mely nagyobb mérvben kifejlesztve, a gymnasiumok megfelelő osztályainak 
tanulóit a reáliskola tanulóihoz valamivel közelebb hozza és ekkép egyen
geti az egységes középiskola útját a jövőben. Ha azonban azon kérdést intézik 
hozzám, hogy mikép képzelem magamnak ezt a jövőt, nem fogok kitérni a kér
dés elől és válaszomat röviden a következőkben foglalom össze.

A gymnasiumban ekkép alapja vettetvén meg az egységes középiskolának, 
annak egy része tisztán humanistikus irányú marad, mely a görög és latin nyel
vet egyaránt tanítja ; másik része pedig, a melyből elmarad a görög, valamivel 
közelebb hozatik a reáliskolához. Ha ezen a téren tovább haladunk, nem hosszú 
idő alatt oda jutunk, hogy a reáliskola feleslegessé válik, legnagyobb örömére 
Kováts Albert t. képviselőtársamnak, (Derültség.) ki annak teljesen fölösleges 
voltát már ma is decretálta. És ha a mellett a polgári iskolákat még fejleszt
jük, ha legnagyobb figyelemmel vagyunk a polgári iskoláknak minél nagyobb 
számmal való létesítésére; (általános élénk helyeslés.) ha ekkép a középisko
lákba nem való elemet a polgári iskolákba tereljük : (Helyeslés) akkor meg lesz 
ezen középiskolában az egységes középiskola mindazok számára, a kik felsőbb 
tudományos képesítést kívánnak szerezni; de meg lesz ezenkívül a polgári iskola 
is, melyben a praktikus élethez szükséges minden ismeretet el lehet sajátítani 
(Általános élénk helyeslés.).

Egy nagy előnye van szerintem ezen propositiónak még abban is, (Hall
juk ! Halljuk!) hogy épen azok, kik ezentúl is kénytelenek lesznek görögül ta
nulni, kétségkívül sokkal jobban megtehetik azt, mint eddig. (Úgy van ! Úgy van !) 
Mert ha egy osztályban a tanár a helyett, hogy 30 tanulóval foglalkoznék, fog
lalkozik nyolczczal — mert körülbelül ez lesz az arány — minden esetre fog- 
lalkozhatik individualiter az egyes tanulókkal és ennélfogva sokkal nagyobb 
eredményeket is fog felmutathatni; mellőzve azt, hogy azok, a kik ezentúl a
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görög nyelvet tanulni fogják, hivatásszerüleg vagy önelhatározásból fogják tanulni 
a mi kapcsolatban azzal, hogy a tanár sokkal többet foglalkozhatik velük, bizto
sítani fogja a nagyobb eredményt. (Általános helyeslés.)

És még azt is el fogjuk érni, ha ezen törvényjavaslat törvényerőre emel
kedik, hogy nemcsak ártani nem fogunk a görög nyelv művelésének, hanem ellen
kezőleg, mig most a gymnasiumokból kikerültek között alig van valaki, a ki 
egyáltalában eredményt tud felmutatni, ezentúl bizonyos részénél mindenesetre 
jelentékeny eredmény lesz elérhető. (Általános, élénk helyeslés.)

Végül, t. ház, még egy szerintem eléggé fontos momentumra kívánom a 
t. ház nagybecsű figyelmét felhívni, s ez az, hogy ezen törvényjavaslat tulajdon
képen a dolog lényegére és mérvére nézve nem változtatja meg a jelenlegi álla
potot. Merész állításnak látszik, de ha megengedik, röviden bebizonyítom. (Hall
juk ! Halljuk !)

Az 1883. XXX. t.-cz. 26. §-a reáliskolákat látogatók érdekében azt mondja, 
hogy a reáliskolai tanuló, ha utólagosan a latinból érettségi vizsgálatot tesz — 
tehát csakis a latinból és nem a latinból és görögből — az egyetem orvosi és 
jogi karába felvehető. Mi következik ebből? Következik az, hogy eddig sem volt 
kizárva annak a lehetősége, hogy összes jogászaink és összes orvosnövendékeink 
olyanok legyenek, kik a görög nyelvet nem tanulták. Igaz, hogy a tényleges 
helyzet szerint a gymnasiumokat sokkal többen látogatják, mint a reáliskolákat 
s ennek folytán az egyetemi hallgatók legnagyobb része a gymnasiumokból kerül 
k i ; de tény, hogy az általam idézett törvény rendelkezése szerint meg volt annak 
lehetősége, hogy csak reáliskolai tanuló jöjjön az egyetemre. Tehát az, a mit 
ez a törvényjavaslat tartalmaz, tulajdonképen csak kiegészítése annak, a mit már 
egy előbbi törvény kimondott, t. i. biztosítása annak, hogy egyáltalában lehet
séges úgy az orvosi, mint a jogi tanfolyamra felvenni hallgatókat a görög nyelv 
ismerete nélkül. (Általános helyeslés.)

Mindezeknél fogva, t. ház, elhatároztam magamat arra, hogy azon paeda- 
gogiai fictiónak. mely a görög nyelv tanítása körül uralkodik, véget vessek ! 
(Általános helyeslés) elhatároztam magamat arra, hogy e kérdésben törvényja
vaslatot terjeszszek a t. képviselőház elé és felkérjem a t. házat — mit ezennel 
teszek is — hogy ezen törvényjavaslatot magáévá tenni méltóztassék.

Kötelességem azonban, hogy még egy pár perczig foglalkozzam Kovács 
Albert t. képviselő urnák egynémely állításával, a ki — megvallom — e kérdést 
részletesen, kimerítően és sok tekintetben nagyon érdekesen tárgyalta.

Kovács Albert képviselő ur a többek közt azt mondotta, hogy a ki görögül 
tanul a középiskolában, az azután az élő nyelveket sokkal könnyebben sajátítja 
el. Én nagy sajnálatomra kénytelen vagyok neki ebben ellenmondani. Én e tekin
tetben éppen az ellenkezőt tapasztaltam. Bárhová tekintsek, a hol idegen élő 
nyelveket tudnak, azt látom, hogy legjobban a nők tudják ; pedig a nők közép
iskolákba nem járnak és görögül nem tanulnak. (Derültség.)

A t. képviselő ur a reáliskoláknak teljes mellőzését kívánja. Ha ez neki 
kívánsága, akkor abban, a mit előbb volt szerencsém kifejteni, a maga részéről 
nagy megnyugvást fog találni, mert a mit mondottam, az egységes középiskola 
úgy fog alakulni, hogy a reáliskola feleslegessé fog válni; de hogy ez megtör
ténhessék, meg kell egyszer kezdeni az átalakítást, hozzá kell fogni a dologhoz,
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nem pedig úgy, mint ő tévé, mindjárt kezdetben megakadályozni az eszme léte
sítését ; mert ha az ő tanácsát követném, akkor a reáliskolák nem volnának 
egyhamar megszüntethetek, sőt valószínűleg egyáltalában nem szűnnének meg. 
(Élénk helyeslés.)

A t. képviselő úr azt mondta, hogy ha már épen kell, próbáljuk meg ezt 
a dolgot 2—3 középiskolában, a többiben pedig hagyjuk meg a jelenlegi tan
tervet. De, t. képviselőház, ezt már épen nem tehetem a magamévá. (Helyeslés.) 
Vagy szükséges az intézkedés vagy nem. Ha át vagyunk hatva annak szükségé
től. akkor életbe kell léptetni mindenütt, egyaránt mindenkire nézve, hogy min
denki participálhasson az intézkedés jótékonyságában (Helyeslés.) ha pedig nem 
szükséges, hiába való próbát ne tegyünk vele, hiszen még megjő annak ideje, 
hogy az egyszer felismert szükségnek megfelelően intézkedjünk. (Helyeslés)

A t. képviselő úr azután apostrophál engem a t. ház előtt, hogy mi báto
rított fel engem in specie arra, hogy ezen nagyfontosságu kérdésben állást fog
laljak, én, ki soha ex asse ily dolgokkal nem foglalkoztam, professor nem voltam, 
(Halljuk! Halljuk !) Hát, t. képviselőház, bátorított engem arra s bátorít most is 
— saját meggyőződésem. (Élénk helyeslés.) Meggyőződésemet követem és követ
tem akkor is, midőn legelőször fejtettem ki ezen nézetemet s legnagyobb örö
mömre tapasztaltam, hogy ezen nézetem átalános approbatióval találkozott.

Úgy látszik, t. ház, hogy én, ki nem szakszerüleg foglalkoztam e kérdés
sel, úgy mint Kovács Albert t. képviselő úr, eltaláltam azt, a mit a nagyközön
ség, de a szakközönség is magáévá tett és hogy csupán kifejezést adtam annak, 
a mi már régóta közöttünk tényleg lappangott. (Élénk helyeslés.)

A t. képviselő ur azután élczeskedett a compensatiális tantárgyak felett. 
Azt gondolom, hogy mikor azon szakaszszal fogunk foglalkozni, mely ezen tan
tárgyakról szól, még mindig lesz módunkban indokolni, hogy miért ez és miért 
nem egy másik tantárgy.

De nem hagyhatom válasz nélkül egyik ezzel összekötött észrevételét, a 
mely abból állott, hogy a minister, a ki az enquéte-ben egy bizonyos kellemet
len tapasztalatot tett, azután a közoktatási bizottságban ekként meg ekként járt 
el. Biztosíthatom a t. képviselő urat, hogy én az euquéteben kellemetlen tapasz
talást nem tettem ; sőt ellenkezőleg, azon bizonyos körülmény folytán, melyre a 
t. képviselő úr czélzott, egy igen kellemes tapasztalatra jöttem, meggyőződtem 
ugyanis arról, hogy én sokkal liberálisabban jártam el azokkal szemben, a kik 
velem ellenkező véleményben voltak, mint a másik fél járt el velem szemben. 
(Élénk helyeslés és tetszés.) Hogy pedig ez kellemes tapasztalat, ez — azt hiszem, 
kétségtelen. (Helyeslés.)

Azt mondja a képviselő úr, hogy minő furcsa dolog, mindig 'csak a görög 
nyelv eredménytelenségéről szólani, holott vannak más tantárgyak is a közép
iskolában, a melyeknél hasonló eredménytelenség mutatkozik.

Sajnosán elismerem t. képviselőház, hogy csakugyan vannak más tan
tárgyak is, a melyekben nem érjük el azt az eredményt, a mely kívánatos 
volna. De t. képviselőház, az eredménytelenséget a különféle tantárgyaknál nem 
lehet aequiparálni. Nem lehet azért, mert az a többi tantárgy mind olyan, hogy 
azzal az illető az életben még találkozni és foglalkozni kénytelen, tehát ha 
keveset tanult is abból a tantárgyból az iskolában, az a kevés, a mit tanult,
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mégis alapját képezi az ő későbbi fejlődésének. (Helyeslés.) A görög nyelvvel 
azonban, t. ház, éppen ellenkezőleg áll a dolog. A görög nyelvből az illető nem 
sajátított el, Úgyszólván, semmit sem az iskolában, az életben pedig — legalább 
a gymnasiumi tanulók legnagyobb része — azzal nem találkozik (Igaz! ügy 
van !) és igy az egész idő, melyet a középiskolában a görög nyelvvel töltöttek, 
teljesen veszendőbe megy. (Élénk helyeslés.)

Még csak egyet legyen szabad, t. ház érintenem azon sok közül, mit a 
t. képviselő úr felhozott. (Halljuk! Halljuk !) Azt mondja a képviselő úr, hogy 
hát a görög terminus technicusokkal mi fog történni ? Hogy azokat majd senki 
sem fogja tudni ezentúl, és hogy nem tudom miféle confusiók fognak még a 
recipék Írása körül is történni, a miből természetesen mindenféle baj származhatik.

Hát t. képviselőház. a reáliskolai lanulók eddig sem tanultak görögül, és 
ezek a műegyetemre kerülnek. Vájjon ott nem foglalkoznak-e terminus tech
nicusokkal és nem értik-e azokat? (Tetszés.) Én azt gondolom, mind ismerik 
egytől-egyig a nélkül, hogy'valaha görögül tanultak volna. (Igaz! ügy van!) 
így lesz ez t. képviselőház ezentúl is. Sőt. t. ház. a társadalomban is azt látjuk, 
hogy minden művelt ember, akár tanult valaha görögül, akár nem, tudja és 
érti ezen terminus technicusokat. (Igaz ! ügy van !) És. hogy ismét a nőkre utal
jak. éppen a nők is, a kik pedig soha sem tanullak görögül, szintúgy ismerik 
ezeket a műkifejezéseket, mint a görög nyelvet tanult férfiak. (Helyeslés.)

Ezekkel t. ház nagyjában kifejtettem volna azt, a mit ez alkalommal 
elmondani szükségesnek véltem. Fentartom magamnak a szólás jogát akkorra, 
midőn ismét fog kelleni nézeteimet előadni. Ismételve kérem a t. képviselőházat, 
méltóztassék e törvényjavaslatot elfogadni. (Hosszantartó általános élénk helyeslés).

Az általános vitát május 16-án folytatták. Felszólalt
Zay Adolf, ki elismeri, hogy a minister intentiója mindenesetre jó, 

hazafias és nemes; de hogy aztán intentiójának megfelelnek-e az általa válasz
tott eszközök is, arra majd később ki fog terjeszkedni. Azt hitte, hogy a 
t. minister úr, a mit expressis verbis mondott, t. i. «Einheitsschule»-t. 
az egységes középiskolát valóban akarja. De már az indokolásból és teg
napelőtti beszédéből tisztán kiderült, hogy ezt nem akarja, a mi kép
telenség is lett volna; hanem azt akarja, a mi nagyon is életrevaló dolog, 
t. i., hogy bifurcált középiskola legyen. Az egységes középiskola homlok- 
egyenest ellentéte annak, a mit akar, t. i. a bifurcált középiskolának. Mert 
mi az az «Einheitsschule» ? Az egy ismeretlen valami, a mi még sehol a 
világon nem létezik, a miről álmodoznak, a miről terveket kovácsolnak, a mivel 
nem arra hivatott férfiak szabad óráikban foglalkoznak, de a mit még nem 
teremtettek meg sehol. Értenek pedig az «Einheitsschule» alatt egy középiskolát, 
mely az alsó foktól kezdve egészen a felső fokig egységes, egyenletes, homogén, 
és a melyről azt hiszik, hogy ez az iskola képes és hivatott lesz előkészíteni a 
felső tudományok valamennyi ágára. Ez nemcsak hogy a jövő század regénye, 
de egyátalában létesíthetlen dolog, és ha az illetők nyugodtan és higgadtan meg
gondolnák a dolgot, maguk is belátnák, hogy ugyanazon egy kurzus alatt elő
készíteni valakit technikára és philosophiára, lehetetlen. Most tudjuk, hogy a 
minister nem ezt. hanem a bifurcált. vagyis azt a középiskolát akarja, melynek 
négy alsó osztálya egységes, és ebben a négy alsó osztályban vettetnék meg 
alapja a négy felső osztályban való továbbképzésnek. Ezen négy felső osztály
ban következik be a szétágazás olykép, hogy mindvégig két teljesen elkülönített 
cursus létezik. Ezen cursusoknak egyike tisztán classikai, másika pedig a reális 
tudományokat képviselné, úgy, hogy egységes alapon két szétágazó külön kate
góriája fejlődnék és működnék a középiskolának. Ha úgy fogjuk fel a közép-
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iskolákat, hogy hem kutatjuk, hogy melyik az egyedül helyes középiskola, hanem, 
hogy hány és miféle ágát lehet a középiskoláknak teremteni és fentartani, hogy 
azok a sokféle mivelődési szükségleteknek megfeleljenek, czélt fogunk érni.

A szónok azután következetlenségnek mondja, hogy a minister mégis 
hadat izén a görög nyelvnek; túlzottnak állítja a gymn. tanulók görög ismere
teinek csekély voltára vonatkozó vádat. A mi azt illeti, hogy kik tudnak azok 
közül kik tanulták, még ma is görögül, megjegyzi, hogy az előadó úr mond
hatja-e azt, hogy a torna nem ér semmit, mert ő jelenleg nem bir annyiszor és 
annyiszor ugrani, vagy mert ezt vagy azt a testi ügyességet nem képes többé 
kifejteni ? De mert ő fiatal korában a testi ügyességeket gyakorolta, ez izmainak 
és testrendszerének minden esetre nagy előnyére volt s ennek hasznát most is 
élvezi és érzi. Ép igy vagyunk a nem izomerősítő, hanem lélekidomító és ész
fejlesztő eszközzel, a melyet szerencsénkre a görög nyelvben bírunk. S ha mi, 
a kik. hogy úgy mondjam, rajongunk a görög nyelvért, ma egy árva szócskát 
sem tudunk a görög nyelvből, ezért még tőlünk azt a szellemi felüdülést, melyet 
a göröggel való benső foglalkozásnál élveztünk, senki sem fogja elvitatni és el
tagadni. Azt mondta a minister úr, hogy ő nem tapasztalta a göröggel való 
foglalkozásnak azt a bizonyos varázshatását, pl. kiváló férfiaknál sohasem vette 
észre, hogy az illető tanult-e görögül vagy sem. De ez épen az ő lényének saját
sága. A t. minister úrnak nincs megadva a kritizálás. De mi, a kik fájdalom 
ezen igen kellemetlen tulajdonságra vagyunk kárhoztatva, az embereken igen 
gyorsan és igen könnyen észreveszszük. hogy vájjon humanistikus irányban míve- 
lődtek-e vagy sem. A minister úr egy igen csattanós példát is hozott fel : Deák 
Ferenczet. De szabad-e szabály gyanánt felállítani azokat, a kik úgy kitűnnek 
a közönséges halandók sorából, mint valódi szellemoriások ? A miniszter úr helyes 
czél felé törekszik, de eszközei nem felelnek meg czéljának. Es ha az, a mit itt 
proponál, törvénynyé lesz, egy szép napon azt fogja észrevenni, hogy más dolgot 
csinált, mint a mit akart. Ma még abban az illusióban ringatja magát, hogy e 
törvény által egy lépést tesz, a mint ő mondja, az egységes középiskola felé, de 
a mint mondani akarta a bifurcált középiskola felé. De e lépést nemcsak, hogy 
meg nem teszi, hanem e javaslattal saját czélja elérését meg is nehezíti, sőt 
tán lehetetlenné is teszi. Ha czélját véglegesen el akarja érni és felállítani a bi- 
furkált középiskolát és annak egyik ágát a tiszta humanistikus gymnasiumot meg 
akarja alkotni, nem lesz senki, ki abba a humanistikus ágba bele akar menni, 
mert maga a minister úr mondja azt. hogy a görög nyelv felesleges, nem kell 
azzal törődni és azt úgy sem lehet elsajátítani, mert négy évi nagy fáradság 
után nem érhetnek el többet, mint — a hogyan az előadó úr mondja — hogy 
hézagosan bírnak olvasni, vagy a mint azt a minister úr leszállította, hogy egy 
óra alatt szótárral tiz sort tudnak fordítani.

Még csak egyre akar kiterjeszkedni. A t. minister úr minapi beszédében 
is azt mondotta, — hogy a modern kor annyi új ismeretet teremt, hogy gondos
kodni kell arról, hogy a középiskolai ifjúság e roppant ismerethalmazt a közép
iskolában sajátítsa el. De a modern ismeretek nagy halmazáról folytatott ezen 
okoskodás nem egészen komolyan vett: Mert, ha azt kérdezzük, hogy ezen 
nagybecsű és nagyfontosságú ismerethalmazból a görög nyelv helyébe mit 
adnak a fiatal embereknek, olyas valamit találunk, a mi senkit sem fog kielégíteni. 
A logikai eljárás nem történt egészen úgy, a mint azt a t. minister úr és a t. 
előadó úr odaállítják, hanem megfordítva. (Ellenmondás jobbfelől). A t. uraknak 
nem kellett a görög nyelv, talán bizonyos ellenszenvvel viseltettek iránta, tehát 
kitették azt, a mire nagy űr támadt és csak nagy kinnal-bajjal találtak ki vala
mit. a mit abba a nagy űrbe beledobtak. A t. minister úr minapi beszédében egy 
aranymondat foglaltatik, az, hogy a legnagyobb baj a folytonos bizonytalanság, 
Ez igaz. De ki teremtette ezt a bizonytalanságot ? A t. minister úr maga. Ha 
ezelőtt két évvel nem említette volna itt fel ez iránti szándékát, hanem megvárta 
volna, mig ezek a dolgok ki fogják forrni magukat és teljesen megérlelt tervvel 
állunk szemben, talán még a jelen vagy a jövő évben állandó alkotást teremthet
tünk volna, mely úgy a t. minister urat magát teljesen kielégíthette s az ország 
mivelődési szükségleteinek megfelelt volna. így pedig az. a mi előttünk van. nem
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egyéb mint folytonos nyugtalanság, bizonytalanság, a melyet szónok rossznak 
tart, s melyet mindannak daczára, hogy a minister úr alapintentióját helyesli s azt 
annak idején, ha azzal kellő formában és kellő eszközökkel a ház elé lép, üdvö
zölni és támogatni fogja : jelenlegi alakjában és a jelenlegi eszközökkel meg nem 
szavazhat, hanem csatlakozik Kovács Albert indítványához. (Helyeslések).

Vadnai Károly, Tiltakozik Kovács Albertnek a közokt. bizottságra vonat
kozó vádjai ellen. Mellesleg egyesek részéről volt szó egyről-másról, a mi szintén 
pótlásúl szolgálhatna; de az indokolásban ajánlott két tantárgyat, vagyis annak 
kibővítetett tanítását, a bizottságnak minden jelen volt tagja pártkülönbség nélkül 
helyeselte. Ugyanis, helyeselte a magyar irodalom tanításának olynemü kibővíté
sét, hogy saját nyelvünkön magyarázzák a hellén remekírók munkáit és a görög 
kulturélet nevezetesebb mozzanatait, mert elmére, szívre, idealismusra táplálóbb 
eredmény az, ha a tanuló ifjak a maguk anyanyelvén ismerik meg a classikai 
szellemet. Helyeselte továbbá a bizottság a rajz nagyobbmérvű tanítását, mivel a 
rajz. bármennyire lenézi is Kovács Albert, az Ízlés és szépérzék fejlesztése által 
szintén az idealismust emeli s általános, hogy milyen nagy előnyökkel járhat, 
mutatja Francziaország példája, mert bizony Francziaország azt a bámulatos forma
érzéket és mindig fris leleményt, melyekkel nemcsak irodalmi és művészeti termékei 
tűnnek ki. hanem a mely által műipara is világuralomra emelkedett, annak köszön
heti, hogy mathematikai géniusza mellett a rajz úgyszólván a nemzet vérébe ment 
á t : ez volt ott a főtényező s nem a görög grammatika. A közoktatásügyi bizottság 
ekkép örömmel fogadta a két tantárgy bővebb tanítását, s nem keveredett ma
gával két napig tartó vitába, hanem egyéb volt az, a mi nem két napba, hanem 
két rövid összejövetelbe került. Ép mert önállólag okoskodott, s nem kívánt 
mindent elfogadni úgy. a hogy a szakminister úr mondta, az az indítvány vált 
határozattá, hogy a pótlásúl szolgáló két tantárgyat az indokolásból be kell venni 
a törvényjavaslatba, a rajzot pedig ugyanazon szavakkal jelezni, a mint a közép
iskolai törvényben van.

Mi. a kiket Kovács Albert lenézőleg «antik-ellen uraknak» nevez, mi vagyunk 
voltakép a görög szellem hívei, míg ők csak a görög grammatika orthodox vas
kalaposai. (Tetszés. Úgy van! Úgy van !) Mi a lelket áhítjuk, ők a regulákat. Ekkép 
a görög világ hiába volt az ő számukra örökös derűiét fénye ; Aristoteles hiába 
hirdette a tárgyiasságot. Hypokratos hiába ajánlotta a nyugodtságot, azonnal 
egész passzióval esnek belé a fekete-látás idegességébe s ép. midőn az antikot 
játszszák, csak modern idegbetegek (Derültség). Volt köztük, ki hirdette, hogy nem 
művelt ember, ki görögül nem tud s ha még egy hónapig tartana ez a görög
háború, talán odáig is eljutnának, hogy nem is tisztességes ember, a ki görögül 
nem tud. A szónok azután kifejti, hogy miért tanítjuk a magyart, a németet, a 
latint, elismeri a görög nyelvtan elmeképző hatását is, de a másik három nyelv 
mellett a görög nem műveli, hanem agyon csigázza az elmét. Ezért, noha 
én kora fiatalságom óta a görög szellemnek minden csodás bájú alakjában bámu- 
lója valék mindig s e gazdag forráshoz életem fogytáig hű is szándékozom 
maradni, még sem érzem barbárnak, sem antihellén urnák magamat, midőn a 
törvényjavaslatot, mint a tanügyi fejlődés követelő szükségét, egészben és részle
teiben elfogadom. (Hosszantartó élénk helyeslés).

Asbóth János: Nagy elismeréssel szól Kovács Albert beszédéről, de a 
minister ellen intézett személyes támadást, hogy nem szakember, a legerősebben 
visszautasítja. De helyteleníti a minister példáját. Deák Ferencz említését is. 
Mert abból, hogyha valaki bizonyos szaktudományokat nélkülöz és mégis rend
kívülit alkotó genie és ha sokra viheti bizonyos szaktanulmányok nélkül is a 
jeles erő, abból nem következik, hogy azon szaktanulmányok a nemzeti általános 
műveltségre nézve feleslegesek. Abból, hogy Lincoln Ábrahám szabólegény volt, 
nem az következik, hogy az államférfim hivatásra a leghelyesebb előkészítő nem 
a gymnasium és az egyetem, hanem a szabóműhely. (Derültség) Ellentmond a 
ministernek külföldre való hivatkozásaira nézve is ; mert azon országok közül igen 
sokan megtették azt, hogy a modern realismusnak concessiót tettek és közép
iskolát is állítottak olyanok számára, a kik a tudományos míveltség culminatió-

45*



62U

jára nem törekednek. Mindezen országokra nézve azonban nem áll az, hogy 
valamennyi gymnasiumban megszüntették volna a görög tanulmányoknak álta
lános kötelező tanítását. Áttér azután az irodalmi szempont méltatására. Én t  
ház. a költségvetési vitában igyekeztem csekély képességemhez mérten kifejteni 
azon argumentumokat, a melyek a görög tanulmányok komoly fentartása mellett 
szólanak; azokat újra és sokkal meggyőzőbb erővel kifejtette a minap Kovács 
Albert t. képviselő úr, én tehát ez irányban nem akarok újra argumentálni s 
nem akarom a ház figyelmét ezen irányban újra igénybe venni, hanem méltóz- 
tassék csak annyit megengedni, hogy egy pontra utaljak (Halljuk).

Az irodalmi műveltségnek megdöbbentő hanyatlása nem azt követelné, 
hogy korlátozzuk, hanem azt, hogy fejleszszük a classikus és humanistikus 
műveltséget, mert csak mesebészéd, a mit a törvényjavaslat védői hangoztatnak, 
hogy t. i. e javaslat in'tensivebhé fogja tenni a görög tanulmányokat. Mert a 
javaslat fentartja ugyan e kötelező oktatást bizonyos kategóriákra nézve, kenyér- 
studium szempontjából : de szerintem teljes félreértés e tanulmányok nevelési 
fontosságának, hacsak kenyérstudiumnak tekintjük. A javaslat szerint ezentúl 
szabad lesz a vásár, csak az fog tanulni, a ki akar. S erre kétségtelenül azt 
fogják mondani a szülők s még inkább a tanulók, a kiknek még nem lehet 
annyira érett itéletök : a tanulmányokra szüksége lehet egy pár philosopternek, 
nehéznek is vannak elhíresztelve, maga a törvényhozás is kimondta, hogy feles
legesek. s így komolyan nem fogják venni sem a tanulók, sem a tanárok, mert 
idővel még a legbuzgóbb tanárok is el fognak lankadni. Mindenki tudja, hogy 
szépirodalmunk nem áll többé azon színvonalon, melyen akkor állott, mikor 
Petőfi, Vörösmarty, Arany, a mikor Eötvös József és b. Kemény Zsigmond Írtak. 
Mindenki tudja, mily kevés az élvezhető könyv, az élvezhető vezérczikk. És 
még ott is, a hol azt várhatnék, hogy a legmagasabb mértéket alkalmazzák, oly 
productumokat kapunk, melyekben annyira massacrirozva van a magyar nyelv, 
hogy a szegény ifjún a halálos verejték tör ki, ha tanulnia kell abból a könyv
ből s nem tudja, mi nagyobb benne: a tudományos meggyőződés habozása, 
vagy pedig a kifejezés vergődő tehetetlensége ? Hogy minő társadalmi considera- 
tióban részesül nálunk az irodalom, azt egyszerű inductiv experimentummal 
mindenki constatálhatja. Vegyünk két embert, még pedig nem úgy, 
hpgy az egyik végzett földbirtokos, a másik szegény zsidó fiú ; hanem vegyünk 
két testvért, kik nincsenek már születésük által handicapolva. Az egyik élet
feladatává tette a ferblit, a szó magasabb értelmében: a ferblit a börzén, a 
ferblit a túrfon ; a másik ellenben az irodalmat. Ne tegyük fel, hogy sikertelen
ség kiséri mind a kettőt, mert sikertelenség esetén a kártyást pajtásai kidob
ják, ha csaknem annyira correct gentleman, hogy ha fizetni nem tud. nem megy 
fát vágni, zsákot hordani, hogy munkája verejtékével igyekezzék becsületbeli 
adósságait lefizetni, hanem fogja a pisztolyt és főbelővi magát, a mikor aztán 
minden rendben van és özvegye azzal a tudattal mehet gyermekével koldulni, 
hogy férje correct gentleman volt; és ne tegyük fel, hogy az író is sikertelenül 
működött, mert akkor elmerül abban a szellemi proletariusban, melynek nyo
mora összecsap feje fölött, hanem vegyük, hogy mindkettőnek sikere volt és 
kérdezzük mindazt, a ki ismeri társadalmunkat, — nem az egyes rétegeket értem, 
hanem társadalmunkat a szó legszélesebb értelmében — a ki ismeri civilisa- 
tiónkat, a ki ismeri democratiánkat, hogy melyiknek lesz nagyobb társadalmi 
consideratiója ? Kétségkívül a kártyásnak, mert az úr, a másik skribler. Én t. ház 
nem akarok ennél a szomorú képnél időzni és nem akarok újra argumentálni 
ezen irányban, mert úgy is meddő az argumentatio akkor, mikor sem komoly 
megfontolásban nem részesül, sem pedig komoly czáfolata meg nem kisértetik, 
hanem csak szellemes tréfákat hallunk, mint az imént Vadnay Károly t. bará
tomtól. Az is hiába való volna, hogy hivatkozzam auctoritásra, pl. Mill-re, a ki 
nevezetes rectori beszédében oly meggyőzően fejti ki, hogy mily jelentősége van 
a görög tanulmányoknak a nemzeti általános míveltségben, mert félek, hogy 
legfeljebb azt a választ kapom, melyet a t. előadó úr kapott, mikor egy Ízben 
Bluntschlira hivatkozott, és Mill-el szemben oda fogják állítani nekem autori
tásul a t. előadó urat. kiről közönségesen tudva van. hogy egész életében görög
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tanulmányokkal foglalkozott, és azon szomorú eredményre jutott, melyet a köz
oktatási bizottságban is constatált. hogy a görög tanulmányok nem annyira 
fejlesztik, mint inkább ellankasztják, túlterhelik a szellemet. (Derültség). Én 
azon argumentumokat óhajtom elővenni, melyek a görög nyelv kiküszöbölése 
mellett felhozattak. (Halljuk ! Halljuk !) Az első argumentum a túlterhelés. Azt 
hallottam mindig hangoztatni, hogy a modern tudományosság megköveteli, hogy 
helyet csináljunk a modern nyelveknek, hogy helyet csináljunk az exact tudó-: 
mánynak. és ime mit látunk ? Azt, hogy megszűnik a görög tanulmányok álta
lánosan kötelező tanítása, de helyébe nem lépnek sem az exact tudományok, 
sem a modern nyelvek, tehát az is csak frázis volt — nem is bona fide eb 
mondva — kortesfogás, mézes madzag. (Halljuk! Halljuk !) A másik nagy argu
mentum az eredménytelenség. Kováts Albert t. képviselőtársam igen helyesen 
fejtette ki. hogy hol kell keresni az eredményt, mennyiben lehet keresni és hogy 
meg is lehet találni. Én t. ház, megengedem, hogy másutt, hogy csak egyre 
hivatkozzam, pl. Skócziában sokkal nagyobb, valóban fényes eredménynyel 
tanítják ezeket, hogy Németországban is nagyobb eredményeket tudnak elérni, 
Francziaországban is. De az eredménytelenségnek csak két oka lehet. Az egyik 
gyökerezhetik a tanulók anyagában. Már t. ház, a ki azt mondja, hogy a mi 
tanulói anyagunk mellett nem lehet eredményt elérni, az implicite azt fogja 
mondani, a mi nem áll — mert az ellenkező áll. — hogy a magyar faj butább 
másoknál, ellenkezőleg fényes természeti adományaival ritkítja párját. A másik 
ok gvökeredzhetik a módszerben és itten is gyökeredzik; itt lett volna az a 
pont. hol nagy és fényes eredményekkel lehetett volna a reformnak fellépni. 
Másik motívum a nyelvek sokasága, melyeket ebben az országban tanulni kell. 
Nincs nagy különbség t. ház. ebben a tekintetben más országokkal szemben, 
mert most már más nyugoteurópai országokban is kötelezőleg és általánosan taní
tanak legalább egy modern idegen nyelvet. Ez aequiparálja a mi német nyelvi 
tanításunkat. Más országokban is, a világ minden részében kell tájszólásokat 
tanulni, de megengedem, t. ház, hogy nálunk nagyobb mérvű a soknyelvűség, 
mint másutt. Mi következik ebből ? Az, hogy nálunk az ország legnagyobb részé
ben már gyermekkorban két-három nyelvet tanulnak meg az emberek játszva, a 
nélkül, hogy az iskola idejét és fáradságát rá kellene fordítani. Megtanulják azon 
contesse methodus szerint, melynek eredményeit a t. minister úr múltkor annyira 
kiemelte és a mely kétségkívül igen jeles a gyakorlati és társalgási nyelv el
sajátítására, de irodalmi niveaura a tanítványt nem emeli. És ha igaza van a 
t. minister úrnak abban, hogy a nők jobban beszélik az idegen nyelveket, ez 
csak a társalgási nyelv határáig á ll; és csak azon nők. a kik tüzetes gramma
tikai tanulmányokkal is foglalkoztak. Írni is fogják tudni azon nyelveket, ha 
nem is irodaimilag, de legalább is azon correctséggel, mint az illető országbeli 
miveit emberek. Már pedig minden grammatikai tanulmánynak, a mint igen 
helyesen jegyezte meg Kovács Albert t. képviselőtársam, a görög grammatika 
képezi legjobb alapját. De ha ez az ország polyglott természetű és annyi nyelvet 
beszélnek benne, hogy csaknem minden vidéken 2—3 nyelvet is beszélnek, 
ebből folyik az is. hogy a magyar embernek sokkal nagyobb képessége van 
nyelvek tanulására, mint az angol, franczia, olasz vagy németnek és ebből nem 
az következik, hogy a görög nyelv tanítását nálunk nehezebb fentartani. mint 
másutt, hanem épen annak ellenkezője.

A legmegvesztegetőbb argumentum az, a melylyel maga a t. minister úr 
harczol. És ez a törekvés az egységes középiskola felé, a melynek előnyeit meg
vesztegető és szembeszökő módon ismertette. De a középiskolák alsó részében 
a görög nyelv nem hátráltatja az egységet, mert ott azt nem tanítják. A felsőbb 
osztályokban pedig csak akkor szűnik az meg akadály lenni, ha a t minister úr 
tovább megy és teljesen kidobja a görög nyelvet, mert csak akkor lesz lehetséges 
az, hogy a pályaválasztást el lehet halasztani a középiskolák végére. Annyi 
bizonyos, hogy az egységes középiskola felé nagy kerülő úton törekszik a t. mi
nister úr. mert eddig megvolt a bifurkatió a reáliskola és a gymnasium közír, 
ő pedig most az egységességre való törekvésében trifurcatiót csinál. Behozta a 
bifurcatiót a gymnasiumba, és én attól félek, hogy ha egy és ugyanazon intézel-
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ben behozatik a bifurcatio, egyúttal be fog hozatni az iskolába a fegyelemnek és 
tanításnak bénulása is.

De van egy argumentum, melyről elismerem, hogy erős és hatalmas és 
ez fogja a törvényjavaslatot győzelemre segíteni. Nem tulajdonítom én ezt az 
argumentumot a t. minister úrnak, a mely ellen az istenek is hiába fognak 
küzdeni. Sokkal inkább ismerem és becsülöm az ő buzgó törekvését, a melylyel 
személyes hajlamai, talán érdekei ellenére is. mindenesetre nemes ambitióval 
vagy ezen ambition is felül, tisztán kötelességérzetből elvállalt egy terhes állást, 
azért, mert azt hiszi, hogy ezzel előbbre viheti a nemzeti culturát. Azon hatalom, 
mely ezen thermopylaei harczban, a hol a dicsőség nem a győztesé lesz, ki fogja 
vívni a győzelmet azon hatalom t. ház, a capitulatió a szellemi lethargia előtt, 
a nem tanulás szelleme, a szellemi megerőltetéstől való irtózás. Ezért t. ház, 
hazaíias fájdalommal látom, hogy ezen törvényjavaslat el fog fogadtatni s akkor, 
ha ez megtörténik, én bátor leszek oly módosításokat behozni, melyek legalább 
enyhíthetik annak következményeit s azok közül már most bátor vagyok a 
t. háznak jelezni egyet, a melynek iránya az lesz, hogy adassék meg ezen 
ország nagyszámú katholikus lakosainak is azon jog, a mely megadatik más 
felekezetnek. hogy t. i. a mennyiben az általok. az ő áldozatukkal fentartott 
intézetekben szükségesnek látják, fentarthassák a humanistikus műveltségnek 
azon magas niveauját, mely a görög nyelvnek általánosan kötelező tanulása 
nélkül nem is képzelhető. A javaslatot nem fogadom el. (Helyeslések).

Neppel Ferencz. Nem hazafiúi fájdalommal, hanem hazafiúi örömmel 
látja e javaslatot és annak elfogadásához szavazatával készségesen hozzájárul. Meg
nyugszik a javasolt módozatban, noha óhajtotta volna még most meghagyni a 
középiskolában a görög nyelvből annyit, hogy ott annak elemeivel megismerkedve 
megvettetnék az alap s az által megkönnyíttetnék a későbbi tanulás. 1883-ban nem 
ellenezte a görög nyelv behozatalát, de mert érzi mindenki az általánosan elösmert 
bajt: a gymnasium túlterheltségét s annak káros következménye tölti el aggodalom
mal. ez okozza a nézetek megváltozását. A múlt évben maga a minister úr consta- 
tálta ezen állapotot, és helyesen megjelölte az új irányt: a középiskola egyesítésére 
való törekvést. Elösmert tény, hogy most csak a tehetségesebb tanulók képesek 
nagyobb megerőltetés nélkül feladatuknak megfelelni ; pedig a középiskolának 
nem egyedüli czélja, hogy a kiváltságos elméknek legyen előkészítője a magasabb 
tudományokra, hanem, hogy ott a tanulók zöme. nagy többsége nyerje meg azt 
az előzetes kiképzést, mely a magasabb műveltségnek alapját megveti. Vagy 
szükség van a szellemi gymnastikára, vagy a nyelv tudása a czél, de a kettő 
együtt meg nem fér, mert hetenkinti pár óra alatt ezen a módon a grammatica 
túlhajtott tanítása által nyelvet megtanulni nem lehet. Különösen mikor még 
maga a tanmódszer is hagy kívánni valót hátra; és a szellemi gymnastica 
helytelen irányban vezetve, esetleg észficzamító acrobata gyakorlatokká válhat.

Mi, kik elfogadjuka törv.-javaslatot és belenyugszunk a görög nyelv taní
tásának korlátozásába, mi nem akarunk ezzel nemzetünk culturáján csorbát 
ejteni. Minket is nemzetünk culturájának emelése vezérel, azt akarjuk, hogy a 
középiskolákból ne a túlerőltetés által testileg meggörnyedt és szellemileg meg- 
törpült nemzedék jöjjön ki. hanem, hogy testi kifejlődésének egész erőteljességé
vel, lelkének egész fogékonyságával minden iránt a mi szép. nemes, eszményi, 
kerüljön ki onnan; mert a kiben a túlerőltetés már zsenge korában elfojtotta a 
szabad gondolkozást, megbénította a szellem rugékonvságát. az magasztosabb 
eszmékért hevülni nem képes többé.

György Endre. A mi magát a kérdést illeti, teljes egyetértés van arra nézve 
a házban, hogy a görög szellemnek fentartása és ápolása nálunk nagy mértékben 
kívánatos. Magában a képviselőházban nem esik semmi kifogás alá; mert hisz itt is 
tapasztalhattuk, hogy a költő által a görögöknek tulajdonított «ingenium» is, de 
különösen a másik adomány: az «ore rotundo loqui» sokszor igen távol állott 
a mi parliamenti discussióink színvonalától. (Derültség.) Azt az argumentumot 
pedig, a mit Vadnai Károly t, képviselő úr épen most mondott, még pedig



szerintem helytelenül, hogy a művelt embernek criteriuma a görög nyelv tudása 
vagy nem tudása, bármely oldalról jöjjön is, szintén nem fogadhatom el argu
mentumul. mert mindenesetre olyan túlzás, mely a mostani vitával semmiféle 
összeköttetésben nincs. Annál inkább csodálkozom, hogy a t. képviselő ur ezt a 
görög nyelv védőinek tulajdonítja, hogy criteriumul állítják fel. mert mindjárt 
maga is bele esett a hibába, midőn rögtön utána tette, hogy a ki pedig latinul, 
magyarul és németül nem tud, az művelt magyar ember nem lehet. En ezt is 
tagadom, mert a műveltségnek criteriuma az ész és kedély harmóniája, ezt pedig 
minden nyelv tudása nélkül is teljesen lehető. Azon argumentumok, a miket a 
javaslat mellett felhozni szoktak, véleményem szerint csak néhányra reducálha- 
tók ; a többi mellékes, a melyekre azt hiszem a javaslat védői sem fektetnek 
túlságosan nagy súlyt. Az egyik argumentum az, hogy a görög nyelv tanításá
nak kevés gyakorlati haszna van. Hogy ez nem argumentum, az kitűnik abból 
is. hogy a görög nyelv ez idő szerint is élő nyelv s a kereskedő világnak a 
keleten nagy szüksége van rá és kívánatos volna, hogy jobban tanultassék. mint 
eddig. A latin nyelv ellen, mely csakugyan nem élő nyelv, ez a kifogás nem 
tétetett Ezt hát nem lehet komoly argumentum számba venni. A másik argu
mentum a túlterhelés kérdése, a mi oly gyakran, oly keservesen emlegettetik, 
hogy az ember szinte sajnálja a gymnasiumba járó ifjakat azért, hogy sokat 
tanulnak; holott pedig fájdalmas, köztudomás szerint épen azért kellene sajnálni 
az ifjakat, hogy keveset tanulnak. Én tehát ezt a túlterhelési argumentumot nem 
vagyok hajlandó elfogadni, és nem is látom beigazoltnak. A harmadik argumentum 
megállja a helyét, mert tényleg csakugyan úgy van. hogy a görög nyelv tanítá
sával kevés eredményt értünk el eddig. De ennek logikai consequentiája az volna, 
hogy tehát nagyobb, súlyt helyezzünk arra. Hiszen az igen t. minister úr egy 
rendeletében constatálta. hogy a német nyelv tanításánál igen csekély eredmény 
éretik el. és mindnyájan tapasztaljuk, hogy ez igy van. hogy ez a tényeknek 
csakugyan megfelel. És ebből a minister úr igen helyesen azt a consequentiát 
vonta le, hogy tehát nagyobb súlyt kell a német nyelvre fektetni, jobban kell 
azt tanítani. Hát miért követett a t. minister úr a görög nyelvvel ellenkező el
járást, a mikor itt is megmondhatta volna, hogy miután keveset tudnak, tanul
janak tehát többet. (Fenyvessy Ferencz : A tanárok sem tudnak !) Bocsánatot 
kérek, ugyanaz a kifogás, a mit Fenyvessy képviselő úr említ, hogy a tanárok 
sem tudnak, sok esetben áll a német tanárokra is. Én magam jelen voltam egy 
tárgyaláson, a hol a tanárvizsgáló bizottságnak egy a német nyelvből vizsgáló 
tagja maga tette azt a kifogást, hogy sok német nyelvű tanárjelölt nem tud 
németül. Ez egy olyan argumentum, mely vagy fölötte sokat bizonyít, vagy semmit 
sem bizonyít. A vita folyamán felmerült egy negyedik és — hozzá teszem — 
igen csudálatos argumentatio, és pedig az, hogy még jobb a görög nyelvre is, 
ha nem tétetik kötelezővé a görög nyelv tanítása, hanem a fiúk szabadon választ
hatnak, hogy tanulják-e a görög nyelvet vagy nem, mert így a ki tanulja, jobb 
kedvvel fogja tanulni, mi által nagyobb eredmény éretik el. Ha t. ház, ez az 
argumentum helyes, akkor tegyünk a többi tantárgyakkal is így. Megvallom, 
először principialiter helytelennek tartom a középiskolákba behozni azt, hogy 
az illető tanuló vagy annak szülei válogassanak a tantárgyakban, mert a tan
terv megállapítása a középiskolai egységes képzésre nézve oly magasabb szem
pontok szerint kell. hogy történjék, melyre nézve a tanulóknak vagy azok szülei
nek belátása egyáltalában nem lehet irányadó.. Méltóztassék csak elgondolni, 
magánál a görög nyelvnél is, micsoda alternativa elé fog jönni az illető 5. osz
tályú tanuló, a ki nem tudja, mily pályára fog lépni, és azok szülei, a kiknek 
már az 5. osztályban kell elhatározniok, hogy milyen pályára adják gyermekei
ket, mert az egyik pályán a görög nyelv kötelező, míg a másikon nem kötelező. 
Tehát a fiúnak már az 5. osztályba lépése előtt meg kell határoznia, hogy mily 
pályára akar lépni és esetleg a legnagyobb kellemetlenségeknek teheti ki magát, 
mert némely dolgokra nézve a görög nyelv tanítása kötelezővé válhatik. Én 
tehát az ezen vita folyamán felhozott argumentatióknak nagyobb súlyt nem 
tulajdonítok, mint tisztán egy argumentatiónak: ad captandam benevolentiam, 
de ha közelebbről nézzük azokat, azok sem magának a törvényjavaslatnak állás
pontjából. sem pedig általános szempontokból nem állhatnak meg.
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Egy fő Szempont, a melyre nézve múltkori felszólalásom alkalmával is 
volt szerencsém nyilatkozni s a melyet ismétlek most is : az egységes közép
iskola szempontja. Mindazokat, a miket a minister úr felhozott az egységes közép
iskola szempontjából annak kívánatos voltára nézve, nemcsak országos pénzügyi 
és közoktatásügyi-politikai szempontból is, hanem abból a szempontból is, hogy az 
ideális és reális képzés lehetőleg egyesíttessék, mert mind a kettő — hogy úgy mond
jam — elementáris szükséglete az embernek, mindazokat az argumentatiókat teljes 
készséggel elfogadom és aláírom azt is. hogy törekedni kell ezen egységes középiskola 
behozatalára. De hogy áll e kérdés? 1883-ban nagy körültekintés és hosszú vajúdás 
után meghozatott a középiskolai törvény, ennek keretében megállapíttatott a tan
anyag és pedig különös tekintettel a reáliskolákra és gymnasiumokra, megálla- 
píttatolt az ideális és humanistikus nevelés, czélul és eszközeiben, a tantervben. 
Ezen humanus nevelésnek egyik jelentékeny segédeszköze kétségkívül a görög 
nyelv, legalább a házban eddigelé még Fenyvessy Ferencz képviselő úr sem 
tagadta. Most a minister úr indokolásában azt mondja, hogy az alsó 4 osztály
nak lehetséges egybevonása mellett a felsőbb osztályokban tétessék meg a bi
furcatio. Én kívánatosnak látnám akár a 8 oszlály egységesítését, ha lehet, akár 
a lyceális rendszer behozatala mellett az alsó 6 osztály egységesítését, de az 
országos közoktatásügyi politika szempontjából szükségesnek és óhajtandónak 
találom legalább az alsó 4 osztály egységesítését. És itt van az én felfogásom 
szerint a logikai tévedés. Ezen egységesítés, mely a minister úr indokolása szerint 
az alsó 4 osztályra terjedne ki. egyáltalán nem szükségli a görög nyelv kiha
gyását. mert hisz ennek a tanítása az V. osztályban kezdődik. Most tehát úgy 
áll a dolog, hogy azon lehetséges, mindenesetre azonban teljes bizonyossággal 
fel nem állított, felállíttatni meg sem próbált egységesítés rovására, mely majd 
valamikor elérhető lesz. kívántatik, hogy a humanus képzés czéljából berendezett 
gymnasiumokból a humanus képzés egyik eszközét már most hagyjuk ki. Én azt 
tartom, az egész középiskolai tanterv. az egész közoktatásügyi törvény revisiója 
szükséges. Én a magam részéről, jelen alkalommal is. őszintén megvallom azon 
meggyőződésemet, hogy épen a nevelésnek, t. i. a kedélynek és a szívnek az 
értelemmel párhuzamos fejlesztése szempontjából a gymnasiumok és reáliskolák 
alsó osztályaiban behozott szakrendszer sem felel meg a czélnak, s az osztály
rendszer e szempontból kívánatosabb volna. De meggyőződésem szerint ezen 
kívül is vannak a tantervnek hiányai és e tanterv egészének revisiója meghoza
tala után nem épen hét év, hanem hosszabb idő és nagyobb tapasztalatok után, 
kívánatos volna is. És hogyha az egységes középiskola eléretik s ennek létesítése 
áldozatokat kíván, akkor a humanus irányból magam meggyőződése szerint a 
görög nyelvet csakugyan lehet az egységes középiskola számára áldozni. De most 
úgy áll a dolog, hogy az egységes középiskola czéljaira úgy mint azt a minister 
úr indokolásában kifejtette, az alsó 4 osztályra egyáltalában nem szükséges a 
görög nyelv feladása, mert hiszen azokban nem is taníttatik. a felső osztályra 
pedig az egységes középiskola felállítása sem kézzelfoghatólag sem tantervileg 
meg sem kiséreltetik és ennek fejében a lehetőség, e távol .jövő kedvéért kíván
tatik, hogy az egész gymnasiumi tanterv megbolygattassék s hogy a görög nyelvet, 
mint egyik sarkkövét a humánus képzés czéljából tanított tárgyakat belőle ki
hagyjuk. Én tehát ezek alapján ismétlem azon meggyőződésemet, hogy addig, 
mig teljesen nem látom az egységes iskola lehetőségét tanterv szerint keresztül- 
vihetőnek és azt a nemzeti haladás minden kára nélkül megvalósíthatónak, 
mindaddig a magam részéről a görög nyelv kihagyását a humanus képzés czél
jaira rendelt gymnasiumokból időelőttinek tartom s ez az oka annak, a miért 
a szőnyegen levő javaslatot el nem fogadom: hanem pártolom Kováts Albert 
különvéleményét. (Helyeslés.)

Körösy Sándor. Az 1883. XXX. t.-cz. tárgyalásakor a görög nyelv köte
lező volta mellett foglalt állást. Mert úgy volt meggyőződve, hogy ha a reális 
tantárgyak számára külön tanintézeteket állítunk a reáliskolákban: hagyjuk meg 
a humanistikus tárgyakat a gymnasiumban és tegyük ott a görög nyelvet köte
lezővé. Azt hitte, hogy e törvény folytán azon ifjak, kik valamely értelemben
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vett tudományos pályára készülnek, majd a gymnasiumba sietnek, a gyakorlati 
pályára készülők pedig felkeresik a reáliskolákat. De csalatkozott, mert még 
azon ltjaink is, a kik tisztán gyakorlati pályára készülnek, nem a reáliskolába 
mennek, hanem a gymnasiumba. Helyesen van-e ez így. vagy nem, erről nem 
szól, csak constatálja. hogy gymnasiumaink feles számban szaporodtak, reál
iskoláink ellenben ha nem is fogytak, de nem is szaporodtak, (ügy van!)' Azok 
a gyakorlati pályára készülő' ifjak, a kik a gynmasiumban tanulnak, tudják, 
hogy az életben nem fogják hasznát venni a görög nyelvnek, s azért robot 
tanulmányul tekintik, mely alól ha csak lehet, ki akarnak búni. (Ugy van!) A 
törvényhozónak nem abstract nézetekből kell kiindulnia, hanem népe concret 
viszonyai megfigyeléséből. Már pedig, ha népünk megszokta gyermekeit gym
nasiumba járatni, még azon ifjakat is. a kik gyakorlati pályára készülnek, a 
hol épen nem elkerülhetlenül szükséges a görög nyelv ismerete : mi következik 
ebből ? Az, hogy alakítsuk át gymnasiumaink tantervét úgy. hogy azok. a kik 
a szorosan vett tudományos pályára készülnek, megtanulhassanak görögül, azok 
pedig, a kik gyakorlati pályára készülnek, fölmentessenek a görög nyelv tanu
lása alól. de ne mentessenek fel a görög nép történetének és szellemének meg
ismerése alól.

Komlássy Ferencz Megnyugszik az intézkedésben, de csakis az esetben, 
hogyha a görög nyelv helyett nem hozatnak be más tantárgyak, vagyis, ha a mos
tani túlterhelésnek a minister úr útját fogja állni. Ha a t. minister úr. akár a sza
badkézi rajzot, akár más nyelveket akar behozni a középiskolákba a görög 
nyelv helyett, akkor ott leszünk a hol voltunk, és igen félő, hogy az ódium, 
mely most a tanítványok részéről a görög nyelv ellen irányult, ismét egy másik 
ellen fog irányulni, és ő azért sem egészen barátja ezen törvényjavaslatnak, 
mert a későbbi consequentiákat is szemügyre veszi. Ha a közel jövőbe tekin
tünk. a mikor majd a t. minister úr egy újabb javaslattal fog. a ház elé lépni, 
a mely esetleg a bifurcatiót fogja életbe léptetni, vájjon leszámolt-e a t. minister 
úr azzal, hogy mennyi beruházással fog ez ismételten járni, midőn ma. ha 
egyik vagy másik gymnasiumban egy-két párhuzamos osztály felállításáról van 
szó, az illető iskolafentartó még egy-két termet sem bocsáthat rendelkezésre. 
Hova fog ez vezetni, ha a bifurcatio életbe fog lépni ? Újabb épületeket kell 
majd emelni. Ezen szempontot is szem előtt tartva, a törvényjavaslatot általá
nosságban sem fogadja el.

Schvarcs Gyula : Nagyon rövidre foghatja előadói zárszavát, mert olyan 
argumentumot, mely a mi érveléseinkkel szemben komolyan számba vehető 
volna, nem hallott. Kovács Albertre nézve megjegyzi, hogy az az érvelés, mely 
nála alapeszmeileg rejtőzik, csakugyan nagyon szépen van kidolgozva beszédé
ben, igen ügyesen van szerkesztve és a javaslattal szemben oktani összefüggésbe 
hozva, de tulajdonképen a dolog lényegére nézve benne áll az valamennyi 
orthodox német neveléstudomány encyclopaediájában. Miben tetőzik ez az alap
eszme ? Egy állításban, mely merőben illusorius ; abban az állításban, hogy a 
középiskolának, illetőleg gymnasiumnak nem az a feladala, hogy korszerű isme
retanyaggal lássa el az ifjúságot, hanem csak az. hogy megtanítsa tanulni. Ha 
azután azt kérdezem : ugyan hol sajátítja el tehát a kellő ismereteket? azt feleli, 
hogy az egyetemen, az életben, akárhol. Ez a felelet határozottan nem korszerű 
felelet. (Ugy van ! Ugy van!) még abba az időbe illik bele. midőn a nemzeti és 
állami cultur-politikát nem azok űzték, a kik később berendezték a modern köz- 
oktatásügyeket. hanem midőn csak bizonyos peculium castrense volt a közok
tatás ügye. de nem illik bele a mai időbe. Mert arra a feleletre, hogy tanulja 
meg később az egyetemen, azt kell felelnünk, hogy az egyetem nem általános 
műveltséget fog adni az ifjúnak a legtöbb esetben — egyes kivételes esetektől 
eltekintve, midőn oly ifjakról van szó. kik arra rá érnek — tehát nem általános 
tudományos képzettséget fog adni. hanem adni fog — csakis egy, vagy más 
szakban — magasabb szakismeretet. Ha pedig azt mondja t. képviselőtársam, 
hogyT az életben fog majd tanulni, akkor felesleges az ilyen előkészítő tanfolyam, 
mert akkor a kávéházban vagy odahaza a családi kandallónál, vagy gazdálkodás
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és hivataloskodás közben is megtanulhatná a szükséges ismereteket és ekkor 
felesleges a gymnasium.

Azt mondja a t. képviselő úr, hogy a tananyag elszáll az ifjúnak a leiké
ből. hanem hatása benmarad. Ez az, a mit Zay képviselő úr, Asbóth t. kép
viselőtársam és mások is folyton hangoztatnak és a mit hangoztattak már a 
budget-vita alkalmával. Arra figyelmeztetem igen t. képviselőtársamat, hogy vájjon 
a gymnasíumban egyes-egyedül a görög nyelv képviseli-e a humaniorákat ? 
Képviseli a latin nyelv is. Ha a polytechnikumon a gymnasiumot végzett ifjak 
nagyobb előmenetelt tesznek, mint a reáliskolát végzettek, a logika minő tör
vénye szerint vindicálja ezen hatást egyesegyedül a görög nyelvnek és miért nem 
vindicálja annak legalább egy nagy részét a latinnak, történelemnek vagy olyan 
más tantárgyaknak, melyek ha a reáliskolákban előadatnak is. mindenesetre hát
térbe szorulnak ott a rideg mathematika, a phvsika. különösen a mathematico- 
physika és más ilyen tantárgyak mögött? A mi magát azon állítást illeti, mintha 
a polytechnikumon a gymnasiumot végzett növendékek kivétel nélkül nagyobb 
előmenetelt tennének, erre válaszom az, hogy sokkal nagyobb számban vannak 
úgy a külföldön, mint a hazai irodalomban felszólalók, a kik ezt tagadják, mint 
a kik állítják ; csak az imént közölte velem egy műegyetemi tanár azon adatot, 
hogy az sem áll. hogy tudományos magaslatra a technikai tudomány terén csak 
a polytecbnikumnak gymnasiumot végzett növendékei emelkedhettek volna, mert 
ime az a több, mint tiz műegyetemi tanár, a kik újabb időben kineveztettek, majd 
egytől-egyig mind reáliskolai növendék volt. Azt mondja t. képviselőtársam, hogy 
az a 70%, ki nem boldogul a gvmnasiumban. menjen más iskolába. Hiszen mi 
már előbb megfeleltünk mielőtt ő felszólalt volna. Az a 70% nem mehet más 
iskolákba, mert a hazai gymnasiumok száma 152 s a reáliskoláké csak 28, ille
tőleg most már 29. a gymnasiumok túlnyomó nagy részét, több mint százat pedig 
nem lehet átalakítani reáliskolává, sem felsőbb polgáriskolává, sem reálgvmna- 
siummá: arra pedig, hogy uj intézeteket állítsunk, hiányzik a pénz, sem az 
államnak, sem a társadalomnak nincsen ahhoz elég vagyoni ereje. Ez itt a 
punctum saliens. (Helyeslés.) Azt mondják, hogy mi azért állítottuk elő azon 
tantárgyakat, melyek a kiküszöbölendő görög nyelv helyett tanítandók lesznek, 
mert nem tudtunk mást kifundálni. Ez nem áll. (Igaz! Ugv van!) mert mi egész 
lelkesedéssel ragaszkodtunk ahhoz az eszméhez, hogy a kik a görög grammati
kával nem fognak sanyargattatni, azok is behatolhassanak a görög irodalom 
remek müveibe. Ez ránk nézve, egy oly lelkesítő eszme volt, mely az egész köz
oktatási bizottságot áthatotta. (Élénk helyeslés.)

Azután azt a tételt fejtegeti, hogy a jogtudósnak nincs szüksége a görög 
nyelvre, csak a jogtörténelmi búvárnak. Hasonlókép nincs szüksége az orvosnak 
a műszók végett a görög nyelvre.

Azt is mondják, hogy azon tantárgyak, a melyeket behozunk, nincsenek 
összefüggésben a modern ismeretkörnek azon fölszaporodásával, a melyet emle
gettünk. Ez ismét egy fallacia. Itt nem új tantárgyról van szó ; a modern isme
retköröknek alapja megvan adva már azon tantárgyakban, a melyeket a tör
vény szerint a gymnasiumokban tanítunk. Miről van itt szó ? Arról, hogy épen 
lehetővé tétessék a középiskolákban még a gyengébb növendékeknek is, hogy 
mindazon tantárgyakban, a melyeket a modern miveltség igényel, a kellő elő
menetelt megtehessék. Tehát garantiát kívánnak arra. hogy ezentúl a modern 
ismeretek, modern eszmék körét jobban fogják kultiválhatni. hogy a többi tan- 
iárgyakban. természettan, természetrajz, történelem, hazai történelem és iroda
lomban s a többiben megtehessék a kellő előmenetelt.

Kovács Albert személyes támadásaira reflectálva, azt mondja az előadó, 
hogy Csáky Albin gróf eddigi rövid életű ministersége alatt már is annyi üdvös, 
közhasznú, s az életbe mélyen beható reformokat kezdeményezett, hogy ha 
többet nem is tenne már ezentúl — Magyarország kulturtörténetirója hálásan 
fogja megörökíteni az ő nevét. (Élénk helyeslés.) Tehát fölösleges és meggon
dolatlan is volt a t. képviselő úr nyilatkozata, a kinek, mint a bizottság egyik 
tagjának, leginkább volt alkalma arra. a mire nekem is, mint a bizottság elő
adójának és valamennyi bizottsági tagnak, hogy hosszas beható tanulmányozás
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után, több mint két év alatt meggyőződhetett arról, hogy mily üdvös és való
ságos szerencse Magyarországra nézve, hogy azon férfiú, a ki ez időszerint a 
lanügyeket vezeti épen gróf Csáky Albin. (Elénk éljenzés)

Kovács Albert zárszava. Azon egy pont, a mely engem szólásra kény
szerít, a t. minister úrnak az egységes középiskoláról tett nyilatkozata. (Halljuk! 
Halljuk !) A t. minister úr már most egy éve is mondotta, hogy az Ő programmja 
az egységes középiskola. Akkor is megemlítettem — mindjárt utána szólván — 
hogy az még nem foglal magában programmot. ez csak egy szó, a mely alatt 
többíéle dolgot lehet érteni. Azután az egységes középiskola felemlíttetik a 
ministeri beadványban is, de abból sem tudtam meg tisztán, hogy mit ért a 
t. minister úr alatta. E vitában utánam szólalt fel a t. minister úr, s ezen fel
szólalásából már némi sejtelmem van a felől, hogy mit ért alatta, s ha ugyan
azt, a mivel az előadó úr a dolgot magyarázta, hát akkor az egy igen csodá
latos iskola lesz. Nekem úgy tetszik, hogy a t. minister. úr egységes középiskola 
alatt olyan intézetet ért, a melynek talán az alsó 4 évfolyama — határozott 
számot nem mondott — vagyis 4 alsó osztálya egyformán nevel a tudományos 
pályákra és a kereskedelmi és ipari pályára is. tehát — müasztalost, műlakatost 
és tudóst egyszerre; a felső osztályok ellenben szétágaznak. A t. előadó úr is 
azon múltkori mondásomra, hogy a 7ü-nek. a ki nem végzett, nein kellett volna 
a gymnasiumba menni, hanem más iskolába, megjegyzi, hogy a 70 számára is 
használhatóvá kell tenni a gymnasiumot, ez pedig máskép nem lehet, mintha a 
4 alsó osztályát átalakítjuk úgy, hogy a 30 végező és a 70 időközben az inté
zetet elhagyó növendék is kellő képeztetést nyerjen benne. Úgy gondolom a 
t. minister úr az egységes középiskola alatt jelenleg ezt érti. Ezt, t. minister úr 
megcsinálni teljességgel nem lehet. A gyakorlati, kereskedelmi és ipari pálya és 
a tudományos pálya úgy elválnak egymástól, hogy az azokra való képzést sem 
négy, sem kevesebb, sem több év alatt összefoglalni nem lehet.és azt teljes lehe
tetlenség elérni, hogy valaki 14—15 éves korában abban a helyzetben legyen, 
hogy a tudományok hallgatására is elő legyen készítve és a műasztalosság, mű- 
lakatosság inaséveit is elvégezze. Az egységes középiskola alatt, a kik a paeda- 
gogiai dolgokkal foglalkoznak, nem ilyet értenek, hanem érzik a reáliskolának, 
mint szükségtelennek mellőzését a tudományos képzésben, mert a human gymna
sium az összes főiskolákra, a polytechnicumra és az universitas összes karaira 
jobban készít elő, mint a reáliskolák.

A t. előadó úr *azt mondta, hogy a mit én beszédemnek mintegy alap
jává tettem, a mit a gymnasiumi oktatás czéljára vonatkozólag mondottam, ha 
talán nem is helytelenül volt általam összeállítva, de tulajdonképen semmi újat 
nem tartalmaz, mert azt régi és újabb német, tudósok és paedagogusok munká
jában ép úgy meg lehet találni. Ez t. ház teljesen úgy van. A gymnasium 
mivoltáról ez a felfogás mintegy 400 év óta áll fenn és fejlődik és már hosszú 
idő óta alaposan, minden oldalról ki van képezve. Ezt minden ember, akár igaz
nak vallja, akár nem, úgy tudja és az előadó úr is, bár helyesnek nem tartja, 
de azért maga is igy tudja. Ép az az előnye a humán gymnasiumnak, 
hogy ez a nevelésben a történeti folytonosságot fentartja és most, mikor új 
gondolatok támadnak, a melyek remélik, hogy más utón is el lehet a czélt érni, 
ezen álláspont védelmezője mindig azt mondja: kísérletet lehet kicsinyben tenni 
és ha ez helyesnek bizonyul, akkor az egész közoktatásügyet arra az új útra 
terelni; de minden kisérlet nélkül csupán egy laikus ötlet kedvéért, egész köz- 
oktatásügyünket átalakítani és századokon át szerzett tapasztalatokat eldobni, 
nem helyes és nem bölcs eljárás, nevezzék bár ezen óvatosságot orthodoxiának 
vagy akárminek. Itt a szónok Schvarcz Gyula ellenében a görög nyelv szükséges 
voltát az orvosokra nézve vitatja. Polemikus megjegyzésekkel Vadnai. Körösi 
felszólalásaira zárja be beszédét.

Csáky Albin gróf vallás és közoktatásügyi minister. T. ház! Csak egy pár 
perezre kérek meghallgatást. (Halljuk! Halljuk!) Nem szándékozom a szőnyegen 
levő törvényjavaslatot új argumentumokkal támogatni s nem szándékom a törvény-
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javaslat ellen felhozott argumentumok czáfolását megkisérleni. Nem pedig azért, 
mert úgy látom, hogy erős meggyőződéssel állok szemben és hogy capacitatiónak 
helye nincs. Másrészt pedig a t. ház teljesen érti a kérdést s a különféle argumentu
mok közt választva, azokat mérlegelve, fog a kérdés fölött véglegesen dönteni. 
(Helyeslés jobb felől.) Kötelességem most már csak az. hogy nehány oly észrevé
telre reflectáljak. a melyeket az előttem szólott t. képviselő urak mondottak, s ezt 
is csak azért teszem, nehogy hallgatásomból helytelen következtetés vonassák. 
(Halljuk ! Halljuk !)

Zay Adolf képviselő úr első sorban örömét fejezte ki a fölött, hogy immár 
a minister is a bifurcált iskolának a hive, nem pedig azon egységes közép
iskolának, melyet mindig említett a múltban, sőt még tegnapi beszédében is.

Azt gondolom t. ház, hogy itt egy kis tévedés forog fenn. Az egységes 
középiskolának fogalmát kétféle értelemben lehet venni, szűkebb és tágabb érte
lemben. Ha szükebb értelemben veszszük, akkor igen is, csak oly középiskolát 
lehet alatta érteni, a melyben az elsőtől az utolsó osztályig egyformák a tan
tárgyak az összes hallgatókra nézve. Tágabb értelemben véve a külföldön e 
kérdésekkel foglalkozó szakférfiak egységes iskolának hívják azt is, a melyben 
a felső osztályokban bifurcatio, sőt trifurcatió fordul elő. Én mindig az utóbbi 
egységes középiskolát értettem, és ennek létesítését tűztem ki feladatomul. 
(Helyeslés) mert igen jól tudom, hogy a szűkebb értelemben vett egységes közép
iskola létesíthető akkor, ha a középiskola mindössze csak hat osztályból állana: 
de annak létesítése majdnem lehetetlen, ha a tanfolyam nyolcz évi. A l. kép
viselő úr inconsequentiát lát eljárásomban, szinte szégyenlem ismételni azt, a 
mit annyiszor voltam már bátor a t. ház előtt felemlíteni. Az első pillanatban, 
midőn módomban volt nyilatkozni a nézetek és felfogások felett, mondottam, 
hogy az egységes középiskola felé törekszem, és hozzá tettem azonnal, hogy a 
görög nyelv fog ezen törekvésnek áldozatul esni. vagy legalább nagyobb mérv
ben visszaszorulni. Nem tartottam-e ezt meg lépésről-lépésre ? (Igaz! ügy van ?) 
Nem törekszem-e az egységes középiskola felé, a mint azt tegnap szerencsés 
voltam kifejteni ? (Igaz ! Úgy van !) Nem teszem-e azt, a mit első felszólalásom 
alkalmával azonnal kijelentettem, hogy az egységes középiskola felé való törek
vés következménvekép kell a görög nyelv iránt intézkedni ? (Igaz ! Úgy van !) 
íme itt van az intézkedés a görög nyelv iránt. Tehát elejétől fogva consequensen 
jártam el idáig, és törekedni fogok ezentúl is consequensen eljárni. (Helyeslés.)

A t. képviselő úr azután azt mondja, hogy a minister helytelenül van 
informálva, a tekintetben, hogy a görög nyelv jelenlegi tanítása oly teljesen 
eredménytelen, s nem áll az, a mit a minister állít, hogy négy évi nagy fára
dozás után csak annyira viszi a — szerinte — buzgó tanuló, hogy félóra alatt 
nagynehezen szótár segítségével tiz sort tud Homerosból vagy Herodotból fordítani.

T. képviselő ú r! Ezen állításom alapul első sorban személyes tapasz
talaton. Az ötvenes években végeztem a gymnasiumot és azt gondolom, most 
már szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy mindig osztályonként a lehető 
legjobb sikerrel és csakugyan magamon tapasztaltam azt, hogy a gymnasium 
befejezése után nem tudtam ennél többet a görög nyelvből. De tapasztaltam 
ugyanezt ismerőseim nagy körében; tapasztalom most folyton hivatalos ügy
körömben és hozzáteszem, hogy mindazok, kik most az iskolákban a felügye-
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letet gyakorolják, a főigazgatók, igazgatók és tanárok, teljesen egyetértenek velem 
e tekintetben, mondván, hogy mindenütt hasonló eredménytelenség constatálható. 
(Igaz ! Úgy van !) Ha a t. képviselő úr kivételt ismer, ennek én nagyon örülök, 
de az mégis kivétel marad, olyan kivétel, mely csak megerősíti a szabályt.

A t. képviselő úr némi tekintetben már a részletekbe menve azt mondja, 
hogy a törvényjavaslat 3. szakasza szerint az is lehetséges, hogy olyan közép
iskola is lesz, a hol a görög nyelvet egyáltalában nem fogják tanítani és hol 
az általam contemplált bifurcatiónak az a része lesz meg, a hol a görög nyelvet 
nem tanítják. Engedje meg a t. képviselő úr. hogy az előttünk fekvő törvény- 
javaslat 3-ik szakaszára figyelmeztessem, a melyben az áll, hogy a minister 
rendelkezése vagy vezetése alatt nem álló gymnasiumok fentartóinak szabad 
elhatározásától függ intézeteikben a görög nyelv és irodalom mellett, illetőleg 
ezek helyett a 2-ik szakaszban megnevezett tantárgyak oktatásáról az első 
szakasz értelmében gondoskodni. Ha e szövegezésben nem volna hivatkozás az 
első szakaszra, vagy ha az volna mondva, hogy «a görög nyelv és irodalom 
mellett, vagy ezek helyett» akkor elhiszem, hogy ezen rendelkezést úgy is 
lehetne értelmezni, mint a képviselő úr mondotta, de ezen szövegezés szerint 
azt máskép nem lehet magyarázni, mint úgy, hogy ezen iskolákban is fenn fog 
állani a görög tanfolyam, mint eddig, vagy pedig létesíttetni fog a bifurcatio 
mindkét része úgy, mint a hogy az az állami tanintézetekben életbe fog lépni, 
ha e javaslat törvényerőre emelkedik. (Élénk helyeslés jobbfelől.)

Végre a t. képviselő úr, a mint ezt Kovács Albert képviselő úr is tette, 
bizonyos tekintetben nevetségessé kívánta tenni azt. hogy a görög nyelv és 
irodalom helyett a középiskolákba a rajz vétetik föl.

Vadnay Károly t. képviselő úr már kiemelte, hogy mily nagy súlyt fek
tetnek Francziaországban a rajzra, a mihez én csak azt tehetem, hogy a franczia 
Ivcéenek egyik főtantárgya a rajz. (ügy van ! jobb felől.) Felemlíttetett az is, 
hogy a rajznak, mint tantárgynak vannak jó tulajdonságai, a melyek a huma- 
nisticus czéloknak épen úgy szolgálnak, mint a reálczéloknak, s a melyek az 
aesthetika szempontjából épen olyan hasznosak, mint a gyakorlati életből. (Tet
szés jobb felől).

György Endre t. képviselő úr helytelenítette, hogy minapi felszólalásomban 
felemlíteni bátorkodtam, hogy az 1883-ki törvény megalkotásakor az akkori köz- 
oktatásügyi minister kénytelen volt tekintélyének egész súlyát latba vetni, hogy 
a kérdés a görög nyelv javára dőljön el. (Halljuk! Halljuk !)

Bocsánatot kérek, hogy ha talán ennek felemlítésével tapintatlanságot 
követtem el, szándékomban ez nem volt, csak egy tényt kívántam constatálni 
és pedig oly czélból, hogy világossá váljék, hogy a vélemények a görög nyelv 
felett már akkor is annyira elágaztak (Igaz! ügy van! jobbfelől),. hogy név 
szerinti szavazásra volt szükség, hogy constatálható legyen, hányán szavaztak 
a görög nyelv mellett és hányán ellene, mert a többség nem volt világosan 
kivehető. (Igaz ! Úgy van ! jobbfelől.)

A t. képviselő úr kifogásolja ezen javaslaton, hogy meg akarja könnyíteni 
a ‘középiskolai tanfolyamot, hogy bifurcatiót teremt, az egységes középiskola 
felé kívánja'terelni az irányt, és mégis, úgymond, megnehezíti a pályaválasztást, 
mert az illetőnek már 14-ik évében határozni kell a felett, hogy a tanuló tanuljon-e
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görögül vagy sem. Elismerem t. képviselőház, hogy az állapot, melyet ez a tör
vényjavaslat teremteni fog. nem egészen tökéletes, de egyáltalában teljesen 
tökéletes és minden irányban megfelelőt teremteni nem is lehet. De azt merem 
állítani, t. képviselő ház, hogy az az állapot, a mely ezen törvényjavaslat tör- 
vénynvé emelkedése után elő fog állani, e tekintetben mindenesetre előnyösebb 
lesz, mint a mostani. (Helyeslés jobbfelől.) Mert most az illetőnek már 10 éves 
korában kell határozni a felett, hogy gymnasiumba vagy reáliskolába menjen-e. 
ezentúl pedig az én tervem létesülése esetén csak 14 éves korában kellene e 
fölött határoznia, s tehát 4 évvel később. Sőt gondoskodik e törvényjavaslat 
arról is, hogy ha az. a ki a görög nyelvet a középiskolában egyáltalában nem 
tanulta, az érettségi vizsga alkalmával, vagy pedig azután pótvizsgát tesz a 
görögből olyannak tekintetik, mint a kik azt a középiskolákban tanulták meg. 
Ezen esetben pedig a pályaválasztás a 18-ik évre esik és az illetőnek, a ki 
például 17 vagy 18 éves korában határozza el magát arra, hogy a philolo- 
giára megy, még mindig van módja a netáni hiányt pótolni. (Igaz! ügy van! 
Helyeslés.)

Komlóssy Ferencz képviselő úrnak két kifogása van. Azt mondja ugyanis, 
hogy mindig túlterheltetésről beszélünk és mégis most. midőn a ministernek 
módjában van ezen a bajon segíteni, a görög nyelv és irodalom helyett a rajzot 
taníttatja vagy pedig egyéb tantárgyat, mért nem hagyja el egyszerűen a görögöt? 
Hát t. ház. nem hagyjuk el ezen conpensationális tárgyakat egyrészről azért, 
mert azokra szükség van. másrészről meg azért, mert jó lélekkel mondhatom, 
hogy a minister ezzel nagyon könnyített azon a túlterhelésen, mely ma a közép
iskolában oly annyira tapasztalható, (ügy van!) Mert igen nagy különbség van 
a között, hogy a görög grammatikát, tehát oly tárgyat kell-e tanulnom, mely 
iránt nem bírok kedvvel és hajlammal, vagy pedig rajzot, vagy a magyar remek
írókat olvasom-e. (Igaz ! ügy van ! jobbfelől).

Második kifogása Komlóssy Ferencz képviselő úrnak az, hogy hiszen ezen 
törvénynek keresztülvitele annak idején nagy költségeket fog okozni. Teljesen 
megnyugtathatom a képviselő urat az iránt, hogy e tekintetben is levontam a 
consequentiát annyiban, hogy iparkodtam megállapítani, hogy mibe fog a foga
natosítás kerülni. A kormány rendelkezése és vezetése alatt lévő középiskolákban 
alig fog valami költségtöbbletet okozni azért, mert ezen intézetek jóval több 
tanárral vannak ellátva, mint a mennyit a törvény minimumként megszab, mert 
ezen intézetek majdnem mind elegendő helyiségekkel bírnak és mert a parallel 
osztályok felállítása minden nehézség nélkül megtörténhetik. Egyébiránt leg
inkább a költségek szempontja az, a mely engem arra birt, hogy a felekezeti 
autonom középiskolák fentartói számára kedvezményt a törvénybe fölvegyenek, 
mert igen jól tudom, hogy azok között vannak olyanok, kik most is alig képesek 
megfelelni az 1883-dik törvény által előírt követelményeknek és igényeknek, 
mert méltatlanság volna tőlük hét évvel később azt követelni, hogy ismét újabb 
költségekbe bocsátkozzanak. (Helyeslések.)

Megvallom azonban őszintén, hogy bizonyos idő múlva ezen iskolák fen- 
tartóira nézve is kikerülhetlen lesz. hogy ők is ugyanazt tegyék, a mit a kor
mány a maga középiskoláiban tett; par la force des choses oda fognak terel- 
tetni; de a felekezeteknek e tekintetben latitude van engedve, a mennyiben ezt
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akkor fogják tenni, a mikor módjukban lesz. a mi nézetem szerint mégis csak 
jelentékeny kedvezmény. (Élénk helyeslés.)

Végre még egy pár szóval tartozom Kovács Albert t. képviselő úrnak. 
(Halljuk! Halljuk!) О még ma is azt mondja, mit értek én az egységes közép
iskola alatt ? Nem fogom t. ház újra megmagyarázni, mert azt hiszem, hogy 
elég világosan kifejtettem erre vonatkozó nézetemet és azt. hogy mit értek 
alatta ? (Igaz! Úgy van !) De egyet mondhatok, azt tudniillik, hogy mit nem 
értek alatta. Nem értek alatta ipariskolát. (Élén helyeslés jobbfelől.) Minthogy 
pedig a képviselő úr olyan tantárgyakat említett, a melyeket az ipariskolákban 
tanítanak, megnyugtathatom, hogy azokat, mert az egységes középiskolába nem 
valók, annak tantervébe nem fogom felvenni. (Élénk helyeslés jobbfelől.) Ezek 
után t. ház. még csak egy kérésem van azon képviselő urakhoz, a kik a tör
vényjavaslatot ellenzik s a kiknek görög érzelmét annyira bántotta mindaz, a 
mi a törvényjavaslatban foglaltatik. Vigasztalódjanak Homérosz Iliásának első 
pár verssorában. (Halljuk ! Halljuk !) Nem tudom, méltóztatnak-e tudni. — azt 
hiszem igen — hogy mit mondanak ezen verssorok. (Élénk derültség. Halljuk! 
Halljuk !) így kezdődnek ezek : Ménin aeide thea Peleiadó Achilleós — vagyis : 
»szóljon az ének Achilles. Peleus ivadékának haragjáról.» (Élénk tetszés); vég
ződnek pedig ezzel: «Dios de teleietó búié !» vagyis a végzet mégis csak tel
jesül. (Élénk tetszés.) Remélem tehát, hogy a javaslatból törvény lesz. (Élénk 
tetszés és éljenzés).

A törvényjavaslat általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadtatik. 
A hírlapok közlései szerint mindössze vagy tiz képviselő nem állt fel a törvény- 
javaslat mellett.

* **
A részletes vita május hó :17-én vette kezdetét. Az 1. §-nál felszólalt 

Asbótli János, azt a módosítást ajánlja, hogy a reform az állami és királyi 
gymnasiumoknak a minister által kijelölendő felerészére szoríttassék. Indokolja 
azzal, hogy ez elegendő concessió azoknak, a kik irtóznak a görög tanul
mányoktól, s másodszor elegendő experimentatió egy olyan téren, a melyen az 
experimentatiót helyesebb lett volna olyan nemzeteknek átengedni, a melyek 
kevesebbet koczkáztatnak azzal, ha ezen experimentum sikertelen, vagy épen 
balsikerű és végzetes lenne.

Schvarce Gyula ezt a módosítványt semmi esetre sem fogadhatja el. 
Ebben van egy bizonyos fulánk, az. hogy a szerzetes rendek által fentartott 
gymnasiumokra nézve vagy nem volna a törvényhozásnak hatalma és joga, 
vagy pedig, hogy nem volna czélszerű azokra nézve a törvényt szintén átalá- 
nosságban életbe léptetni; ez tehát megosztaná a mostani gymnasiumi rendszert 
és becsempészné a szerzetes rendek gymnasiumait egy oly categoriába. melyben 
igenis teljes joggal foglalnak helyet a protestáns és egyéb autonom gymnasiumok. 
de a melyre a szerzetes rendek által fentartott katholikus gymnasiumoknak 
semmi esetre jogczimök nincs.

Asbóth János: Az előadó úr teljesen félreértett engem. A félreértés pedig 
onnan ered. hogy én tegnap jeleztem, hogy a katholikus gymnasiumokra nézve 
fogok egy módosítást beadni; ezt azonban csak a 3. §-nál fogom tenni, a t. előadó úr 
pedig már most az ellen argumentál. Ezen módosítás csak arra vonatkozik, 
hogy az állami és kir. gymnasiumok felerészében hagyassák meg az eddigi 
állapot.

Schvarcs Gyula: Én a t. képviselő urat félre nem értettem, mert a 
módosítvány szövege azt mondja, hogy «Az állami és kir. gymnasiumoknak a



■> • • • “  г;.. i ; '  Г ' -  - 1У ;  : \ '  ; Л  У - " :  • v r . - j . : r  \ у

6 32

vallás- és közoklatásügyi minister által megjelölendő fele részében a tanulók,» 
tehát akkor az egész reform természetesen csak az állami és a kir. katholikus 
gymnasiumokra vonatkozik ; érintetlenül maradnának pediglen a szerzetes rendek 
által fentartott gymnasiumok. Igen. de mi épen ezt nem akarjuk, mert mi azt 
akarjuk, hogy a szerzetes rendek által fentartott gymnasiumok is ezen törvény 
uralma alá helyeztessenek. (Helyeslés.)

Csatár Zsigmond pártolja .ásbóth indítványát.
Csdky Albin gróf: Az alapeszme, a mely a módosítványban letéve van, 

teljesen ellenkezik azon alapeszmével, a melyet én a javaslatban lefektettem. 
Nekem főczélom és főfeladatom — a mint azt már ismételten kifejeztem — az 
kell hogy legyen, hogy a középiskolák tanrendszerét egyszerűsítsem. Kifejtettem 
azt. hogy véleményem szerint, ha ezen törvényjavaslat életbe lép, akkor nem 
távol időben valószínűleg a reáliskolák is feleslegessé válnak és ágyféle közép
iskola lesz csupán. Ha már most e módosítványl elfogadnám, akkor éppen ezen 
iránytól térnék el, mert nem hogy egyszerűsíteném, de szaporítanám a fennálló 
iskolafajokat (Igaz ! Úgy van 1) és teremtenék háromféle középiskolákat: a tiszta 
orthodox gymnasiumot latin és görög nyelvvel, a reáliskolákat, es harmadik 
fajnak azon középiskolákat, melyekben bifurcatio van. Tehát már ezen szem
pontból sem fogadhatom el a módosítványt. (Helyeslés!) De van azután egy 
másik gyakorlati szempont is. mely miatt azt el nem fogadhatom : (Halljuk !) 
tudniillik, ha ezen intézkedés a középiskolák csak egy részében lép életbe, a 
következés az lesz. hogy a tanulók legnagyobb része ezen iskolába fog menni. 
Méltóztassék már most az abból keletkező nehézséget megoldani. Képzelhetni-e, 
hogy mindazokat, kik ott felvétetni óhajtanak, tényleg fel is vegyük, ha pedig 
fel nem vehetjük, akkor az illetők, kik ott felvétetni óhajtanak, elesnének azon 
kedvezménytől, melyet a törvény a tanügy érdekében nekik biztosított. E szem
pontból sem fogadhatom el a módosítványt és kérem annak mellőzését. (Helyeslés.) 
Ezek után csak egy pár szóval tartozom még Csatár képviselő urnák. Szóba 
hozta a katholikus status által fentartott gymnasiumokat. Én. t. ház. ezen. 
valamint egyátalában az összes középiskolákkal szemben az 1883 : XXX t.-cz. 
alapján állok s ezt kívánom foganatosítani minden tekintetben és ha egy pár 
függő kérdés van is a kath. status által fentartott iskolák tekintetében, ezeket 
csak az idézett törvény értelmében intézhetem el és fogom elintézni. (Elénk 
helyeslés.)

Kovács Albert: A mi a most benyújtott indítványt illeti, ennek az a 
ezélja, hogy bizonyos iskolák felére ne alkalmaztassék ezen törvény, hanem 
csak a másik felére. A t. minister ur azt mondja, hogy ez ellenkezik az egész 
törvényjavaslat alapeszméjével. Én azt hiszem, hogy az alapeszmével nem 
ellenkezik, hanem csak az intézetek felére szorítja annak keresztülvitelét. Méltóz
tassék a t. minister úr meggondolni, hogy .milyen mélyre ható e változtatás, 
melyet itt kezdeményez és mennyire nincs az előkészítve sem a tudományban, 
sem a gyakorlatban, sem a tapasztalatban ; méltóztassék meggondolni az óriási 
felelősséget, mely ily nagymérvű kezdeményezéssel jár ; és méltóztassék kegyesen 
elfogadni ezen indítványt és megelégedni az experimentatió koczkázatának 
felével, az iskolák másik felét pedig hagyja meg a régi biztos alapon, melyről 
tudva van az, hogy bizonyos eredményeket határozottan és biztosan el lehet 
azon érni.

Madarász József: A fő az. hogy ne okozzunk zavart a tanulók között. 
Ha elfogadtatnék az a módosítvány, hogy az állami középiskolák felében tanít
tassák a görög nyelv, másik felében pedig nem. az nem volna egyéb, mint 
Bábel tornyának újból építése. (Úgy van 1) Igaza van a t. minister úrnak, hogy 
azokból a tanintézetekből, a melyekben a görög nyelv kötelező tantárgy volna, 
seregestől tódulnának az ifjak azon tanintézetekbe, a melyekben nem volna 
kötelező a görög nyelv, (ügy van !) Tudom és érzem, érzem mint polgár, érzem 
mint apa, hogy túlzott az a megterhelés, a mely a tanuló ifjakat most a közép
iskolákban nyomja és lehetetlen, hogy ez meg ne zavarja még a jól iparkodó
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tehetséges ifjúnak is az agyát. Mi azt óhajtjuk, hogy tanuljon jól az ifjú, de ne 
követeljenek tőle több tantárgyat, mint a mennyit kora elméje és egészsége 
megenged. (Helyeslés.) Azon helyzetben vagyok, hogy éltes koromban a közép- 
osztályokba járó gyermekem van, s iparkodom, hogy jól tanuljon, és mondhatom, 
ha az a gyermek eleget akar tenni kötelességének, kénytelen minden 24 órából, 
melyben az alvás, evés és szünetelés ideje is benne foglaltatik, 10 óra hosszat 
tanulni. A módos!tvány mellőztetik.

Következik a 2. §.
Zay Adolf: E szakasz a) alineájában azt mondja, hogy mint compensatio- 

nális tantárgy, ismertessék bővebben a magyar irodalom és ezzel kapcsolatosan 
adassanak elő azoknak, a kik a görög nyelvet nem tanulják, legalább a görög 
irodalom és culturtörténelem alapvonalai. Ez intézkedésnek lényeges oldaláról 
egy szót sem akarok vesztegetni Én elvileg nem tartom helyesnek ez intéz
kedést s tanügyi szempontból is lehetetlennek látszik előttem, a mit e szakasz 
mond és intendál, hogy t. i. a törvény maga mondja ki azt, hogy a görög 
irodalom- és a culturtörténelem oktatását okvetlenül a magyar nyelv előadásához 
kell kapcsolni. Ez didactikai szempontból nem állhat fenn. Tudjuk mindnyájan, 
hogy a középiskolai tanárok képesítése miként történik külön szakcsoportokban ; 
tudjuk azt is, hogy azon tanárjelölt, a ki a magyar nyelv és irodalomtörténetnek 
előadására készül, rendesen nem foglalkozik görög irodalommal és cultur- 
történelemmel, evvel rendesen az foglalkozik, a ki a tanári képesítésnél a tör
ténelem és különösen az ó-kori történelem előadására, vagy pedig a latin és 
görög nyelv, azaz: a classikai szak előadásaira készül. A rendes viszony tehát 
az, hogy a görög irodalom és culturtörténelem előadására szakszerűen csak az 
van képesítve, a ki az ó-kori történelem és a classikai nyelvek előadására nyert 
képesítést. Ez a rendes viszony, és meg vagyok róla győződve, hogy ezen 
tárgynak későbbi elintézése úgy fog történni, hogy a görög irodalom és cultur- 
történelemnek előadásával rendesen az lesz megbízva, a ki vagy az ó-kori tör
ténelmet adja elő, vagy pedig az, a ki a classikai nyelveknek rendes tanára. 
De még azt sem tartom helyesnek, ha ezt a törvény szövegében mondanék ki, 
mert ez már nem a törvényhozás dolga, hanem a tantervé, melyet egyrészről a 
minister úr, másrészt pedig az autonom felekezeti főhatóság készít. Én tehát 
arra kérném a t. házat, hogy az a kérdés, hogy a görög irodalom és cultur- 
történelemnek az előadása mely tantárgy előadásával kapcsoltassák össze, ne 
szabályoztassék a törvényben, hanem annak az eldöntése bizassék a tantervre, 
illetőleg arra az administrativ közegre, mely a tanterv készítésére s végrehaj
tására van hivatva, t. i. a középiskolák egyik osztályában a minister, másik 
osztályában az autonom felekezeti főhatóságra. Én tehát, ezen intentiómnak és 
nézetemnek megfelelőleg, bátor vagyok a következő módosítványt benyújtani. 
(Olvassa.) A második szakasz a) bekezdése helyébe tétessék «a magyar irodalom 
bővebb megismertetése, a görög remekírók műveinek ismertetése magyar fordí
tásban, és a görög irodalom és történet alapvonalai.» Azon kapcsolat tehát, 
mely anorgonikus valami, s mely úgy sem tartozik a törvénybe, hanem a tan
tervbe, módosítványom szerint kimaradna. (Helyeslés.)

Schvarcz Gyula nem emel kifogást e módosítás ellen.
Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minister: T. ház ! Én nekem 

nincs semmi kifogásom az iránt, hogy azon stilaris módosítás, melyet Zay 
Adolf képviselő úr ajánl, elfogadtassák. (Egy hang balfelől: Nem stilaris!) 
Stilaris azért, mivel a tanterv intézkedésébe tartozik tulajdonképen annak meg
állapítása. micsoda tantárgyak egyesíttessenek egy kézben. Igaza van a tisztelt 
képviselő urnák abban, hogy a mint ezt egyrészt a kormány, illetőleg a köz- 
oktatásügyi minister, úgy másrészt az illető egyházi és iskolai főhatóság van 
hivatva megállapítani.

Asbóth János: T.'ház! Van szerencsém egy más módosítást beadni, a 
melynek czélja az, hogy a 2. §-ban a görög nyelv pótlására javaslatba hozott 
tantárgyak helyett tétessék: a mennyiségtan behatóbb ismertetése és az ábrázoló
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mértan. Az indok abból áll, hogy mikor a görög nyelv ellen folyt a harcz, 
említették a túlterhelést és azt mondották, hogy helyet kell csinálni a modern 
nyelveknek, vagy az exact tudományoknak és mi lett az eredmény? Az ered
mény az — és ettől sajnálatomra nem áll nagyon távol Zay t. barátom indít
ványa sem. — hogy azon legnehezebb, de legmagasztosabb tanulmányok pótlására 
csupa comtesse-tudományok proponáltatnak. olyanok, a miket minden comtesse, 
a kinek jóravaló gouvernanteja van, szintén megtanul. (Derültség.) T. ház! 
Senki sem viseltetik lovagiasabb hódolattal a comtessek iránt, mint én, sőt 
tovább megyek és az a véleményem, hogy a comtesseknek igen nagy hivatásuk 
van a nemzeti életben. Hivatásuk az, hogy a nemzetnek adjanak grófokat és 
bárókat, olyanokat, kiknek traditiói nem gyökereznek csupán a pénzhajhászatban. 
hanem a nemzetnek történelmi hagyományaiban. A comtessek ezen hivatását 
nehezen fogja pótolni báró Orczy működése (Derültség), de bármilyen nagy 
fogalmam legyen ezen hivatásról, azt még sem hiszem, hogy a mi elegendő a 
comtesseknek, az képes legyen pótolni azon tanulmányokat, melyek által képesít- 
tetik a nemzet, hogy az európai culturának ne csak bizonyos distantiában utána 
czammogjon, hanem abban részt vegyen s azt a maga részéről is elővigye.

Schvarcz Gyula: A jelen törvényjavaslat intentiójával homlokegyenest 
ellenkeznék ilyen módosítvány elfogadása. (Igaz! Úgy van!) A túlterhelés volt 
első sorban az, mely, midőn az egységes középiskolának akartuk az utat e tör
vényjavaslattal előkészíteni, szemünk előtt lebegett s a mi bennünket arra 
indított, hogy e törvényjavaslatot igy szerkeszszük meg. (Helyeslés.) Mit akar 
most a t. képviselő ur ? A mathematikának bővebb és behatóbb ismertetését. 
Hiszen mi most épen attól akarjuk a gymnasium közepes és még ennél is 
gyengébb növendékeit megmenteni, hogy a görög coniugatióval ne kínoztassanak. 
(Helyeslés.) Másfelől pedig a mathematikai disciplinák, a mint szakférfiak közük 
velem, már amúgy is meglehetős magas fokon tanulmányoztalak a gym- 
nasiumban, sőt a gyengébbekre nézve túlterhelőbb módon, mint a mennyire 
szükséges. A mi pedig az ábrázoló mértant illeti, ennek elemei benne vannak 
ezen törvényjavaslat intentiójában az illető szakasznál.

Fenyvessy Ferencz: Nagy meglepetéssel hallottam előttem szóló t. képviselő- 
társam Asbóth Jánosnak beszédét és sajnálattal győződtem meg arról, hogy 
t. képviselőtársam nem veszi komolyan a tárgyat; mert ha valaki, mint ő. úgy 
a budget-vita alkalmával, mint a tegnapi napon mondott beszéde szerint a görög 
nyelvet azért akarja megtartani, mert ifjaink s a nemzet intelligens osztálya a 
görög nyelv által behatolhat a görög remekírókba, most pedig ki akarja törülni 
azon §-t, melynek alapján ifjaink a görög remekírókat megismerhetik : annak 
eljárása szerintem a legnagyobb könnyelműség és a dolognak nem komolyan 
vevése. Mert ilyen indítványnyal csak az állhat elő, a ki nem érzi át a görög 
nyelv szellemfejlesztő hatását. Azután szemére hányja a szónok Zaynak, hogy 
1883 óta nézetet változtatott, mi ellen Zay védekezik. Asbótli is személyes 
kérdésben szólal fel s kijelenti, hogy ő semmiféle nevelési értéket nem tulajdonít 
annak, —- távol attól, hogy a görög szellembe bevezethessen valakit, még 
kevésbbé, hogy a legcsekélyebb részben is pótolhassa a görög tanulmányokat — 
hogy ha a tanulók a magyar irodalmi órán megtanulnak mellékesen egy pár 
görög nevet, egy pár évszámot és egy pár phrasist.

A 2. §. a) pontja Zay módosításával fogadtatik el. Asbóth indítványa 
mellőzte tik.

Következik a 3. §.
Asbóth János. Ez az utolsó szakasz, a melyhez bátor vagyok módosít- 

ványt javaslatba hozni; e szakaszhoz azonban van szerencsém mindjárt két 
módosítványt beterjeszteni, de megjegyzem, hogy második indítványomat csak 
arra az esetre vagyok bátor elfogadásra ajánlani, ha első módosítványom nem 
fogadtatnék el. Ezen módosítás czélja az, hogy mindazok, kik saját áldozataik
kal és saját eszközeikkel tartanak fenn gymnasiumot, jogosítva legyenek — ha 
szükségesnek és kívánatosnak tartják —• a görög nyelv általános kötelező tani-
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fását fentartani. Ebben tehát bennfoglaltatnak implicite a katholikus tanintéze
tek is, a mennyiben a katholikusok áldozataival és eszközeivel tartatnak fenn. 
Miután azonban bennfoglaltatnak a törvényhatóságok és községek intézetei is. 
■azon esetben, ha e módositás nem fogadtatnék el terjedelme miatt, ajánlom a 
másikat, a mely tisztán a püspöki, szerzetesrendű és átalában hitfelekezeti 
intézetekről szól. Bátor vagyok kérni a t. házat, méltóztassék fontolóra venni a 
következő szempontokat: Senki sem tagadhatja annak a jogosultságát, hogy' nem 
lehet és nem szabad pressiót gyakorolni katholikus emberre abban az irányban, 
hogy más felekezet tanintézetébe adja gyermekét; ép oly kevéssé lehet tagadni 
azt, hogy ha egy apának komoly kételyei támadnak az iránt, hogy ott. a hol 
a görög tanulmányok nem általánosan kötelező módon taníttatnak, el lehet-e 
érni a humanisticus műveltség culminatióját és ha ő mégis azt kívánja, hogy 
fia ezt igenis érje el, a törvényjavaslat pedig csupán a protestáns felekezetek
nek engedi meg. hogy ezen a niveaun és ebben a berendezésben tartsák fenn 
iskoláikat, akkor ezen consideratióból szorosan és elkerülhetlenííl következik az. 
hogy az illető kénytelen lesz a fiát külföldön neveltetni.

Schvarcs Gyula. Semmiféle nemzeti érdek nem kívánja, sőt a nemzeti 
érdek szempontjából határozottan ellenezni kell, hogy ezen módosítás elfogad
tassák. Mi segíteni akarunk a túlterheltetésen és akarjuk egyengetni az egységes 
középiskola útját a középiskolában. Ilyen vagy egyházpolitikai, valláspolitikai 
kérdést’ incidentaliter belevonni egy ilyen vitába, épen nem czélszerű, sőt hatá
rozottan káros. (Helyeslés.) Hol kérelmezték ezt, akár a benczéseknek, akár a 
piaristáknak, akár a cistercitáknak, akár a premontreieknek általam is mélyen 
tisztelt, hazafias érdemeinél fogva nagyon méltányolt rendei ? Mindig a legloya- 
lisabb. a leghazafiasabb módon alkalmazkodtak 1848 óta is az államhatalom 
rendelkezéseihez és a törvényhozás szabványaihoz. (Helyeslés.) Ilyen módon 
tehát szítogatni őket., hogy foglaljanak állást eddigi közoktatási és kultúr
politikánkkal szemben, de foglaljanak állást a törvényhozással szemben is, ez 
talán azt hiszem mégsem lenne józan dolog. (Igaz ! Úgy van!)

Vadnai Károly. Asbóth János mostani indítványa az idealismusnak oly 
magas légkörében fogamzott meg, a honnan a gyakorlati életnek a talaja már 
kiesik a láthatárból. Czslja voltaképen az. hogy a kath. iskolák a görög nyelv 
tanításának menedékvárai legyenek, hogy a görög szellem fentartassék, de a 
görög nyelv fentartása végett ilyen mesteri és balvégzetessé válható eszközökre 
szükség nincsen, mert azt a szellemet sokkal jobban fentartják azon görög- 
grammatica magoltatóknál ama költők, kik classikusokat fordítanak, kik a 
mythologia képeit, eszméit, alakjait folyvást használják, azon művészek, kik egy 
műintézet mennyezetére festik pompásan az Olympust. vagy a kik a műcsar
nokba oly görögvilági képet hoznak, melyet napjainkban ezren és ezren cso
dálnak. Kétlem azt is, hogy azok a gymnasiumok valami nagyon kapnának 
«zen valóságos görög ajándékon. Timeo Danaos et dona ferentes. (Derültség.) А 
módosítvány felesleges, mert minek boldogítsunk embereket olyannal, a mit ők 
maguk a boldogulásra szükségesnek nem tartanak. (Tetszés.)

Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minister : T. ház ! Talán feles
leges kijelentenem, miszerint az Asbóth t. képviselő által benyújtott alternativ 
módosítványok egyikét sem fogadom el, nem pedig azért, mert a törvényjavaslat 
szövege alapos megfontolás után lett megállapítva. Méltóztatnak tudni, hogy 1888. 
XXX. t.-czikkel háromféle középiskola létezik : a minister rendelkezése alatti, a 
minister vezetése alatti és az autonom felekezeti. A második kategóriába, t. i. a 
minister vezetése alattiakban foglaltatnak a püspöki, szerzetesrendi, törvény- 
hatósági. községi s többi középiskolák. Már most a minister rendelkezése s 
vezetése alatti középiskolákban ugyanegy, t. i. a minister által megállapított tan
terv alkalmaztatik ; ezen iskolák ugyanazon, egyforma számú tanerőkkel vannak 
ellátva és helyiség dolgában is kötelesek a minister vezetése alatt álló közép
iskolák azon igényeknek megfelelni, melyeknek az állam által fentartott közép
iskolák. Tehát didaktikai administrativ szempontból egyet képeznek. Már most 
ha ez igy van, nem látom át, miért kellene ez alkalommal a középiskoláknak
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ezen második kategóriájára kivételt statuálni, azokkal másként bánni, mint 
eddig bántunk és így incidentaliter, eldönteni egy nagyfontosságú oly kérdést, 
mely annak idején bőven lett megbeszélve. Ez az egyik ok a miért a módosít- 
ványt el nem fogadom. (Helyeslés). A másik ok, a melynél fogva nem fogad
hatom el, az, mert azon kedvezménynek, melyet a törvényjavaslat 3. §-a az. 
autonom felekezeti középiskolákat fentartóknak biztosít, alapja, mint már tegnap 
volt szerencsém kijelenteni, a költségekben fekszik, t. i. meg kellett adni ezen, 
kedvezményt azért, hogy ezen középiskolák ne legyenek kénytelenek azonnal 
nagyobb költekezésekhez hozzáfogni és meg vagyok győződve, — ezt is mon
dottam már tegnap — hogy előbb-utóbb ők is kénytelenek lesznek ugyanazt 
tenni, a mit az állam a maga iskoláiban tesz, de nem lesznek kénytelenek 
azonnal megtenni, hanem megválaszthatják az időpontot akkor, mikor azt alkal
masnak tartják. A középiskoláknak azon nemei, melyekről a t. képviselő úr 
szólott, nincsenek hasonló viszonyok között költségek szempontjából. Tehát ez a 
körülmény sem forog fenn, mely indokolttá tenné, hogy ők szintén irészesíttessenek 
ezen kedvezményben. Végül miután ezen tanácskozás folyamában most már 
másodszor vagy talán harmadszor hallom a cultus-harcz említését. (Halljuk 1 
Halljuk !) méltóztassanak megengedni, hogy erre röviden azt mondjam: «de- 
strygis, quae non sunt, nulla quaestio fiat.» (Elénk helyeslés).

Zay Adolf szintén ellenzi Asbóth indítványát, de a maga részéről először 
egy stiláris módosítást ajánl, azután így folytatja. A mai megszavazott 2-ik 
§-ban azon rendelkezés foglaltatik, hogy a görög nyelvi oktatás mellett a görög 
irodalom és cultur történelem is előadandó és hogy a görög irodalom magyar 
fordításban pertractálandó. Ez a kifejezés «magyar fordítás» mindenesetre csak 
stilus hiba és vonatkozik az intézetek azon nagy többségére, melyeknek elő
adási nyelve a magyar. Vannak azonban autonom felekezeti középiskolák, 
melyeknek előadási nyelve nem a magyar, hanem más hazai nyelv; az alap
vető 1883. évi XXX. t.-cz. 7. §-a úgy rendelkezik, hogy az ilyen nem magyar 
tannyelvű középiskoláknak 7. és 8-ik osztályában a magyar nyelvet és irodalmat 
magyar nyelven kell előadni, a többi tantáx-gyakat pedig az illető iskola elő
adási nyelvén. Egy német tannyelvű erdélyi szász gymnasiumtól csakugyan 
nem kívánhatja a t. ház, hogy ámbár azokban a magyar nyelvet és irodalmat 
kivéve, az összes többi tantárgyak előadási nyelve a német, a görög remekírók 
ne egy remek német fordításban, hanem magyar fordításban ismertettessenek. 
Ajánlja, hogy a szakasz ezen új bekezdéssel toldassék meg. «Az oly gymna- 
siumban, melyben a tannyelv nem a magyar, a görög remekírókat az iskola tan
nyelvén készült fordításban ismertethetők».

Schvarce Gyula előadó : A jogi szempont az érvényben levő nemzetiségi 
s az 1883. évi XXX. törvény alapján tökéletesen fedezi igen t. képviselőtársamnak 
ezen postulátumát; kétségtelen ugyan, hogy a magyar államnyelv felvirágoztatását 
a nem magyar nyelvű gymnasiumokban igen előmozdítaná, hogy ha a görög 
remekírókat az ifjak hü magyar műfordításban tanulmányoznák, (ügy van!) 
Ha azonban a t. képviselő úr azzal áll elő, hogy a nemzetiségi törvény és az 
1883. évi XXX. t.-czikk értelmében, ha csak ezen törvényt most incidentaliter 
nem módosítjuk, a nemzetiségek igényelhetik maguknak, hogy legalább a görög 
remekírókat saját anyanyelvükön készített fordításokban tanulmányozhassák: 
akkor, ha csak a ház bölcsesége máskép nem határoz, mi, minthogy inciden
taliter a nemzetiségi törvény és az 1883. évi XXX. t.-czikk illető rendelkezését 
most rögtön megváltoztatni nem akarhatjuk, ezen postulatumnak ellent nemi 
mondhatunk.

Polónyi Géza. Első sorban ez a kérdés meghaladott dolog, mert a má
sodik szakasz már meg van szavazva, s így a módosítás ellen a tárgyalási rend 
szempontjából is kifogást kell tennem, mert e módosítást, ha annak egyáltalában 
helye lehetne, nem a harmadik, hanem a második szakasznál kellett volna 
megtenni. (Helyeslés jobbfelől). Távol áll tőlem t. ház az a szándék, mintha én 
a kultur-harcznak egy másik árnyalatával kívánnék foglalkozni s ezért egész, 
röviden azt a kérdést intézem t. képviselő úrhoz, hogy vájjon mi aggálya van
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a  képviselő úrnak az iránt, hogy ha az, a ki mostanáig nem az intézet tan
nyelvén. hanem görög nyelven tanulta a görög classikusokat, ezeket ezen túl 
nem görögül, hanem — a minek talán a képviselő úr által is hangoztatott 
hazafiság szempontjából is nagyobb hasznát fogja venni — magyarul fogja 
tanulni? ÍÉlénk általános helyeslés.) Én tehát úgy a tárgyalási rend, mint a 
helyes kultur politika szempontjából kérve-kérem a t. házat, méltóztassék Zay 
Adolf képviselő úr módosítványát mellőzni. (Általános helyeslés).

Csáky Albin gróf. A mi a Zay képviselő úrnak második indítványát illeti, 
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy nekem távolról sem szándékom az 1883. évi 
XXX. t.-cz. 7-ik szakaszában foglalt rendelkezéseket per tangentem megtámadni 
(Helyeslés) felfogásom s nézetem az volt, hogy azon törvény rendelkezései az 
autonom iskolafentartóknak stipalált jogokat illetőleg ezentúl is változatlanúl 
fennállanak. Én e törvényjavaslatba módosításként semmi egyebet nem vettem 
be, mint azt, a mi a görög nyelvet illeti, a többi tehát mind úgy marad, a mint 
azt az 1883. évi törvény meghatározta. Minthogy pedig a t. képviselő úr módo- 
sítványa ezen iránynak s felfogásnak felel meg és ezt csupán világosabban 
akarja kifejezni, épen nem habozom kijelenteni, hogy én azt a magam részéről 
■elfogadhatónak tartom. (Helyeslés és ellenmondások).

Kovács Albert. Az 1883. évi XXX. t.-cz. világosan megmondja, hogy a 
nem magyar nyelvű iskolákban mit kell magyar nyelven tanítani. Ez pedig a
VII. és Vili. osztályban a magyar irodalom története. Ez változatlanul fenmarad 
ezentúl is, és most már az a kérdés, vájjon a törvényhozás meg akarja-e ezt 
változtatni incidentaliter és azt akarja-e jövőre a törvény szövegébe fölvenni, 
hogy az V. és VI. osztályban, hol a magyar nyelvet és irodalmat sem tanítják 
magyar nyelven, tehát a görög Írókat magyar fordításban olvassák ? Úgy hiszem, 
hogy ezt a t. ház nem akarja mondani, s még ha akarja se volna czélszerű. 
hogy ezt ily módon incidentaliter, futólag határozza el. Az eredeti szöveg azt 
akarta kifejezni, a mit a minister úr mondott, de sokaknak az volt az aggálya, 
hogy ez nincs eléggé világosan kifejezve. Zay képviselőtársam módosítványa 
ezt egészen világosan fejezi ki, és minthogy ugyanazt mondja, a mit a törvényben 
mindenki mondani akar, nincs semmi ok arra nézve, hogy azt a t. ház el ne 
fogadja. (Helyeslések).

Madarász József feleslegesnek tartja Zay képviselő módosítását és a 
bizottság szövegezését fogadja el. (Élénk helyeslés balfelől).

Az összes indítványokat mellőzték Zay utolsó indítványát is. E mellett 
szavaztak 48-an, ellene ugyanannyian, az elnök nem fogadván el a módosít- 
vánvt, döntött. A 4. §. változatlanúl elfogadtatott, ezzel a tárgyalás véget ért.

A főrendiház május hó 22-én tárgyalta a törvényjavaslatot. Elsőnek fel
szólalt Gyulai Pál: Először is legyen szabad kijelentenem, hogy az előttünk 
fekvő törvényjavaslatot nem fogadom el. mert benne közoktatásunk színvonalá
nak sülyesztését látom, némi szakítást nyugottal és közeledést kelethez. Való
ban. ha e javaslat törvényerőre emelkedik, egy lépéssel közelebb állunk 
Belgrádhoz, mint Londonhoz, Parishoz, Berlinhez és Bécshez. De más szem
pontból sem helyeselhető rövid időközökben módosítása oly törvénynek, a mely 
a kötelező tantárgyakat szabja meg. Még a hiányos törvény is jobb a szüntelen 
változó jónál, mely árt a tanrendszer szükséges állandóságának s folyton inga
dozásban tart tanárt és tanítványt. Ily törvény módosítását csak sürgős körül
mények, égető szükség indokolhatnák. Vájjon az-e itt az eset? Vájjon sürgős 
előterjesztésekkel ostromolták-e a közoktatási ministert a közoktatási tanács, 
tankerületi és gymnasiumi igazgatók, egyetemek és tudományos testületek, hogy 
a mostani állapot tarthatatlan s a görög nyelv kötelező tanítása akadályozza a 
haladást a többi tantárgyakban s a törvény módosílása elkerülhetetlen ? Mindez 
nem történt, sőt épen ellenkezően áll a dolog. A közoktatási tanács nem helye
selte e módosítást, valamint az egyetemi, műegyetemi, sőt a középiskolai laná-
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rok többsége sem, a mennyiben irodalmi vagy más úton nyilatkoztak. Vagy 
talán a szülők kérvényei fekszenek előttünk ? Én egyetlen egyet sem láttam, se 
a képviselő, se a főrendiház asztalán. Á mozgalmat egészen a közoktatási mi
nister kezdeményezte s nem lehet tagadni, hogy a nagy közönségnél vissz
hangra talált. Minden képzelt vagy valódi teher könnyítése tetszéssel találkozik 
s én meg vagyok győződve, hogy ha a kormány a gymnasium nyolcz osztályát 
hétre szállítaná le, azt még nagyobb örömmel fogadnák a szülők és tanulók, 
mert ezek kevesebbet tanulnának, amazok pedig kevesebbet költenének. S e 
módosítás mellett épen úgy föl lehetne hozni azt, hogy Petőfi nem végzett 
nyolcz osztályt, Schakespeare még négyet sem. mint felhozzák a görög nyelv 
ellen, hogy Deák Ferencz nem tanult görögül. De ily szempontokból nem lehet 
megitélni és rendezni a közoktatási ügyeket.

Avagy talán a külföld példája ösztönözte a ministert? Talán Európa leg
műveltebb államaiban mindenütt készülnek facultativvá tenni a görög nyelv 
tanítását s nekünk részt kell vennünk e nagy mozgalomban ? Ha olvasunk 
némely budapesti hírlapi czikket. beszédet, vagy röpiratot. ha olvassuk e tör
vényjavaslat indokolását: azt kell hinnünk, hogy egész Európában nincs más 
gondjuk az intéző köröknek, a cultusministereknek. mint megszüntetni a görög 
nyelv kötelezettségét gymnasiumaikban. Mindez nem igaz. hibás értesülés vagy 
önámítás. Leginkább Svédországra. Norvégiára hivatkoznak, melyek egyszerre 
csak a közoktatás mintaállamaivá kezdenek válni nálunk. De ez országok egyi
kében sem szűnt meg a görög nyelv kötelező tanítása. Svédország harminczöt 
középiskolái közül tizenhárom régi gymnasium, négy reáliskola s csak tizen- 
nyolcz trifurkált gymnasium, hol facultativ a görög nyelv tanítása; Norvégia 
tizenöt középiskolái közül tiz régi gymnasium, egy reáliskola, s négy bifurkált 
gymnasium. Angolország épen nem akar felhagyni régi gymnasiumaival. Franczia- 
országban, a Frary hazájában, tavaly tartott közoktatási congressuson egyetlen 
egy tett görögellenes indítványt, tárgyalás nélkül napirendre tértek fölötte; 
Németországon az a körülmény szítja különösen leginkább a görögellenes moz
galmat. hogy a latinos reáliskolák növendékei nem bocsáttatnak egyetemre, de 
úgy a porosz, mint az osztrák cultusminister nem gondol távolról se a görög 
nyelv facultativ tételére, s a kétes dicsőséget egészen magyar collegájoknak 
hagyják.

Nem kívánok bővebben szólani a kérdésről. Nem fejtegetem, hogy az 
újkor civilisatiójának két alapja van, a kereszténység és renaissance, mely utóbbi
ban a görög és latin irodalom oly kiváló szerepet játszanak, s ezért oly közép
iskola, mely az egyetemre készít elő, nem lehet el e két nyelv tanítása nélkül. 
Nem czáfolom azt az állítást, hogy nálunk a latin és görög nyelv tanítása nem 
tud semmi sikert felmutatni. Nem igy nyilatkozott az érettségi vizsgálatra kikül
dött kormányképviselők tanácskozmánya. nem igy nyilatkozott maga a kormány 
évenként a törvényhozáshoz beadott jelentéseiben. Hanem a kit s a mit el akar
nak veszteni, azt rendesen elrágalmazzák. Mellőzöm azt az állítást, hogy a görög 
nyelv csak akkor fog sikeresen taníttatni : ha csak azok tanulják, a kiknek 
tetszik, mert ha ez állana, akkor azt a többi tantárgyakra is át kellene vinni, 
a miből aztán igen furcsa gymnasium kerülne ki. Mindezt mellőzöm, csak azt 
érintem röviden, hogy nálunk a gymnasiumot sokan balul fogják fel. Azt hiszik, 
hogy az az életre, azaz bizonyos pályára készít elő s e szempontból ítélik meg 
a tantárgyak hasznosságát vagy haszontalanságát. A gymnasium nem szakiskola; 
az általános műveltség elemeit rakja le. bevezeti a tanítványt a legfőbb tudo
mányokba, megtanítja tanulni s mikor érettnek találja, elbocsátja a fensőbb tan
intézetekbe. hol már egészen az életre, azaz bizonyos pályára készül. S ime a 
törvényjavaslat a negyedik osztály után pályaválasztásra kényszeríti a szülőt, és 
gyermeket, a kétféle tanítással didaktikai bonyodalmat teremt, s a mi a leg
sajnálatosabb. megrontja a nemzeti nevelés egységét, két részre osztályozza a 
tanulókat, uríiakra, a kik nem tanulnak görögül, s nem urfiakra, a kik görögül 
tanulnak.

S mindezt egy nagy czélért teszi a közoktatásügyi minister, az egységes 
középiskoláért, hogy egyengesse hozzá az utat. De mi ez az egységes közép-
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iskola ? A minister sincs még tisztába vele. Európától várja az eszme kiforrását, 
de intézkedéseket tart szükségesnek, hogy ne találjon bennünket az eszme készü
letlenül. De kérdem, vájjon logikai egymásután-e az. hogy Európa nem teszi 
meg a szükséges előkészületeket arra az egységes középiskolára, a melyet majd 
ki fog találni, de mi már megteszszük reá az előkészületeket ahhoz, a mit nem 
mi fogunk kitalálni. Én azt hiszem, hogy nem kell kitalálni az egységes közép
iskolát. az megvolt és megvan ma is. Ez a régi és újabb gymnasium, mely egy 
képen nevel és készít elő az egyetemre és a műegyetemre, egyképen készít elő 
a humanistikus és reáltudományokra ; ez az igazi egységes középiskola. A jelen 
század elején a gymnasiumok mellett reáliskolák is keletkeztek. A reáliskolák 
tulajdonképen csak félig középiskolák, és félig szakiskolák. Hogy ezek a reál
iskolák általában egész Európában megfelelnek a czéljoknak vagy nem, az még 
nincs bebizonyítva. Hogy nálunk sok helyütt nem felelnek meg, az kétségtelen. 
De ebből mi következik ? Az következik, hogy változtassuk át a reáliskolák egy 
részét gymnasiummá, vagy erős polgári vagy ipariskolává, de semmi esetre sem 
következik az, hogy a reáliskolák kedvéért megrontsuk a gymnasiumokat vagy 
a gymnasiumok kedvéért megrontsuk a reáliskolákat, mechanice összeüssük a 
kettőt, hogy ebből is kihagyjunk valamit, abból is kihagyjunk valamit. Ehhez 
nem kell sok bölcsesség, sőt nem is bölcsesség ez.

De nem folytatom tovább fejtegetéseimet. A törvényjavaslat sorsa el van 
döntve; a képviselőház nagy többséggel fogadta azt el, bizonyára itt is nagy 
többséggel fog keresztül menni. Én nem is szólaltam fel egyébért, mint csak 
részvétemet fejezzem ki, mint a halott iránt szoktuk ezt tenni a temetésnél. Én 
azt hiszem, hogy a leányzó nem halt meg, csak alszik. Ha ezelőtt 7 esztendővel 
a törvényhozás nagy többséggel igtatta a köteles tantárgyak közé a görög nyel
vet, miért ne higyjem, hogy midőn most nagy többséggel kiveszszük azt a köteles 
tantárgyak közül, fog következni idő. a midőn majd megint nagy többséggel a 
köteles tantárgyak közé igtatjuk be. És ez a reményem nem alaptalan. Európa 
nem fog utánunk indulni, ez bizonyos, hanem mi leszünk kénytelenek követni 
Európát, mert a dolgok kényszerűsége mindig erősebb szokott lenni az emberek 
rokon- vagy ellenszenvénél és szeszélyénél.

Hunfalvy Pál: Miután az utilitaricus szempont ellen szólt s Szily, Stoczek, 
Liebig nyilatkozataira a gymnasiumi tanulóknak a műegyetemen való boldogu
lására vonatkozólag hivatkozott, ekkép folytatja beszédét: A hátramaradott nem
zeteknek kettős nagy bajuk van. Az egyik az, hogy alig érhetik utói az előre
haladottakat, bármiképen igyekezzenek is. Második bajuk pedig az, hogy a hamar 
haladók, kik az okokat s okozatokat nem nagyon szeretik összekötni vagy appli- 
cálni, hajlandók az előre haladottabb, hogy úgy mondjam, az öregebb nemze
teknek válságait, talán öregségi betegségeit hirtelen átplántálni fiatal nemzetekre; 
a mi tulajdonképen a nagyobb baj. Hivatkozik a munkáskérdésre. A classikus 
studium hasonlóképen több század óta műveltetik és fejlesztetik a nvugoti nem
zeteknél. Ott úgy látszik az az állapot áll már be, hogy a productió felülmúlja 
a consumptiót, és ezért támadnak szózatok, a melyek a felett tanakodnak, hogy 
vájjon nem volna-e érdemes a classikus stúdiumot, különösen a görögöt némileg 
megszorítani; annál is inkább, mert az elmúlt és a most múló század alatt a 
nyugoti nemzetek irodalma, tudománya, művészete annyira magába vette már 
a classikus kornak, hogy úgy mondjam a szellemét, hogy könnyen elviselheti a 
görög stúdiumok némi megszorítását, maradna úgy is még elég. a ki azt tovább 
fejlesztené és ápolná. Nálunk csaknem e század közepéig a közélet és a tudo
mány a latin nyelven szólt, a latin nyelvvel é lt; mi csak latinul tanultunk, 
classikus stúdiumról nálunk szó sem lehetett, mert a görögöt mellőztük ; görög 
nyelv nélkül pedig — bárki mit mond is — classikus studium lehetetlen. Meg 
is látszik a görög studium hiánya a legjelesebb latin irodalmi munkáinkon is, 
a mit azonban csak mi nem veszünk észre, mert nincs hozzá való szemünk. 
Nincs még talán két évtizede sem, hogy elkezdtük a görög stúdiumot ápolni, s 
mint kezdők, eleinte természetesen nem a legnagyobb sikerrel, és — a mi leg
inkább tekintetbe vehető — olyan tanítási viszonyok között, a minők között azt
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sshol sem tanították; a mely ellenséges viszony a társadalom uralkodó osztá
lyából támadt. Daczára. hogy kezdő még a görög studium s hogy a legellen
ségesebb viszonyokkal küzdött, még is látható annak hatása a magyar tudo
mányosságra. A ki ezt tagadná, az vagy nem akarja, vagy nem tudja látni, 
mert azon sajátságos magyar trachoma-betegségben szenved, melyet a graeco- 
phobia okoz.

Különböző helyen különböző' tapasztalatokat lehet tenni. Én sok évig fel
ügyelője voltam az itteni evangélikus gymnasiumnak; az én tapasztalásom az 
volt. hogy a mi jeles tanítványaink sokkal, de sokkal többre vitték. Akadtak 
olyanok is köztük, kik szótár segítségével félóra alatt is alig tudtak tiz sort 
kibetűzni; de azok többnyire urflak voltak, és mi azon urfiak iránt elnézéssel 
viseltettünk, tudva, hogy ők otthon papájoktól, mamájoktól. nagynénjöktől nem 
hallanak egyebet, mint átkozni a görög nyelvet és azt a németet, a ki behozta 
a gymnasiumba; tehát nem számítottuk fel nekik. Ezen törvényjavaslat, épen 
uralkodó osztályunk fiait menti fel a görög tanulástól. És ebben látom én ezen 
javaslat káros hatását Magyarország művelődésére.

Nagyon régi Menenius Agrippa meséje, a mely azt tanítja, hogy a tár
sadalom osztályai olyan szoros viszonyban vannak egymással, mint a testnek 
részei, és valamint a test részeinek együtt működése megkivántatik az egészség
hez, úgy a társadalom különböző osztályainak együtt működése teszi csak 
egészségessé a társadalmat. Menenius meséjének igazságát elfelejtették nálunk a 
birtokosok is, mikor az u. n. osztályháború után a közadót nem fogadták e l; 
de ők a positiv törvények, a kiváltságok «szent hegyére» vonultak, s onnan 
mintegy joggal megtagadhatták az országos közadót. Most ezen törvény egy új 
szent hegyet alkot, a melyre az aristokratia menekülhet, mondván: az én fiam 
nem tanul többé görögül. Itt is a saját érdekét tartja szem előtt, de kérdés, 
vájjon ezen érdek összevág-e a nemzet érdekével ? A magyar aristokratia 
olyan nagy helyet foglal el társadalmunkban, hogy annak közreműködése, coope- 
ratiója néíkül nem boldogulhatunk. Ezért kívánom, és kell, hogy minden ember 
kívánja, hogy az aristokratia is részesüljön ebben a stúdiumban. Nem azért, 
hogy mindenik görög tudós vagy tanár legyen, a világért sem. de hogy érdek
lődés legyen a tudomány iránt, mert átalános érdeklődés nélkül, sehol tudomány 
nem fejlődhetik. Ha ezren és ezren nem vernék a zongorát, ha ezren és ezren 
nem czinczogtatnák a hegedűt, Lisztek nem támadhatnának; csak ott és azért 
támadott Liszt, mert átalános érdeklődés van a zene iránt.

Kuun Géza gróf: A görög műveltség nagy - hatását a történet folyamán 
vázolva, a szónok kérdi, mi kényszerít bennünket a görög nyelv tanításának 
mellőzésére. Talán keleti szomszédaink egyikére való hivatkozás s azon tétel 
igazsága, hogy a példák vonzó ereje egyenlő arányban áll a közelséggel ? Talán 
az a meggyőződés, hogy a fordítás pótolhatja az eredetit ? De hiszen tudjuk, a 
legjöbb fordítás se adja vissza az eredeti szöveg szépségét s teljes igazságát és 
magában a szépségben is igazság rejlik, az a tiszta lángú tűz, mely az eredetit 
áthatja, a fordításban nemcsak fényéből, de melegéből is veszít, már pedig az 
ifjú fogékony lelke a fény melegét óhajtja s igényli, ez ébreszti s éleszti fel benne 
az emberi nem eszményeiért a lelkesülést és méltán sajnálandó az az ifjú, a ki 
lelkesülni nem tud. Kérdezem, ki, minő forum fogja megállapítni. hogy melyik 
a jobb fordítás ? És gyakran idézhető az olasz közmondás. tradutore, traditore. 
A fordítások egymást követik, egymást váltják fel s a legtöbb közülök pillangói 
napokat él, előtűnik s ismét nyom nélkül eltűnik, míg a classikus remekek ere
detei örökre megmaradnak. Talán azt hiszik, hogy a hellén nyelv tanítását 
helyettesíteni lehet a germán vagy neolatin nyelvek valamelyikével ? A nyelv- 
tanításnak a középiskolákban egyik főczélja: a psychologiai, hogy egyszóval 
fejezzem ki azt, a mit mondani akarok, t. i. az ifjú általánosító, abstraháló képes
ségének kifejtése, a minden legcsekélyebb részletre kiterjedő észlelet és figyelem 
ébresztése s fokozása. Ez az olyan nyelvek tanításával történhetik meg, milyen 
a hellén és latin, a melyeknek grammatikai alakjait a tanuló úgy fejti meg. hogy 
az egyes grammatikai functiókat végző exponensekre tekintettel s ezek közül egyet
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sem mellőzve, állapítja meg a synthesis nyelvi értékét. Ez a germán s neolatin 
nyelvek tanításával el nem érhető, ezek alakjai részleg analytikusok, részleg olya
nok. melyekben az említettem exponensek vagy elkoptak vagy kiestek s csak 
a nyelvész képes nyomaikra akadni. Talán attól tartanak, hogy a tanulók a hellén 
nyelv nehézségeivel túlontúl terheltetnek meg, de nincs oly nyelv, melyet egész 
könnyen lehessen megtanulni s így a hellén nyelv tanulása is bizonyára nehéz
ségekkel jár. azonban semmivel sem nehezebb a latinnál s a nehézségekkel 
való megküzdés a propedeutika, mely az ifjút az élet és a választandó pálya 
küzdelmeire, nehézségeire idejekorán előkészíti. Per ardua ad astra! A törvény- 
javaslat pártolóinál az a nézet uralkodik, hogy a hellén nyelv nehézségeivel 
nincs arányban az ezen nyelvben tett előmenetele ifjainknak, ez a nézet azon
ban a tényekkel szemben meg nem állhat. 1863-tól 1886-ig a budapesti egyete
men 623-an tették le kellő sikerrel a görög philologiából a tanári vizsgát, meg
felelvén a követelményeknek. Valamint a nyugoteurópai népek művelődése leg- 
kiváltképen a kereszténység és hellenismus közreműködésével fejlődik, úgy ifja- 
ink nevelésére is. ha magasabb czélokat tűzünk ki eléjök, e tényezők másodikét 
sem mellőzhetjük. A vallás- és közoktatási minister egységes gymnasiumot óhajt 
s lehet-e valósággal egységes szellem azon gymnasiumban. melynek növendékei 
két táborra oszolnak a bifurcatio következtében, mely csoportok mindegyike 
magát a másiknál különbnek tartja s azon tárgyak iránt, melyek a külömbséget 
megalkotják, bizonyos lenézéssel viseltetik. Ezeknél az üdvös verseny helyét üdv- 
telen viszály fogja elfoglalni. És hogyan tudhassák ifjaink már nehány évvel az 
érettségi vizsgák előtt, hogy melyik pályára induljanak? Egyike legkitűnőbb ter
mészettudósainknak, Szily Kálmán, iskoláit befejezve diplomatiára készült, de a 
nyári hónapok alatt változtatott szándékán, s a polytechnicumba matkozott, egy 
másik, történettudósaink egyik legkitűnőbbikje, tengerészből lett történészszé. Azok. 
a kik a görög nyelv tanulása nélkül fogják középiskoláikat befejezni, hogy fog
nak külföldi egyetemekre mehetni, hogy ott a rendes hallgatók sorába felvétes
senek. a hol az érettségi vizsgákról kiállított bizonyítványokban a hellén nyelvből 
adott minősítésre nagy súlyt fektetnek ? A jogász a görög nyelv ismerete nélkül, 
hogy fogja Theodosius törvényeit eredetiben s Justinianus novellaris törvény- 
czikkeit tanulmányozni ? Az orvos- és természettudós a hellén nyelv tanulása 
nélkül szaktudományának nomenclaturáját etymologiailag nem fogja érteni. Nem 
folytatom. Az eddig elmondottakból is világosan kitűnik, hogy a hellén nyelv 
kötelező tanítása középiskoláinkban mily nagy jelentőséggel bir. És ha csak az 
fogja tanulni, a ki tanulni óhajtja, félő. hogy ezek száma kevés fog lenni s ekkor 
majd theologiáinkon. papi seminariumainkban a papi pályára készülők száma is 
meg fog csökkenni. Lesznek historicusaink, philologia nélkül s philologusaink a 
görög nyelv alapos tudása nélkül.

Vancsa János érsek igazságosnak tartaná, ha más középiskolák, melyek 
szintén az egyes egyházmegyék kizárólagos költségein tartatnak fent. hasonló ked
vezményben részesülnének, mint az aut. felek, középiskolák. Ilyenek a balázsfalvi, 
naszódi és belényesi görög szertartásu katholikus román középtanodák. Ezen ked
vezmény kiterjesztésének indokolásához hozzájárul még az utóbb említett három 
középtanodának az általános kultúrái czélon kívül azon magasztos specialis ren
deltetése is, hogy azok az illető egyházmegyéket a papi pályára szükséges kellően 
kiképezett fiatalokkal lássák el. Hogyan leend lehetséges e tanintézeteknek eme 
magasztos föladatoknak kellően megfelelniük, ha egyfelől a tanuló ifjúságnak a 
törvényjavaslat szerint szabadságában áll majd a görög nyelvet meg nem tanulni, 
másfelől pedig ezen nyelv megnem tanulása mindegyiket mind a tanári, mind 
a papi magasb tanpályától kizárja. Ismételten kéri a közoktatási kormányt, egyez
zék bele, hogy a kijelölt kedvezményben az általa említett középtanodák is része
süljenek. Másként a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadja.

Zichy Antal. Már húsz év előtt ajánlotta a közokt. tanácsban, hogy a közép
iskolai oktatás egységesítése fontolóra vétessék. Az egységes középiskolák eszmé
jét már Eötvös József b. is fölemlítette. Az a bifurcatio, melyet Hunfalvy Pál és 
Gyulai Pál felhoztak, és a mely szerint az emberek két osztályra különíttetnének :
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úrfiakra és közönséges emberekre, tulajdonképen a jelenlegi rendszerben van meg, 
a mely szerint egészen külön választjuk a reáliskolát a humanióráktól. О tnár két 
év előtt mondotta a házban, hogy a józan ész ellen valóságos merényletet lát 
abban, hogy az elemi iskolából kikerült tíz éves fiút, nem tudom, mily iudiciumok 
alapján — hacsak a koponyáját meg nem tapogatjuk — már előre elszánjuk vala
mely életpályára, és a szülőket arra kényszeríttetjük, hogy vagy reálistákká vagy 
humanistákká tegyék őket. Tehát nem a gymnasiumnak tervezett bifurcatiója, a 
melynek folytán a növendék már érettebb korban választhat életpályát, hanem 
épen ezen korai bifurcatio esik azon megrovás alá, hogy a társadalmat két részre 
osztja, a melyek egyike mindig némi lenézéssel fog a másik iránt viseltetni. Eötvös 
József báró törvényjavaslata nem került országgyűlési tárgyalás alá, de ehhez saját 
egyéni emlékeiből némi kis helyesbítést tesz hozzá. Treforton. főleg kezdetben, 
míg szakmájába derekasan beletanult: bizonyos ingadozás volt észrevehető; ő 
nem ellenezte b. Eötvös József eredeti törvényjavaslatának tárgyalását a tan
ügyi bizottságban és osztályokban. Történt'az, hogy a tanügyi bizottságban a 
többség a görög nyelv kötelező behozatala mellett volt. úgy a mint ez ma is 
véleménye nagyobb részt a szakértőknek, az ex professo tudósoknak, ellenben 
az osztályok és az u. n. központi bizottság többsége a javaslatot, úgy a mint 
volt, fogadta el, és megelégedett a görög nyelvnek akkor is már tervezett facul- 
tativ tanításával. Ezen kis körben folyt tanácskozásokban, a melyek nem jutot
tak nyilvánosságra, mert akkor nem volt szokás mindent az újságokban kikürtölni. 
ő (Zichy Antal) is részt vett és azért méltán részt követel most a gáncsból is. Ő 
volt az első, a ki akkor azt az azóta sokszor ismételt argumentumot ad hominem 
hozta fel. a hivatkozást élő példaképen Deák Ferenczre. még pedig az «öreg 
úr» világos engedelmével. О t. i. midőn amaz epochalis tárgyalások folytak a 
pragmatica sanctióról, ország-világ előtt kinyilvánította, hogy ő semmiképen se 
tudná a pragmatica sanctió szónak etymologiáját adni; mert ő görögül nem tud. 
Azonban volt-e csak egy is. nem államférfiaink, de tudósaink, philologusaink. 
vagy akár historicusaink között, a kikre pedig most ráfogják, hogy rájuk nézve 
nélkülözhetetlen a görög nyelv, a ki a pragmatica sanctió lényegét jobban meg
fejtette, megmagyarázta s érvényre juttatta volna, mint Deák Ferencz. Nemcsak 
Deák Ferencz. hanem a 30-as és 40-es évek összes notabilitásai sem tudtak 
görögül, a kikről pedig elmondhatjuk, hogy derék emberek voltak és hazánk 
regenerálását is voltakép nekik köszönhetjük. Midőn mi vissza akarjuk állítani 
a régi rendszert, s a latin nyelvet újra megszilárdítani az iskolákban, akkor mi 
csak visszatérünk a kipróbált régihez, és nem vagyunk a traditiónak felfor
gatói. A szónok ezután az egységes iskola kérdésében Eötvösre hivatkozik. 
Fejtegeti a renaissance viszonyát a görög stúdiumhoz s azután figyelmeztet a 
görög nyelvtanítás ethikai oldalára. A régieknél társadalmi intézményeik folytán, 
u. m. egyfelől a rabszolgaság, mely a testvériség legkisebb érzéke nélkül ember
társát nem tekintette másnak, mint marhának, a melyet megölhet, tovább adhat 
stb., másfelől pedig a szerelemben — minthogy magunk közt vagyunk, s látom 
asszonyok nincsenek a karzaton, hivatkozhatom rá — minden idealismus nélküli, 
a brutalitásig menő olyan érzékiség uralkodott, hogy csakugyan nem is ajánl
hatom elég melegen a cultus minister ő excellentiájának figyelmébe, hogy az 
«in usum delphini» készült kiadásokat különös pártfogása alá vegye, a többit 
pedig dupla sőt tripla pecsét alá rejtegessük, nehogy az ártatlan ifjak szer
feletti tudnivágya épen azt keresse ki, mert: nitimur in vetitum. — a mi talán 
legkevésbbé hat közre akár az erkölcs nemesítésére, akár pedig az ízlés finomí
tására. Én feltettem magamban, hogy az elfogult vak bálványozás ellenében eze
ket egyszer elmondom. A ki sokáig él. az sokat megér.

Én belenyugszom ugyan azon tantárgyakba, a melyeket, mint pótló tan
tárgyakat javaslatba hoztak, mert azt hiszem, hogy azok mind hasznosabbak, 
mint a grammatikával való tépelődés, de szívesen láttam volna, ha a latin 
nyelvre még nagyobb súlyt fektettek volna; mert nézetem szerint sokkal többet 
ér egy classikus nyelvet alaposan művelni, mint kettőt felületesen. Én azt gon
dolom — lehet, hogy csalódom —, hogy mióta nálunk ez a görög kényszer ural
kodik, azóta az ifjak kevesebbet tudnak latinúl is. Nem tartom lehetetlennek
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— én ugyan nem érem meg, barátom Gyulay Pál sem fogja lalán megérni, de 
az ifjabbak lehet majd megérik — hogy a latin nyelv vissza fog helyeztetni az 
őt megillető európai diplomatiai polczra. Miért? Megmondom az okát is. A fran- 
czia nyelvnek diplomatiai nyelvvé tétele XIV-ik Lajos hódító hadjáratai és a Roi- 
soleil világuralmától datálódik. Nálunk mai napig is megvan még. hogy p. o. 
a postával kötött nemzetközi szerződések a felzeten s conclusióban pro forma 
latin nyelven iratnak. Nem tartom kizártnak a jövő zenéjéből azt az eshetősé
get — s e  részben számítok Zichy Nándor gr. barátom némi helyeslésére —. 
hogy a római curia lesz ismét az arbiter a nemzetek között; a római curiának 
pedig traditionális nyelve a latin. Azért óhajtanám, hogy a latin nyelvben mi 
magyarok, kik ahhoz különben is legjobban ragaszkodunk, ezentúl is a nemzeti 
traditióhoz híven tökélyesbitsük magunkat. E szempontból s a mondottak hozzá
adásával pártolom a szőnyegen levő törvényjavaslatot.

Ruclnyánszky József b. A mi azon vádat illeti, hogy ezen törvényjavaslat 
a közművelődésre igen káros kihatással lesz. én e részben épen ellenkező néze
temnek adok kifejezést. Mit czéloz ugyanis ezen törvényjavaslat? Ezen törvény- 
javaslat először is nem fogja a görög nyelvet — mint Gyulai Pál állította — eltö
rölni (Gyulai Pál: Nem állítottam !) Úgy méltóztatott magát kifejezni — hanem 
csak bizonyos korlátok közé fogja szorítani, nem azért, mert a görög nyelvre 
egyáltalán nincs szükség, hanem abból a szempontból, hogy a gymnasiumi oktatás 
hatályosabbá tétessék. Azt már csak méltóztatik elismerni, hogy a gymnasiumi ok
tatás hatályosabbá tételére, ha a nyugoti cultárához fokról fokra közeledni akarunk
— már pedig akarunk, okvetlenül szükség van. Miután pedig lépten-nyomon túlter
helésről van panasz — és pedig nem alaptalanul — a szülök részéről, ennélfogva 
előáll csakugyan annak szüksége, hogy a kormány ezzel a kérdéssel komolyab
ban foglalkozzék, s vizsgálja, hogy mi ennek a túlterhelésnek az oka. vagyis — jobban 
mondva — hogy ezen nem elegendő haladásnak mi képezte az alapját, a mint a 
minister úr az indokolásban megjegyzi, a görög nyelvnek ilyen korlátok közé 
szorítása először a latin nyelv alaposabb tanulmányozását fogja elősegíteni. És 
ez tagadhallan. ha meggondoljuk, hogy a tanulónak egy idegen nyelvvel keve
sebbel kell majd megküzdeni És ennélfogva kétségtelenül áll az, a mit Zichy 
Antal az egész kérdésre nézve megjegyzett. A mi pedig azt az ellenvetést illeti, 
hogy ilyen alapon el lehetne törülni a mathesist vagy chemiát. mert hisz erre 
sincs szüksége egyeseknek. — mint Hunfalvy ő méltósága mondá, — erre nézve 
az az észrevételem, hogy az ilyen tárgyaknak eltörlése azután igenis eltávolítana 
bennünket a nyugati művelődéstől ; de ha egy nyelvet a tanulásban szükebb kor
látok közé szorítunk, különösen akkor, midőn az a nyelv különben sem tanítta- 
tik úgy. mint a középiskolában egy nyelvet tanítani kellene, erre azt mondani, 
hogy ez a középiskola niveaujának leszállítására vezet, joggal csakugyan nem 
lehet. A mi már most a tudományos szempontból való kifogást illeti, én — nem 
tehetek róla — épen tudományos szempontból tartom ezen javaslat intézkedését 
legjobbnak. Pár szóval megmondom, miért? Ezen intézkedés által — mint a 
bizottság jelentése is rámutat — lehetővé válik, hogy csak azok tanulják a görög 
nyelvet, kiknek arra hajlamuk van és egyéb tárgyakkal való elfoglaltságuk 
mellett is. ráérnek arra, hogy a göröggel sikeresen foglalkozhassanak. Mi ennek 
a következmenye ? Az. hogy az illető tanár azt a kevés számú hívatottat min
denesetre nagyobb alapossággal és gonddal fogja oktathatni, minek ismét követ
kezése az. hogy nem mint most. a tanulónak az érettségi vizsgálat letétele után 
az ismerete alig terjed a declinatiónál és conjugatiónál valamivel többre, hanem 
hogy ő mindezeket már az V. és VI. osztályban alaposan elsajátítja és így a VII. 
és VIII-ik osztályban a classicusok olvasásával foglalkozhatik és megismerked- 
hetik a remekírókkal eredetiben és nem fordításban. Az az állítás, hogy most is 
megismerkedhetnek a tanulók az eredeti görög classikusokkal, csak feltevés, melyet 
bizonyítva sehol sem láttam, pedig foglalkoztam ezen kérdéssel közelebbről 
is. Hogy az a 150—200 görög vers, a mit ma tanulnak, a remekírók ismerete 
legyen, ez már csakugyan ráfogás.

A mi pedig azon megjegyzést illeti, hogy minden olyan intézkedést, a 
mely a társadalmi osztályok szükséges együttműködésére zavarólag hat, kerülni
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kell, az mindenesetre igaz; kerülni kell törvényes intézkedésben is, a praxisban 
is, ezt az elvet magamévá teszem ; de ha ezt állítja Hunfalvy Pál ő méltósága, 
akkor igen csodálkozom rajta, hogy felhozta, miszerint a görög oktatást egy 
eló'kelő gymnasiumban figyelemmel kisérte, a hol szép eredmény éretett el. de 
az urfiak iránt elnézéssel kellett lenni, mert hisz a papájok otthon folyton ócsá
rolja előttük a görög tanítást, ezek tehát joggal számíthattak bizonyos elnézésre. 
Valóban csodálom, hogy ő ezen okkal kiván épen itt argumentálni. Azon felte
vés pedig, hogy mi. kik e javaslatot megszavazzuk, osztályérdekeket ápolunk és 
az előkelőbb gyermekek számára kivételeket akarunk statuálni, az ellen határo
zottan tiltakozom. Először, mert szavazatommal osztályérdekek ápolásához soha 
a magam részéről hozzá nem járulnék ; másodszor, mert — méltóztassék elhinni 
— hogy épen az előkelőbb osztályokhoz tartozó gyermekeknek van legkevésbé 
szükségük ilyen kivételes határozatokra.

Tekintsük csak közelebbről a dolgot. Mikor ezen osztályok gyermekei a 
középiskolába kerülnek, azok már nem kénytelenek oly nagy nyelvi nehézségek
kel küzdeni, mint más gyermekek, mert — és ezt méltóztatik elismerni — ezek 
rendszerint már birtokában vannak a német és franezia nyelvnek. Már pedig 
ekkor ezek a latin mellett a görög nyelv nehézségeivel könnyebben fognak meg- 
küzdhetni, mint azok, kiknek nem volt módjukban már előbb nagyobb nyelv- 
ösmeretre szert tenni. -Ez bizonyos. Ezzel rövid felszólalásomat be is fejezem. 
Csupán csak Gyulai Pál ő méltóságának vagyok bátor még egyet megjegyezni. 
0 azon reményét fejezte ki beszéde végén, hogy «a leányzó nem halt meg, a 
leányzó csak alszik.» Én határozottan azt mondom ő méltóságának : a leányzó 
most alszik, s épen ezen törvény következtében fog a leányzó felébredni, vagy 
is a görög nyelv tudományos szempontból olyan mértékben ápoltatni, a mely 
tudományos szempontból való ápolást magam is élénken óhajtok, mert meg va
gyok győződve arról, hogy ha általános szempontból kell egy tudományos niveaut 
megbírálni, nem az az irányadó, hogy ezen országban hányán tudnak görögül 
olvasni vagy görögül coniugálni. decimálni, hanem az. hogy hányán művelik 
ezt a nyelvet hivatásszerűleg és alaposan, a mire mindenesetre több garantiát 
nyújt a tárgyalás alatti törvényjavaslat, mint a jelenlegi állapot, ennélfogva teljes 
megnyugvással fogadom el a törvényjavaslatot úgy, a mint szövegezve van 
(Helyeslés.)

Hunfalvy Pál félremagyarázott szavai értelmét igazítja helyre.
Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi minister : Az általam betei-jesztett, 

most tárgyalás alatt levő úgynevezett görög törvényjavaslat ellen e nagyméltó
ságú ház körében felhozott érvek nem újak. ismételten találkoztam azokkal, 
ismételten igyekeztem azokat megerőtleníteni. Mily mérvben s egyáltalában 
sikerült-e ez nekem, e felett természetesen nem én határozok, nem én hozhatok 
Ítéletet, de hivatkozva mindazokra, a miket ez ügyben nyilvánosan elmondani 
volt alkalmam, talán elégséges volna, ha a méltóságos főrendeket felkérném 
arra, hogy a törvényjavaslatot úgy a mint van elfogadni méltóztatnának ; mind
azonáltal a nagyméltóságu ház, valamint a felszólalt főrendek iránt tartozó 
tisztelet ari-a késztet, hogy most egyenként foglalkozzam azon főbb érvekkel, a 
melyekkel e javaslatot megtámadni szükségesnek látták. (Halljuk!) Csakhogy 
épen ezért bocsánatot kell kérnem a méltóságos főrendektől, hogy ismétlésekbe 
kell esnem; mert bármily bő legyen a tapasztalások forrása, bármily erős legyen 
a meggyőződés, ha ismételten mindig ugyanazok az érvek hozatnak fel a táma
dásra, természetes, hogy kifogy az a forrás is. a melyből az uj meg uj ellen
érvek menthetők.

Előre bocsátom méltóságos főrendek, hogy legkevésbbé értem azt. ha azok 
támadják meg a törvényjavaslatot, a kik a görög nyelvnek megtanulására, a kik 
a görög irodalomnak ismeretére, a kik a görög szellem elsajátításái'a kiváló súlyt 
helyeznek. Ezt legkevésbé érthetem azért, mert hiszen meggyőződésem szerint a 
törvényjavaslat által contemplált rendszer épen az ő érdeküknek szolgál, épen ez 
leginkább arra való. hogy a görög nyelvnek a tanítását biztosítsa, ott, a hol erre 
szükség van, és biztosítsa a görög irodalomnak és a görög szellemnek ismeretét és
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terjesztését is. Hasonlítsuk csak össze azon állapotot, a mely most van tényleg e 
tekintetben, azzal, a mely keletkezik akkor, ha a törvényjavaslat törvényerőre 
emelkedik és az életben tényleg foganatosítva is lesz ! Nem tagadhatja senki, ki a 
középiskolákat ismeri, hogy a tanulók, mikor kikerülnek a gymnasiumból. a görög 
nyelvből alig tudnak valamit, a görög irodalomból, a görög szellemből pedig 
nem sajátítottak el semmit. Vannak igenis egyes kiváló tehetségek, a kik önszán
tukból, úgyszólván: privát szorgalomból foglalkoznak e tárgygyal; azok talán 
igenis tudnak eredményt is felmutatni; de ilyenek lesznek mindig ezentúl is Ha 
egyszer ezen törvényjavaslat törvényerőre emelkedett és ténylegesen alkalmazva 
van. akkor máskép áll a dolog méltóságos főrendek, mert azok. a kik hivatás
szerűen későbbi hivatásukra készülve fognak foglalkozni a görög nyelvvel, vagy 
azok. a kik önszántukból csatlakoznak a görög nyelv tanulására törvény által 
kötelezettekhez, kétségkívül sokkal többre fogják vinni a görög nyelv gramma
tikájában, mint a mennyire eddig az összes gymnasiumi tanulók vitték, annyi
val is inkább, mert a mint Rudnyánszky József b. ő méltósága igen helyesen 
jegyezte meg. a tanár nem a tanulóknak sokaságával lesz kénytelen törődni, 
hanem mindössze egynéhány tanuló lesz alatta, a kikkel aztán egyenként fog- 
lalkozhatik és egyenként vezetheti őket ezen tanulmányban. A mi pedig a görög 
irodalomnak ismeretét és a görög szellemnek felölelését illeti, méltóztassék meg
engedni, hogy ez a jelenlegi rendszer mellett absolute lehetetlen. A görög iro
dalmat és a görög szellemet megérteni, annak szépségeit elsajátítani egy pár 
versből úgy, hogy az ember további életében zsinórmértékűi vehesse, nem lehet; 
ellenben az itt contemplált rendszer szerint igenis meg van annak a lehetősége: 
mert fordításban, habár elismerem, hogy a fordítás nem felel meg értékre nézve 
az eredetinek, fordításban igenis meg lehet érteni az irodalomnak szépségeit, az 
irodalom magasztosságát, a szellem nemességét, s el lehet ezekből sajátítani 
annyit, a mennyi az egész életre kihat. És méltóztassanak megengedni, hogy 
szerénytelenségből önmagámra hivatkozzam. Az ötvenes években jártam a közép
iskolába. kitűnő sikerrel tettem le minden osztályvizsgát, valamint az érettségi 
vizsgát is, és az érettségi vizsga letétele alkalmával alig voltam képes pár sort 
fordítani Homerosból vagy Herodotból ; azt pedig, a mit a görög irodalomból 
tudok, azt a mit én a görög szellemnek köszönök, azt később fordításokból 
merítettem és most büszke vagyok arra, hogy a görög szellem bennem igy 
meghonosodott.

Ezek után, méltóságos főrendek, méltóztassanak megengedni, hogy azon 
főbb kifogásokkal szemben foglaljak állást, a melyeket az egyes méltóságos 
főrendek felhoztak.

Gyulai Pál ő méltósága első sorban felemlíti azt. hogy hiszen ez szakítás 
a nyugottal; hiszen ez közeledés a kelethez, mi pedig a civilisatió, közművelő
dés dolgában csakis a nyugottal mehetünk karöltve. Teljesen igaza van ő mél
tóságának abban, hogy a nyugottal kell karöltve járnunk, de nincsen igaza 
abban, ha azt állítja, hogy ez által szakadás állana be közöttünk és a nyűgöt 
között és közeledés a kelet felé. Ő méltósága bizonyára tudja, hogy az egységes 
középiskola létesítése, illetőleg a görög nyelvnek a középiskolákban való vissza
szorítása dolgában a nyugati külföldön is igen nagy mozgalom indult meg. 
Tudja azt bizonyára, hogy Dél-Németországban egy egyesület létezik, a melynek 
tagjai ezerre és ezerre mennek és a mely egyenesen azt tűzte ki feladatául, 
hogy a középiskolák reformáltassanak, oly irányban, hogy azokban még pedig 
mindkét classikai nyelv visszaszoríttassék. De tudni fogja ő méltósága bizonyára 
azt is. hogy Németországban, mely a tanügyet illetőleg mindig a legconserva- 
tivebb irányt tette magáévá, a reálgymnasiumok száma folyton gyarapodik, 
hogy mindinkább nagyobb súlyt fektetnek a reálgymnasiumok látogatottságára, 
holott ép a reálgymnasiumokban a görög nyelv nem taníttatik. A reálgymna
siumok körülbelől megfelelnek annak, a mit e törvényjavaslat által Magyar- 
országban létesíteni kívánunk.

De ha már a külföldről beszélünk, hivatkozhatunk a többi államokra is. 
Svédországban. Dánországban, a mint igen helyesen méltóztatott megjegyezni, 
tényleg léteznek olyan iskolák, a minők itt contempláltatnak. Nem mondta azt
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senki soha, hogy ott a görög nyelv egészen ki van küszöbölve, de mi sem 
küszöböljük azt ki egészen. Ott is jelentékeny részben gvmnasiumok vannak, 
de, mint mi, az egységes középiskolát oly módon akarják létesíteni, hogy a 
felsőbb osztályokban a tanulók két részre osztatván, az egyik görögül és latinul 
tanul, a másik csak latinul és az illető conpensationalis tantárgyakat tanulja. 
Belgiumban hasonlókép ily gymnasiumokat állítottak.

Svájcz néhány kantonjában tényleg existálnak. Francziaországban a múlt 
évben megtartott párisi középiskolai congressus e kérdéssel foglalkozván, hatá
rozottan kijelentette és pedig igen jelentékeny szótöbbséggel, hogy a görög nyelv 
tanítása a középiskolákban megtartandó, de hozzátette azonnal, hogy e mellett 
realgymnasiumok létesítendők, alapítandók és szaporítandók. ha kell. Megint az 
az irány, melyet itt létesíteni akarunk. És végre Angolországot illetőleg, mél- 
tóztatnak tudni, hogy az angol középiskolák tulajdonkép magán vállalatok. 
Méltóztassanak meggondolni, hogy Angolországban általában nincs kötelező 
tantárgy a középiskolákban, tehát csak az a mérvadó, hogy mit követelnek az 
egyetemre való fölvételnél. Már pedig a londoni egyetem, mely nem tanító, 
hanem vizsgáló egyetem. 1870 óta nem követeli a görög nyelv ismeretét bizo
nyos szakokra való felvételnél, hanem megelégszik azzal, ha a görög nyelv 
helyett más nyelvből tesz az illető vizsgát, pl. a franczia nyelvből. Igaz, hogy 
az angol középiskolákban, a melyekről imént volt szerencsém felemlíteni, hogy 
azok magán vállalatok, a classikusok igen nagy mértékben ápoltatnak, de ez 
onnan ered, méltóságos főrendiház, hogy a középiskolákban ezen nyelveken 
kívül csak négy—öt tantárgyat tanítanak, tehát nincs a tantárgyaknak oly bősége, 
mint nálunk. Természetes, hogy ennek folytán jobban foglalkozhatnak a clas- 
sikus nyelvekkel és igy azokban is jelentékeny eredményt tudnak felmutatni. 
Tehát ezen nyelvek tanítása ott az eredmény által is indokolva van.

Gyulai Pál ő méltósága azt méltóztatott kérdézni, hogy micsoda szak
férfiak nyilatkozatai alapján jártam el. midőn véglegesen elhatároztam magamat 
arra. hogy e törvényjavaslatot beterjesszem.

Midőn legelőször volt alkalmam, méllóságos főrendek a törvényhozás 
előtt nézeteimet elmondani és programmomat kifejteni; azóta, úgy gondolom, 
következetesen jártam el mindig ugyanazon irányban. Szándékomat már akkor 
is nyiltan és határozottan megmondottam s azóta e kérdés folytonosan tárgyal- 
tatik. Időközben meghallgattam a közoktatásügyi tanácsot és nyilatkoztak az 
országnak, a vidéknek különféle tanári körei, valamint nyilatkozott a fővárosi 
középiskolai tanári kör is s nyilatkozhatott az egész közvélemény, a mint tény
leg állást foglalt is e kérdésben, olyannyira, hogy most már semmiféle kétség 
nem fér ahhoz, hogy a közönség mikép fogja fel e kérdést, közönség alatt értve 
azokat, a kik ez ügy iránt érdeklődnek és képességgel is bírnak azt megítélni.

Az eredménytelenséget, mely a görög nyelv tanításának elmaradására 
felhozatik, gyakran lobbantották már szememre s azt mondták, hogy ha ezt 
vesszük kiindulási pontul, sok mindenféle tantárgygyal fogunk találkozni а 
középiskolában, a melyet el kellene hagyni, mert hisz más tantárgyaknál is 
mutatkozik eredménytelenség. Először is konstatálom, hogy az eredménytelenség 
nem képzelődés; hogy mindazok, a kik a középiskolai viszonyokkal tényleg 
foglalkoznak, legközelebbről tehát gyakorlati szakférfiak, a maguk részéről 
elismerik, hogy tényleg megvan az eredménytelenség. A mi pedig azon argu
mentumot illeti, hogy akkor más tantárgyakat is el kellene hagyni, ha azokban 
eredménytelenség mutatkozik, méltóztassanak a méltóságos főrendek megbocsá
tani, nem lehet e tekintetben a tantárgyakat aequiparálni egymással' azon egy
szerű okból, mivel a többi tantárgyak az életben még előfordulnak s az a kevés, 
amit valaki a középiskolában elsajátított, későbbi fejlődésének alapját képezi; 
a görög nyelvvel pedig nem találkozik többé az életben, azon egyeseket kivéve, 
akiknél az szaktanulmányaik közzé tartozik. Az az idő tehát, amit gym- 
nasiumi tanulók nagy része a görög nyelvvel töltött el. legnagyobb részt telje
sen veszendőbe is megyen.

Ha a középiskolai oktatás hasznosságáról van szó. akkor ez alatt termé
szetesen nem lehet az anyagi hasznot érteni, hanem mindig a paedagogiai és
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didaktikai hasznot kell mérlegelni. Nézzük, mélt. főrendek, hogy a görög nyelv 
tanításának mi haszna van a középiskolában

Haszon egyrészt az elme élesítése, haszon másrészt a görög irodalommal 
való megismerkedés. A mi az elme élesítését illeti, elismerem, hogy a görög 
nyelv tanulása magában véve erre igenis eszköz lehet, de nem ismerhetem el 
azt. hogy ez az egyedüli eszköz, a mely erre vezethet. Ott van pl. a latin nyelv, 
a mely kétségkivül hasonló értékű eszköz, s ott vannak más tantárgyak is. a 
melyek szintén ily irányban felhasználhatók. Sőt tovább megyek: tulajdonképen 
az illető tanár módszerétől, előadási modorától függ az. hogy vájjon az előadott 
tantárgy ily czélra alkalmas-e vagy sem. A helyesen eljáró tanár minden tan
tárgyat akkép fog felhasználni, hogy az az elmét élesítse és a logikai gondolko
zást fokozza; a nem helyesen eljáró tanár pedig még a görög nyelvvel sem 
fogja ezt a czélt elérni. A mi pedig a görög irodalom ismeretét illeti, erre nézve 
volt szerencsém már előbb nyilatkozni. Semmiféle kétség nincs arra nézve, hogy 
azon görög nyelvi ismeretekkel, a melyeket a tanulók a gymnasiumban elsajá
títanak, e czélt elérni nem lehet.

Még egy észrevétele volt ő méltóságának, az, hogy így a középiskolai 
tanulók két részre osztatnak, egymástól elkülöníttetvén azok, kik görögül tanul
nak, és azok, kik görögül nem tanulnak. Igaz. a felső osztályokban két részre 
osztatnak; de nem oszlanak-e két részre már ma ? Nincs-e kétféle középiskola: 
gymnasium és reáliskola ? Sőt ma még inkább szétoszlanak, mert két egészen 
különböző irányban taníttatnak, míg ha egyszer a reáliskola megszűnik, a mi 
gondolom, a szóban levő intézkedésnek későbbi következménye lesz: az egész 
ifjúság, mely magasabb tudományos képzettséget keres, bizonyos osztályig egy 
középiskolában lesz egyesítve, a felső osztályokban pedig bizonyos mértékben 
egymástól elválasztva, de különben szintén együtt lesz.

Hunfalvy Pál ő méltósága többek között hivatkozván a törvényjavaslat 
indokolására, elmélkedik azon okokról, melyek a gymnasium és reáliskola láto
gatottságának különbözőségét előidézik. Azon része az indokolásnak, melyekre ő 
hivatkozott, egyenes motivátiója az egységes középiskolának. Én t. i. a reálisko
lák aránytalanúl rossz látogatottságának okát abban keresem, hogy a gyermekek 
10 éves korában még nem lehet meghatázni. mely pályára készüljenek. Ennek 
természetes következménye, hogy a szülők gyermekeiket majdnem mind a gym- 
nasiumba küldik, mert abból minden pályára mehetnek. De ez újabb bizonyí
téka-annak is. hogy a középiskolának szaktanodákra vagy előkészítő iskolákra 
való beosztása nem felel meg a tényleges szükségletnek, mert mindenütt azon 
iskolát fogják felkeresni, a mely a lehető legtöbb pályára képesít. Ez pedig ismét 
csak az egységes középiskola mellett szól.

Ha e javaslat elfogadtatik, méltóságos főrendek, azt gondolom, oly közép
iskola alapját vetjük meg, a mely a reáliskolát is feleslegessé fogja tenni. A mint 
ez contemplálva van, a felső osztályokban egy résznél maradna az orthodox 
görög és latin gymnasiumi irány, a másik része már most valamivel közelebb 
hozatott a reáliskolai irányhoz; ha aztán idővel még egy lépést teszünk a reál
iskolai tanterv felé, meg lesz az egységes középiskola, melyre annyira szüksé
günk van.

Es ha e mellett még szaporítjuk a polgári iskolákat, megkedveltetjük őket 
a közönséggel, ha ide szorítjuk mindazon elemeket, melyek magasabb tudományos 
kiképzést nem óhajtanak, meglesz az a rendszer, mely leginkább megfelel szük
ségleteinknek : az összes ifjúság számára, mely magasabb kiképeztetésre, az 
egyetemre és a műegyetemre készül, ezek számára meg lesz az egységes közép
iskola. és meglesz a polgári iskola azok számára, kik csak a mindennapi élet
ben szükséges gyakorlati ismereteket kívánják elsajátítani.

Hunfalvi Pál ő méltósága Liebig tanárra, a híres vegyészre hivatkozott, 
ki a gymnasium mellett emelte fel szavait. Ismerem a híres tanárnak e nyilat
kozatát. tudom, hogy mindig kiemelte azon tanulóit, a kik gymnasiumot végez
tek, azokkal szemben, kik reáliskolákból kerültek ki. Ez az argumentum, a 
gymnasium mellett szól ugyan, de nem egyúttal a görög nyelv tanítása mellett, 
mert képzelhető, hogy a gymnasiumból kerültek teljesen jó tanulók a nélkül.
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hogy a görög nyelvet tanulták volna, miután Németországban a görög nyelv 
tanulása alól a felmentést igen sok helyütt megadják.

Egyébiránt engedje meg a méltóságos úr, hogy szemben az általa idézett 
capacitással, más capacitásokra, más szak férfiakra hivatkozzam, kiknek tekinté
lyét ő bizonyára szintúgy elismeri, mint én, hogy hivatkozzam Dubois, Rey- 
mond-ra, Grimm-re, kik ismételten panaszolták a görög nyelvtanítás eredmény
telenségét Németországban, és kik ismételten kifejezték abbeli nézetüket, hogy a 
görög nyelv tanítása a középiskolákban mihamarabb visszaszorítandó, mert a 
mostani rendszer melleit nem érhető' el eredmény, magát a rendszert pedig 
megváltoztatni nem lehet, minthogy különben a túlterhelés kétségkívül meglesz. 
Azt sem lehet állítani, méltóságos főrendek, hogy a görög nyelv tanítása mi nálunk 
újabb keletű. Igaz, hogy 1848 előtt nem tanítottak, csak kivételesen egyes közép
iskolákban, de 1850, vagyis a Thun-rendszer életbeléptetése óta tényleg tanítják. 
40 éve tehát annak, hogy a görög nyelvet nálunk tanítják, és én azt hiszem, ez 
elég idő' arra, hogy megítéljük, volt-e a tanításnak eredménye vagy sem.

És ha a méltóságos úr azt találja, hogy nem helyes egyesekre hivatkozni, 
mint a kik görögül nem tanultak és mégis tündököltek logikai gondolkozásukkal, 
mint Széchenyi, Deák. Andrássy, akkor van szerencsém ő méltósága emlékeze
tébe hozni, hogy ez csak példa volt. melyet felhoztam, és a minek kapcsán ezen 
példát felállítottam, az volt. hogy bárhova tekintsünk a műveltek sorában, nem 
fogjuk megkülönböztetni azokat, kik görögül tanultak azoktól, ki nem tanultak 
görögül. Ezt kénytelen vagyok most is fentartani.

Felemlítette a méltóságos úr végre azt is, nem mondhatom, hogy czélzott 
rá, mert igen határozottan és világosan kimondotta, hogy ezen intézkedés tulaj
donképen az uralkodó osztály fiainak kedvéért történik. Rudnyánszky József b. 
ő méltósága megfelelt már erre, nem maradhat tehát egyéb hátra, mint hogy 
határozottan tiltakozzam a magam részéről az ellen, mintha ily irány, ily czél- 
zat vezetett volna. Én a középiskolákban nem ismerek semmiféle külömbséget; 
akármely osztályból való kerül a középiskolába, kötelessége egyenlően megfe
lelni minden irányban, egyenlő mértékkel kell, hogy ott mérjenek. De ha már 
a méltóságos úr felteszi talán rólam, hogy én ily intentióból indultam ki, talán 
nem fogja feltenni a nagy közönségről, mindazon szakférfiakról, kiket meghall
gattam és a törvényhozásról, hogy ily dolgot vegyen alapul elhatározásánál és 
ha ezt fel nem teszi, kénytelen elismerni, hogy helytelen bizonyítási móddal élt. 
A magam nézete szerint, méltóságos főrendek, ha különbséget lehet tenni a közép
iskolában azok között, kik magasabb társadalmi osztályból valók és a többiek 
között, az legfeljebb abban találhatja összefoglalását, hogy a magasabb társadalmi 
osztályból valóknál ez irányban is nagyobb luxus foglalhat helyet, mint a többiek
nél , tehát szerintem ők még inkább kötelezhetők volnának a görög nyelv 
tanulására, mint a többiek ; nekik több eszköz áll rendelkezésükre, ők több módon 
szerezhetik meg a tudományt, tehát többet is lehetne tőlük követelni, mint a 
többiektől.

Kuun Géza gróf ő méltósága Eötvös József báró emlékét idézte fel velem 
szemben. Nem fogok méltóságos főrendek erre bővebben reflektálni, mert egy 
előttem szóló méltóságos úr. Zichy Antal, volt szives azt már kellő mértékre 
redukálni. Mert a dolog tényleg úgy áll, hogy ha Eötvös József báró emléke fel
idéztetik. a görög nyelv, illetőleg a középiskolai reformot illetőleg, akkor az az 
én felfogásom mellett s nem ellene tanúskodik, mert a mikor Eötvös József br. 
e kérdéssel foglalkozott, a törvényhozás elé oly törvényjavaslatot terjesztett,, 
mely teljesen megfelel az én intentiómnak. Nékem tehát nem csekély elégtéte
lül szolgál az, hogy a magam törvényjavaslata elkészült a nélkül, hogy tudomá
som lett volna azon törvényjavaslatról, melyet annak idején Eötvös József br. 
készített, s mely csak később találtatott meg az előiratok között.

Kuun Géza gróf ő méltósága egy pár kérdést vetett fel. melyekre köteles
ségemnek tartom reflektálni. Az első az, hogy a pályaválasztás igen nehézzé 
válik az általam tervezett középiskola mellett. Méltóztassanak megbocsátani, de 
én azt tartom, hogy a pályaválasztás ezentúl sokkal könnyebb lesz, mint eddig 
volt. Eddig t. i. a szülők a gyermeknek 10-ik évében voltak kénytelenek válasz-
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tani a reáliskola vagy a gymnasium között. Ha azonban az az egységes közép
iskola létesül, melyet én contemplálok, akkor a gyermeknek 14 éves korában 
keilend határozni a felett, hogy görögöt tanuljon-e vagy sem ? Sőt van a tör
vényjavaslatnak egy intézkedése, mely szerint a pályaválasztás egész a 17—18-ik 
évig is elmaradhat; mert ki van mondva, hogy a görögből utólagosan is tehetnek 
vizsgát azok, kik oly pályára lépnek az érettségi vizsga letétele után, a melyhez 
a görög nyelv tudása szükséges. Fölemlíti a méltóságos úr továbbá a külföldi 
egyetemeket és aggályainak adott kifejezést a felett, hogy a mi középiskoláinkat 
bevégzett ifjak a külföldi egyetemekre nem fognak felvétetni, mert a görögből 
nem tettek érettségi vizsgát. Én azt hiszem, hogy ő méltósága a német egyete
meket értette, mert azok érdekelnek bennünket leginkább, mert azokhoz állunk 
legközelebb s mert azokkal vagyunk folytonos összeköttetésben. E tekintetben 
megnyugtathatom nemcsak a gróf urat, hanem a nagyméltóságú házat is, mert 
constatálhatom, hogy a görög nyelvnek nemismerése a német egyetemekre való 
felvételt egyátalában nem akadályozza, mert a német egyetemeken igen liberá
lisán bánnak el a felvételnél és mert ott, a hol ezt szigorúbban veszik is, min
dig azt követelik, hogy az illető a középiskolát saját hazai törvényei szerint fejezte 
legyen be a megfelelő sikerrel.

Aggályai vannak a méltóságos grófnak az iránt is, hogy nem fogunk 
tudni elbánni a terminus technikusokkal és senkise fogja azokat megérteni. 
Méltóztassék megengedni, hanem úgy látom, hogy a méltóságos úr elfelejtette 
azt, hogy a műegyetemi hallgatók legnagyobb része a reáliskolából kerül ki, s 
hogy azok olyanok, kik görögül nem tanultak. — Pedig a műegyetemi hallga
tók is foglalkoznak terminus technikusokkal, sőt tényleg értik is azokat.

De eltekintve az iskoláktól és az intézetektől, van-e mívelt ember, a ki 
ezen kifejezéseket ne tudná ? Ott vannak a nők. kik görögül soha se tanultak s 
igen gyakran előfordul, hogy ők jobban értik a terminus technikusokat, mint a 
férfiak, kik az iskolában görögül tanultak. (Tetszés.)

Ezekkel méltóságos főrendek, befejezhetném a törvényjavaslat védelmét; 
de kénytelen vagyok arra, a mit Vancsa érsek űr 6' excellentiája felhozott, a mi 
tulajdonképpen a részletekhez tartozik, röviden reflectálni. A H. §-ban foglalt 
kedvezményeket ő excellentiája ki akarja bővíteni, de erre. ha ő excellentiája 
is úgy akarja — még az illető szakasz tárgyalása alkalmával visszatérhetünk. 
Részemről tehát nagyon kérem a méltóságos főrendeket, hogy a törvényjavas
latot úgy. a mint van változatlanúl elfogadni méltóztassék, minthogy tulajdonkép 
az lényegében és eredményében mit sem változtat a jelenlegi állapoton.

Az 1883 : XXX. t.-cz. 26. §-a ugyanis lehetővé teszi, hogy azon reáliskolai 
tanulók, a kik a latinból tehát nem a görögből pótérettségit tettek, az egyete
meken a jog- és orvostudományi szakokra felvétessenek. Nem volt tehát kizárva 
annak a lehetősége eddig sem, hogy összes orvos- és jogtudományi hallgatóink 
reáliskolákból kerüljenek ki, és olyanokból álljanak, a kik a görög nyelvet nem 
tanulják. Ezt fogja most ezen törvényjavaslat, ha törvénynyé válik, lehetségessé 
tenni a gymnasiumi hallgatókra nézve s ezért az a helyzeten lényegében és 
érdemében mitsem változtat. Kérem ennélfogva a méltóságos főrendeket, mél- 
tóztassanak a javaslatot általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadni. 
(Élénk kelyeslés.)

A többség a javaslatot átalánosságban a részletes vita alapjául elfogadja.

Következik a részletes tárgyalás.
A 2. szakaszra nézve a bizottságnak a következő észrevétele van :
A 2. §. jelenlegi szerkezete szerint a görög remekírók művei s a görög 

irodalom és művelődési történet alapvonalai ismertetése a magyar irodalomtól 
függetlenül eszközlendő. Már pedig a bizottság oktatási szempontból is súlyt 
kíván fektetni arra. hogy a tantárgyak felette el ne apróztassanak s igy a görög 
remekírók műveinek fordításban ismertetése — a mi kivihetőbb is — a magyar 
irodalommal kapcsolatban történjék. Ennélfogva a 2. §. a) pontja a következő
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szerkezetben ajánltatik elfogadásra: a) a magyar irodalom bővebb megismer
tetése, kapcsolatban a görög remekírók műveinek ismertetésével, magyar fordí
tásban s a görög irodalom- és művelődés-történet alapvonalai.»

Vancsa János érsek. A második szakaszhoz van szerencsém a következő 
módosítványt javaslatba hozni. E szakasz 2-ik bekezdése, a mely igy hangzik 
(olvassa:) ««) a magyar irodalom bővebb megismertetése, a görög remekírók 
műveinek ismertetése magyar fordításban, a görög irodalom- és művelődés- 
történet alapvonalai» következőleg lenne módosítandó : «A magyar irodalom 
bővebb megismertetése, a görög remekírók műveinek ismertetése as illető tan- 
intésetek előadási nyelvén késsitett fordításban.»

Csáky Albin gróf. Azt akarom kijelenteni, hogy a bizottság javaslatát 
teszem magamévá s azon módosítást, melyet Vancsa János érsek úr ő excel- 
lentiája előterjesztett, elfogadni nem vagyok képes; mivel a görög remekírók 
fordításával való foglalkozást ugv conlemplálom. hogy az kiegészítő részét 
képezze a magyar irodalom tanításának. Ha ez volna ő excellentiájának is nézete, 
akkor logice úgy kellene kifejezni a gondolatát, hogy «a magyar irodalom ismer
tetésének kapcsolatban a görög remekírók műveinek ismertetésével magyar 
fordításban, minthogy a görög Íróknak magyar nyelvre való fordítása a magyar 
irodalom egyik ágát képezi. (Helyeslés.)

Ez ezentúl, még gazdagabb ágát fogja képezni a magyar irodalomnak, 
inert lendületet veend ezen foglalkozás vagyis a fordítás, ha erre szükség leend. 
О excellentiájának módosítványát már azért sem fogadhatnám el, mert vannak 
olyan tannyelvű intézetek is. a melyeken nem létezik a görög remekíróknak 
fordítása. Ha tehát a szerkezet akkép szövegeztetnék, mint ő excellentiája kívánja, 
nem léteznék egyáltalában olyan tankönyv, a mely ezen tanintézetekben hasz
nálható lenne. En ennélfogva a magam részéről, mint a legjobbat, ajánlom azon 
szöveget, melyet a bizottság is elfogadott és a méltóságos főrendeknek elfogadásra 
ajánl. (Helyeslés.)

A főrendek a bizottság szövegezését elfogadták és így a beadott módosít- 
vány elesett.

A harmadik szakasznál felszólal Vancsa János érsek. Az első mondatot, 
a mely így hangzik: «А vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése vagy 
vezetése alatt nem álló gymnasiumok fentartóinak szabad elhatározásától függ», 
következőkép óhajtanám módosítani: »A vallás- és közoktatási minister rendel
kezése vagy vezetése alatt nem álló, valamint a mindkét szertartású katholikus 
jelleggel biró gymnasiumok fentartóinak is szabad elhatározásától függ.»

Csáky Albin gr. Kénytelen vagyok kérni a mélt. főrendeket, hogy az 
eredeti szöveget megtartani és a módosítványt mellőzni méltóztassanak, és pedig 
azért, mert az 1883. évi XXX. t.-cz. rendelkezéséből folyólag a középiskolák 
között csak azt a különbséget teszszük, hogy a minister vezetése alatti, a mi
nister rendelkezése alatti középiskolák és az autonom felekezeti iskolák azok 
a középiskolák, a melyekre ő excellentiája hivatkozott, a minister vezetése alatti 
iskolákkal, t. i. az állami iskolákkal teljesen egyenlők, tanterv, tanerők, helyiség 
és felszerelés tekintetében, s így semmi ok sincs arra, hogy az ő excellentiája 
által említett középiskolákra egy külön helyzetet teremtsünk, s hogy őket e 
tekintetben kivegyük a többiek sorából, melyek a minister, által gondoltatnak.

Egyéb vita nem volt. A főrendek a törvényjavaslatot részleteiben is 
elfogadták.

A főrendiház tehát egy pont kivételével változatlanúl fogadta el a tör
vényjavaslatot. E pont a 2. §. a) pontja, melyet a főrendiház, majdnem úgy, mint 
eredetileg hangzott, a képviselőházban elfogadott módosítással szemben imígy 
formulázott: «») a magyar irodalom bővebb megismertetése, kapcsolatosan a 
görög remekírók műveinek ismertetésével,.magyar fordításban s a görög irodalom 
és művelődés-történet alapvonalai.» A főrendiház tehát visszaállította a kapcso-



latot s ezzel jogot szerzett a görög remekírók magyar fordításokból való ismer
tetésének egyetemesítésére. A képviselőház közokt. bizottsága május 28-án tár
gyalta e módosítást; most az előadó is hozzájárult, a közokt. minister pedig hang
súlyozta, hogy e módosítás teljesen megfelel az 1883. évi XXX. t.-cz. szellemének 
és rendelkezésének, mert a magyar nyelven való tanítást csakis a magyar iro
dalom kiegészítő részére terjeszti ki. Szathmáry György is megnyugszik benne 
s örül annak, hogy a minister nem erőltette a főrendiházban a Zay-féle módo
sítás elfogadását. Fenyvessy Ferencz hasonló értelemben nyilatkozik és sürgeti 
a görög remekírók jó magyar fordításának kiadását, mit a minister, ki már meg 
is tette a szükséges intézkedéseket, meg is igér. Schtvicker Henrik is a módosítás 
mellett nyilatkozik.

* #*
A főrendiház módosítása május 31-én került napirendre a képviselőházban. 

Schvarcz Gyula előadó ajánlja a módosítás elfogadását, mert csakis ez esetben 
nyer érvényt a törvényhozói intentió, a mely arra irányúi, hogy a görög remek
írók ismertetése magyar fordításban, gymnasiumainkon nem mint külön tantárgy 
léptettessék életbe, hanem mint a magyar irodalom kiegészítő része. Nem esik 
ezzel semmiféle sérelem a nem magyar tannyelvű gymnasiumok növendékein, 
minthogy az 1883. évi XXXIII. t.-cz. 7-ik szakasza elrendeli, hogy a nem magyar 
tannyelvű gymnasiumok két felső osztályába a magyar irodalom s irodalom- 
történet magyarúl taníttassák. A főrendiház módosításának elfogadása csak elő
mozdítaná azon czélt, hogy a nem magyar tannyelvű gymnasiumok növendékei 
is, a két felsőbb osztályban minél inkább jöhessenek azon helyzetbe, hogy a 
haza, a magyar állam nyelvét elsajátíthassák és pedig oly színvonalon, mely egy 
irodalmilag művelt embert megillet. A ház a módosításhoz hozzájárul s a tör
vényjavaslat szentesítés alá bocsátlatik.

A közoktatásügyi ministerium a törvényjavaslat letárgyalása után azonnal 
hozzáfogott a végrehajtás előkészületeihez. A P. N.-ban olvassuk, hogy a szüksé
ges részletes tanterv már elkészült. Az uj részlet-tantervet nem a közoktatási 
tanács dolgozta ki, a mire már idő sem igen lett volna, hanem magában a minis- 
teriumban készült, szakférfiak meghallgatásával. A szűkebb körű ankét csütörtökön, 
máj. 29-én volt s negyedfél óráig tartott, mert kivált a magyar irodalmi pensum körül 
igen élénk eszmecsere fejlődött ki s vita folyta fölött is. hogy a görög irodalom terméke 
közűi mennyi végzendő. A bizalmas jellegű értekezleten a középiskolai szakrefe
rens : dr. Klamarik János ministeri tanácsos elnökölt és részt vettek benne: 
dr. Lutter Nándor és dr. Hóman Ottó főigazgatók, Beöthy Zsolt és Kármán 
Mór egyetemi tanárok. Keleti Gusztáv rajztanárképző intézeti igazgató, dr. Fináczy 
Ernő gymnasiumi igazgató, Fölser István műegyetemi tanár, Pórszász József 
főreáliskolai s rajztanárképzői tanár és dr. Ferencsy József, a közoktatási tanács 
jegyzője. Kimondták, hogy fó'súly fektetendő a magyar irodalom intensivebb s 
olvasáson alapuló ismertetésére és megszabták, hogy osztályonként mit kell főleg 
olvastatni, a miben nagy tekintettel voltak a classikus iskolához tartozó Íróinkra. 
Megjelölték továbbá a magyar fordításban olvasandó görög auctorokat s fölvették 
a legjelesebbek (péld. Homér, Thukydides) életrajzát s egész működésének jellem
zését is. A szabadkézi rajzot tanulni fogják a kurzusnak mind a négy évfolya
mán, ellenben az ábrázoló mértant csak a legfelsőbb két osztályra szorítják s ez 
idő alatt főbb vonásokban csaknem mindazt át fogják venni, a meddig a reál
iskolák tanterve eljut.
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A kir. szentesítés alá bocsátott törvényjavaslat szövege a következő :

Törvény a középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883.
XXX törvényczikk módosítása tárgyában.

1. §. Az 1883. évi XXX. törvényczikk 3. és ö. §-ai akként módosíttatnak, 
hogy gymnasiumi tanulók a «görög nyelv és irodalom» tanulására nem köte- 
leztetnek, ha a «görög nyelv és irodalom» helyett a jelen törvény 2. §-ában 
megnevezett tantárgyakban nyernek, az illető gymnasiumban, a tanterv által 
megszabott rendes oktatást. A «görög nyelv és irodalom» helyett ekkép válasz
tott tantárgyak az ezekre jelentkező tanulókra nézve kötelezők s az e tantár
gyakban való előmenetelük, a többi, rendes tantárgyakban tanúsított előmenete
lekkel egyenlő értékű beszámítás alá esik.

2. §. Azon tantárgyak, a melyekből az előző §. rendelete szerint gymna
siumi tanulók a «görög nyelv és irodalom» helyett rendes oktatást nyernek, a 
következők:

a) a magyar irodalom bővebb megismertetésej kapcsolatban a görög 
remekírók műveinek ismertetésével, magyar fordításban, s a görög irodalom- és 
művelődéstörténet alapvonalai;

b) a rajz (mértani és szabadkézrajzi elemekkel).
3. §. A vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezése vagy! vezetése 

alatt nem álló gymnasiumok fentartóinak szabad elhatározásától függ, intézeteik
ben a «görög nyelv és irodalom» mellett, illetőleg ezek helyett a 2. §-ban meg
nevezett tantárgyak oktatásáról, a jelen törvény 1. §-a értelmében gondoskodni; 
a mennyiben pedig erről gondoskodnak, az e tantárgyakban elérendő czél és 
alkalmazandó mérték tekintetében az 1883. XXX. törvényczikk 8. §-ának rendel
kezése irányadó.

4. §. Ha oly tanuló, ki már egy vagy több osztályban «görög nyelvet és 
irodalmat» tanult, akár átlépés esetében, akár ugyanazon intézet kebelében, a 
«görög nyelv és irodalom* helyett tanított tantárgyakban való oktatásra jelent
kezik, az illető tantárgyakban amaz intézet megelőző osztályaiban elvégzett tan
anyagból fölvételi vizsgálatot tartozik tenni. Viszont a «görög nyelv es irodalom» 
illető tananyagából tartozik fölvételi vizsgálatot tenni az a tanuló is, a ki azután 
jelentkezik a «görög nyelv és irodalom» tanulására, miután már egy vagy több 
osztályban a jelen törvény 2. §-ában megnevezett tantárgyakat tanulta. Az ily 
tantárgyváltoztatások idejére nézve az 1883. XXX. törvényczikk 13. §-ának az 
átlépésre vonatkozó rendelkezései érvényesek.

6. §. Az 1883. XXX. törvényczikk 26. §-a akként módosíttatik, hogy azon 
gymnasiumi tanulók, a kik a «görög nyelv és irodalom» helyett a jelen törvény 
2. §-ában megnevezett tantárgyakból nyertek rendes oktatást, habár le is tették 
az érettségi vizsgálatot, a tudományegyetemek és egyéb főiskolák hittudományi 
karára, vagy azok nyelvészeti, bölcsészeti és történelmi szakosztályaira (s a. 
tanárképző-intézet ugyanezen szakosztályára) nem bocsáthatók. Ha azonban a 
«görög nyelv és irodalom»-ból pótló érettségi vizsgálatot tesznek, az 1883. XXX. 
törvényczikk 26. §-a 2-dik bekezdésének, a reáliskolai tanulókra vonatkozó ren
delkezése rájok nézve is érvényes.

6. §. Az 1883. XXX. törvényczikk 32. §-a alól kivételt képeznek azon 
gymnasiumok, a melyekben a «görög nyelv és irodalom» mellett, a jelen törvény 
2. §-ában megnevezett tantárgyak is taníttatnak ; az ily gymnasiumokban a taná
rok száma (az igazgatót beleértve) a nyolezosztályú intézetben legalább 11, a 
hat osztályúban legalább 8.

7. §. Jelen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi minister 
bízatik meg.



653

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
10. A választmánynak május 13-án tartott ülése.

Elnök: Berecz A., jegyző : Brózik K.
Jelen voltak: Köpesdy S.. Mayer ./., Szerelemhegyi T.. Beme 

dr. Jancsó B., dr. Szemük I., Tiber A., Tornor F. és Vámossy M.
Az elnök elszomorodással jelenti be Stoczek József tiszt, tag elhuny

tat. Mindnyájan érezzük, milyen súlyos csapás érte a tanárvizsgáló bizott
ság néhai elnökének elhalálozásával hazánk közoktatásügyét. Működésének 
nyomai fenmaradnak az egyesületünk fejlődésében is.

A választmány a gyászos eset fölött fájdalmának a jegyzőkönyvben 
ad kifejezést.

Az elnök ezután a választmánynak tudomására adja, hogy a közok
tatási tanácshoz Stoczek elhalálozása alkalmából részvétiratot intézett; 
az elhunyt ravatalára az egyesület mevében köszörűt te t t ; a műegyetem 
rektoránál az egyesület részvétének szintén kifejezést adott és végre a 
közoktatási tanács jegyzője által részvétének a családnál is kifejezést adott.

A választmány az elnök intézkedéseit helyeslőleg tudomásul veszi.
Köpesdy alelnök jelentést tesz a középikolai tanulók szünidei 

kitelepítése ügyében. A középiskolák igazgatói értekezletet tartottak. A 
kitelepítés helye vagy Modor, vagy Körmöczbánya lesz, Amott Valentényi 
György pol. isk., emitt Versengi György reáliskolai tanár viseli gondját. 
A Modorban és környékén esetleg rendezendő kirándulásoknak részletes 
programmja, a kitelepítés feltételei és a szükséges felhívások az egyes 
iskoláknak szétküldettek.

A választmány a jelentést örvendetes tudomásul veszi; az alelnök- 
nek fáradozásáért köszönetét mond.

A pénztáros jelenti, hogy a postai megbízásokat május 5-én szét- 
küldötte.

A választmány ezután megállapította a nagygyűlés programmját a 
következőkben:

Jul. 4-én (a felsőbb lányiskolában) d. e. 9-kor^ a tiszti jelentések 
után a szolgálati pragmatika; előadó: Br. Császár Árpád. d. u. 3 óra
kor megtekintése a Lónyay-utczai új gymnasiumnak 4 órakor meg
tekintése a tud. egyetem physikai intézetének.

Jul. 5-én: Az alapszabályok módosítása; előadó : Szerelemhegyi T. 
Választás (a titkárság és pénztáros választása). Egységes középiskola. 
Előadó : dr. Jancsó B.

A választmány elfogadja a pozsonyi kör indítványát, a mely szerint 
az alapszabályok módosításaira, a mennyiben az egyesület és a társalgó
kor összeolvasztása czéljából szükségesek, a körök figyelme felhivassék. 
A végrehajtással a titkárság bizatik meg.
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A fiumei kör a sajátlag nemzeti tárgyak megfelelőbb ápolása kér
désében a köröket nyilatkozatra kívánja felszólítani.

A választmány e kérdést tekintettel az egyesületi év végének közel- 
létét, a körök jövő évi munkaprogrammjába kívánja felvétetni.

A brassói kör a zsolnai és a szepesi kör indítványa, (az előké
szítő osztályok és a tankönyvbirálatok) ügyében hozott határozatait 
beküldi.

A választmány tudomásul vesszi.
A titkár indítványára a választmány a könyvtári helyiség szűk 

volta miatt a Közlöny régib évfolyamaiból 20 példányt kíván megtar
tani, a többit a vallás- és közokt. minister urnák fogja néptanítók közt 
való szétosztás végett felajánlani.

Az ifj. iratok jegyzékének összeállítása czéljáhól a bírálatok közül 
már több beérkezett.

Űj tagul az egyesületbe lépett: Schlesinger Samu, V. kér. reálisk. 
hittanár; aj. Kriesch M.

II. A budapesti szakosztályok.
Az I. szakosztály május 6-iki ülése.

Jelen voltak : dr. Jancsó Benedek elnök, dr. Szigetvári János jegyző, 
Biczó Géza, Herald Ferencz, dr. Varga Bálint, Tömör Ferencz.

Tornor Ferencz értekezett a „túlterhelésről“. Kiindulásul Pelman 
német orvos értekezését vette a leánynevelésről. Pelman kimondja hogy 
a nőnek is kell műveltség, de a fő czél mindig az, hogy jó anya legyen. 
E tekintetben pedig nőknél az anyai nevelést semmi sem pótolhatja. 
Ezért nevelésüknél más szempont irányadó, mint a fiuknál. És mégis 
óriási ismeretanyagot nyújtanak nekik, a mit már Heine megrótt. Hart
mann pedig egyenesen kimondja, hogy a német asszonyok ferde gondol
kozását a felső leányiskolák okozzák és kívánja, vajha visszavezethetnék 
a nőket az elemi iskolához. Nálunk még nem ily rosszak a viszonyok, 
de kívánatos, hogy teremtsünk nemzeti iskolát. I. Napóleon a becsület- 
rend alapításával a szegény lányok neveléséről kívánt gondoskodni. Tan
tervét a következőkben ismerteti: a növendékeket vallásosan nevelni; 
őrizni kell idegen nyelvektől; foglalkozzanak sokat kézimunkával, maguk 
készítsék ruhájukat, főzni is tudjanak valamennyire és kenyeret sütni, 
Legyen egy kevés földrajz és természetrajz, valami a physikából, legyen 
táncz, de igazi, nem balletszerű. Napoleon e tantervében megvan minden, 
a mire a lányoknak szükségük van, és különösen nagy érdeme az, hogy 
mindent röviden kíván. Nálunk ellenben nincs rövid tankönyv, pedig a 
legrövidebb is elég, ha jól meg akarjuk értetni. Régente kevés könyv 
volt, de sok játék. A nevelés nemzeti iránya abban álljon, hogy nőink 
olvassák a nemzet nagy íróit, épen úgy a földrajz és történelem is hazán
kat ismertesse. Physikában a nagy museumok határozottan fölöslegesek. 
Idegen nyelvekre nézve mi nem vagyunk oly szerencsés helyzetben, mint 
a nagy Napoleon, de nálunk is a németből elég volna a nyelvtan, az
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irodalomtörténet fölösleges. Legfőbb gondot kell náluk fordítani a testi 
nevelésre, épen azért kell a vasárnapon kívül még egy szabad nap és 
naponkint legfölebb 4 iskolai ó ra ; játék pedig kell minden nap. Az egy
huzamban tanítás is káros, lányoknál még azért is, mert így a háztar
tásban délelőtt soha részt nem vehetnek. Mindent összefoglalva, az elő
adó szükségesnek tartja a lánynevelés egyszerűsítését, különösen a tan
anyag és tanulási idő leszállítása által.

III. A k ö r ö k .
A fiumei kör márcz. 8-án tartott rendes havi gyűlésén örömmel 

vette tudomásul az elnök jelentését, mely szerint Riegler Sándor, fiumei 
m. kir. áll. kereskedelmi akadémiai igazgató belépett a körbe. Az elnök 
közölte a gyűléssel, hogy az orsz. középiskolai tanáregyesület főtitkára 
újabban két kérdést küldött meg a körnek tárgyalás végett. E kérdések 
közül a zsolnai körét: „Az elemi iskolákból nyert anyag kiselejtezésére 
vonatkozólag“ Szabó Samu, a szepesi kör tételét pedig: „A tankönyvbirá- 
lati kényszert“ illetőleg Körösi Sándor vállalta el jelentéstételre. A gyűlés 
főtárgya dr. Berglioffer József felolvasása volt „a földrajzi ismeretek ébren
tartásáról a gymnasiumi oktatás keretén belől.“

A felolvasó megemlíti a földrajz fontosságát, melyre vonatkozólag a 
müveit és műveltségre törekvő népek között nincsen nézetkülönbség. Fel
hozza, hogy tantervűnk csak négy osztályon át s ezekben is aránylag csekély 
óraszámmal rendeli a földrajz tanítását. Mégsem szándéka panaszt emelni a 
tanterv ellen s nem tartja azt egyhamar megváltoztathatónak, mert a földrajzi 
oktatást a jelenlegi tanterv keretén belül is eredményesebbé tehetjük s a szer
zett földrajzi ismereteket a földrajzot nem tárgyaló osztályokban ébren tart
hatjuk, ha a gymnasiumi oktatás valamennyi tárgya bizonyos tekintetben és 
bizonyos határig a földrajzi oktatás szolgálatába szegődik. Véleménye szerint 
bár nem minden tárgy alkalmas egyformán e czél elérésére, de olyan tárgy, 
mely épenséggel nem járulhatna hozzá a földrajzi ismeretek kiegészítéséhez, 
vagy ébrentartásához, alig létezik. Sorba veszi az egyes tantárgyakat s ki
mutatja, hogy a bibliai történetekkel kapcsolatban Palaestina és Syria, az 
egyháztörténettel összefüggésben a régi római birodalom, sőt úgyszólván egész 
Európa földrajzát átismételhetjük. A magyar nyelv, vagy nem magyar tan
nyelvű középiskoláinkban az előadási nyelv oktatója oly módon segítheti elő, 
még pedig hathatósan, a földrajzi oktatás czélját, ha az olvasókönyv földrajzi 
tárgyú darabjait olvastatja s elemezteti a tanulókkal. A latin és görög nyelv 
tanára minden órában találhat alkalmat az ókori földrajz ismétlésére. A német nyelv 
tanítása majdnem oly mértékben járulhat a földrajzi ismeretek ébrentartásához, 
mint az anyanyelv tanítása. A Cid-románczok, a Teli-monda, Goethe és Schiller 
bármelyik drámája, a Niebelungok s más a felső osztályokban olvastatni 
szokott olvasmányok tele vannak helyi vonatkozásokkal. Hogy a történelem 
tanításával összefüggésben mennyit tehetünk a többször említett czél elérésére, 
fölösleges bővebben fejtegetni. Hiszen a történelmi leczke alatt a tanulóknak 
egy perezre sem szabad kezükből letenni a térképet. A természetrajzi oktatás 
meg épen össze van kötve a földrajz tanításával az alsó osztályokban. De a 
felsőbb osztályokban is nagy szolgálatot tehet a természetrajz tanára a föld
rajznak, ha szigorúan megköveteli, hogy a tanulók az említett lelőhelyek föld
rajzi fekvésétpontosan ismerjék. A mennyiségtan, geometriai rajz és természettan 
kevésbbé segíthetik elő a földrajzi ismeretek ébrentartását. Mind a mellett e 
tárgyak körében is tehetünk valamit, ha például a kidolgozandó tételeket s
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feladatokat a földrajzi helyekre vonatkoztatjuk. A mi magát a földrajzot 
illeti, a felolvasó — az oktatás eredményesebbé tétele végett — nagyobb súlyt 
kívánna fektetni a térképrajzolásra s óhajtaná, hogy a földrajz tanárai a 
tanulók e nemű dolgozatait szigorúbban bírálnák meg, az iskolai dolgozatokkal 
egy vonalba állítanák és osztályoznák.

E felolvasást élénk — nem vita, mert az előadottakat illetőleg, 
mindenki egyetért a felolvasóval, — hanem eszmecsere követte, melynek 
folyamán a felszólalók a tárgyalt kérdést még részletesebben megvilá
gították.

Ezután Fest Aladár köri elnök egy indítványt terjeszt a gyűlés 
elé. Megemlékezik a haladásról, mely az összes tudományok terén napról 
napra észlelhető. Minden művelt embernek, de különösen a tanárnak 
kötelessége általánosságban tudomást szerelni e haladásról. Specialiter 
azonban elég, ha saját szaktárgyát műveli a tanár; sem módja, sem ideje 
arra, hogy az összes tudományágak terén fölmerülő újabb kérdéseket 
részletesen tanulmányozza. Hogy ezt a megkövetelhető általános tájéko
zódást a nem szaktárgyunkhoz tartozó napi kérdések fölött könnyebben 
megszerezhessük, indítványozza a szóló, hogy tartson a kör minden szom
baton összejövetelt, melyben az épen napirenden lévő actuális tudományos 
kérdéseket megbeszélhetnők. Ez indítvány többek hozzászólása után Körösi 
Sándor módosításával egyhangúlag elfogadtatott. E szerint a kör tagjai 
minden szombaton összegyűlnek s az erre vállalkozó előadók meghatáro
zott sorrendben referálni fognak a szaktárgyaik terén felmerült fontos 
kérdésekről s újabb vívmányokról. Előadókul vállalkoztak; Fest Aladár 
a földrajzból és történelemből, dr. Berglioffer József a modern philolo- 
giából s az ethnographiából, Szabó Samu a classica-philologiából, Körösi 
Sándor a magyar philologiából, Zarnbra Péter és Dalmartello Arthur az 
olasz philologiából, Donátit Imre a népoktatási mozgalmakról, Nicora 
Yincze pedig az istriai románokra vonatkozólag folytatott speciális tanul
mányairól fog időnkint referálni.

Április 9-én tartotta a kör ez iskolai évben utolsóelőtti gyűlé
sét. E gyűlés Fest Aladár indítványára egyhangúlag elhatározta: 1. hogy 
Beöthy Zsoltnak indítványát, melyet az érettségi vizsgálatokhoz kiküldött 
ministeri biztosok és kormányképviselők márczius 11-iki harmadik érte
kezletén a sajátlag nemzeti ismeretágak, t. i. a magyar nyelv és irodalom, 
magyar történelem és magyar földleírás megfelelőbb ápolása érdekében 
nyújtott be, minden tekintetben helyesli s érveihez minden pontban hozzá
járul ; 2. Beöthy Zsoltot jelen föllépése alkalmából hazafias tisztelettel 
üdvözli s neki erről jegyzőkönyvi kivonatot küld; 3. felkéri az egye
sület központi választmányát, hogy e tárgyban a többi vidéki köröket 
is nyilatkozatra hívja fel.

Ezután Dalmartello Arthur tartott szabad előadást „az anyanyelvre 
való fordításról az Írásbeli dolgozatokban“. Véleménye oda irányúi, hogy 
házi dolgozatokúi adhatunk néha-néha anyanyelvre való fordítást, de iskolai 
dolgozatokúi egyáltalában nem. Elsőséget ad az idegen nyelvre való 
fordításnak, mert idegen nyelvből az anyanyelvre fordítva a tanuló nem 
foglalkozik oly komolyan azon idegen nyelv formáival, csak azt nézi,
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hogy az értelmet anyanyelvén valahogy visszaadja. Ellenben idegen 
nyelvre fordítva a tanuló folyton ismétli az illető nyelv grammatikáját.

Szabó Samu nem osztozik az előadó véleményében. Szerinte mindenek 
előtt különbséget kell tennünk az élő és a holt nyelvek között. Az élő idegen 
nyelvek tanításának czélja magának a nyelvnek megtanulása. Itt tehát min
den alkalmat fel kell használnunk, hogy a tanulókkal az illető nyelvre fordít- 
tassunk. Máskép áll a dolog a holt nyelvekre vonatkozólag. Itt a nyelv nem 
czél, csak eszköz ; a czél a classikus szellem megismertetése. E czél elérésére 
nem szükséges, hogy a tanuló latinul vagy görögül beszéljen; sőt ha ezt 
kivánnók, lehetetlent kívánnánk, mert holt nyelvet beszélni nem lehet. A közép
kori kolostori latin nyelv nem Cicero nyelve, az új görög nyelv nem Home- 
ros idiómája. Elég a grammatizálásból annyi, a mennyi okvetetleniil szüksé
ges a textusok megértésére. Soha elő nem forduló kivételeket bemagoltatni a 
tanulókkal s azokra vonatkozó száraz gyakorlatokat fordíttatni lélekölő tanárra, 
tanulóra egyaránt, De különben is — vélemén3re 'szerint — a grammatikai 
ismétlés szempontjából is hasznosabb, ha az ifjak latinból vagy görögből anya
nyelvűkre fordítva, mind forma, mind constructió tekintetében folyton jó pél
dákat látnak magok előtt, mint ha 5—6 mondatnak latinra vagy görögre való 
fordításával órahosszat kínlódva, az óra végén grammatikai és syntaktikai 
absurdumokkal telt dolgozatot adnak be tanárjuknak. Egy szóval — meggyő
ződése szerint — hasznosabb munkát végzünk, ha az Írásbeli gyakorlatokban 
görögből s latinból magyarra fordíttatunk, mint megfordítva, ha az anyanyelv
ből latinra és görögre fordítandó dolgozatokat adunk fel. Érveit röviden a 
következőkép foglalja össze: 1. A classikus nyelvekből az anyanyelvre fordítva 
ápoljuk a nemzeti nyelvet, fejlesztjük a tanulók stilusát. 2. Tárgyilag érdekes 
dolgozatokat adhatunk föl, t. i. egyes auctorokból választott részleteket; míg 
ellenkező esetben pl. a görögből még a legfelsőbb osztályokban is csak a 
gyakorlókönyv száraz mondatait fordítjuk. 3. Az alaki képzést illetőleg csak 
annyit, sőt talán még többet nyerünk az anyanyelvre való fordításnál, mint ha 
az anyanyelvből görögre, latinra fordíttatunk. 4. Holt nyelvre, vagyis olyan 
nyelvre, melyet beszélni nem akarunk s nem is lehet czélunk, fordítani töké
letesen fölösleges.

A gyűlés az ellenvéleményt beterjesztő Dalmartello Arthur kivételé
vel egyhangúlag helyesli Szabó Samu fejtegetését s kijelenti, hogy a görögre 
és latinra fordítandó Írásbeli dolgozatokat csak addig tartja czélszerűek- 
nek, míg a tanulók e nyelvek alaktanát el nem végezték.

Ezután Fest Aladár értekezett „a magyar nyelv tanításáról“.
Elismeri, hogy a magyar nyelv extensiv művelése nagyot haladt pár 

évtized óta, de ez extensiv terjeszkedésnek nem felel meg a nyelvtanítás inten
siv fejlődése. Minden más országban nagyobb gonddal és szeretettel ápolják 
az anyanyelv, illetve az állam nyelvének tanítását. A nyelvtant, stilistikát má
sutt minutiosus részletességgel tanítják elméletben és gyakorlatban, a classi- 
kusokat behatóan fejtegetik az iskolában, a tanulóknak mindig kezükben van 
anyanyelvűk magyarázó szótára és synonymikája s nagyszámú házi és iskolai 
dolgozattal fejlesztik a tanulók stilusát nem lmlmi elastikus és nehezen ele
mezhető nyelvérzék, hanem gondosan megállapított szabályok alapján. Nálunk 
mindez nem történik, de a csekély óraszám miatt nem is történhetik. De meg 
nincs is magyarázó szótárunk, synonymikánk, sőt következetes systemával 
kidolgozott nyelvtanunk sincs. Maguk philologusaink sem megállapított szabá
lyokra, a nyelv theoriájára, hanem az úgynevezett nyelvérzékre hivatkoznak s 
a szabályok által meg nem rontott pórnéphez küldenek bennünket magyarúl 
tanulni. A magyar nyelv tudását nálunk minimális mértékkel mérik. Más nem
zetek még az idegennel szemben is követelőbbek, mint mi született magyar 
fiúkkal szemben. A nemzetiségi vidékeken elért eredményt meg éppen elég
telennek mondja az értekező, de meggyőződése szerint a jelenlegi óraszám s
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a belső segédeszközök hiánya miatt jobb eredményt elérni nem is lehet. Örül 
a görög nyelv eltörlését czélzó szándéknak, mert a görög nyelv útjában van 
a magyar nyelv intensivebb tanításának, ha máskép nem. legalább mint me
chanikai akadály, mivel akadályozza a magyar nyelv óráinak szaporítását. Már 
pedig hazánkban a magyar nyelv tudása fontosabb dolog, mint a görög gram
matikának s nehány görög Írónak eddig elért nagyon is felületes ismerete. Ne 
legyünk görögök — igy végzi felolvasását — mielőtt magyarokká lettünk 
volna !

A gyűlés egyhangú helyesléssel fogadja Fest Aladár fejtegetését és 
sajnálattal jelenti ki, hogy osztatlan meggyőződése szerint tantervűnk anya
nyelvűnknek s irodalmunknak tanítását kellőleg nem ápolja.

Május hó 9-én tartotta a kör évi gyűlését. Az elnöki jelentések 
után Szabó Samu referp.lt a zsolnai kör által fölvetett kérdésben az I. 
osztályba lépő tanulók kiselejtezésére vonatkozólag.

Véleménye szerint az elemi iskolákban túlságos enyhe az osztályozás 
mértéke. Ezért a középiskolába lépő tanulók nagy része nem felel meg a 
követelményeknek. Aránylag nagy százaléka az 1. osztály tanulóinak 4—5 
tárgyból, sőt minden tárgyból megbukik az I. időszakban. Ezeknek megmen
tésére semmi reményt nem táplálhatunk, megtörésük károsítja, megbénítja az 
egész osztály előmenetelét s árt saját érdekünknek is, mert az ily tanulókat, 
kik a középiskola igényeinek megfelelni nem tudnak vagy nem akarnak, 
idejekorán más nekik való pályára kellene utasítanunk. Azonban nincs intéz
kedés, melyre támaszkodva őket az iskolából eltávolíthatnók. Nem tartja helyes
nek azt az eljárást, mely szerint a rossz tanulók kédvéért az egész osztálylyal 
szemben leszállítjuk követelményeinket, s megszorítjuk az illető tantárgyak 
részleteit. Ez annyit tesz, mint az osztály jobbjainak érdekét a rosszak s ha
nyagok kedvéért feláldozni. Igaz, hogy a tanulók fejlettsége relativ s igy a 
tanár ítéletének is relatívnak kell lennie egy bizonyos pontig. De mégis kell 
lennie egy absolut minimális mértéknek, melynél kevesebbel beérnünk már 
semmi esetre sem szabad. A kik ennek a minimális mértéknek sem felelnek 
meg, azokat saját s osztálytársaik érdekében is el kell távolítanunk az inté
zetből. Ajánlja a zsolnai kör indítványát s alkalmazására a következő javas
latot terjeszti b e : „Legyen meg a tanári testületnek azon joga, hogy azt az 
I. oszt. tanulót, kit az I. időszaki osztályzó tanácskozmányon az osztályban 
elfoglalt tanárok többsége a középiskolai tanulmányokra még éretlennek ítél, 
arra az iskolai évre egyszerűen eltávolíthassa az intézetből.“'

A kör egyhangúlag elfogadta Szabó Samu javaslatát s neki előadá
sáért köszönetét szavazott.

A második felolvasó Körösi Sándor, volt ki az élő idegen nyelvek 
tanításáról értekezett.

A fősulyt az értekező a magyar nyelvnek tanítására fektette a nem 
magyar tannyelvű középiskolákban. Óhatja mindenekelőtt az órák szaporítását, 
ajánlja az alsóbb osztályokban a beszéd- és értelemgyakorlatokat, melyekhez 
magyarázatkép csatlakoznék a grammatika, hogy hibás analogia félre ne vezesse 
a tanulókat. Rendszeres grammatikát csak a IV. osztályban óhajt tanítani. 
Ennek elvégzése után az illető idegen nyelv stúdiuma már tisztán azon a 
nyelven történjék. Az olvasmány magában véve nem elég; szükséges, hogy 
valamely tudományt, pl. az illető nyelv poétikáját s irodalomtörténetét is tanít
suk. A hol a magyar nyelv idegen nyelv, ott még egy tárgyat és pedig a 
VII. osztályban a politikai földrajzot s a VlII-ikban a magyar történelmet 
magyarúl kívánja tanítani. Végre óhajtandónak tartja, hogy az önképző kö
rök vegyék fel programmjukba az idegen nyelvi házi olvasmányokról való 
referálást.



659

Ezután Matisz János értekezett a tanszerkiállításokról.
Constatálja a haladást, mely pár év óta hazánkban a tanszerek készítése 

körül észlelhető. Sorba veszi az összes szaktárgyakat s megemlíti a forrásokat, 
honnan az illető szaktárgyakra vonatkozó tanszergytíjtemények beszerezhetők. 
Szükségesnek tartja egy országos tanszer-kiállítás rendezését, hogy a hazánk
ban beszerezhető tanszerekről teljes tájékozást nyerhessünk. Magánosok is 
foglalkoznak, különösen természetrajzi tanszerek praeparálásával, de erről ke
veseknek van tudomásuk. (Felolvasó maga is már több intézet gyűjteményét 
látta el tengeri moszatokkal s a Quarnero faunáját ábrázoló praeparatumokkal). 
A magyar történelmi oktatásra vonatkozó tanszereket illetőleg bővebben ki
fejti Fest Aladár tagtársunknak körünk február-havi gyűlésén megpendített 
eszméjét, mely szerint a történeti tanítás élénkítését főleg a nagy történelmi 
jeleneteket ábrázoló, művészileg is becses képek hű másolatai által érhetnök el 
leginkább. Fel kellene kérni a nm. ministeriumot, hogy az állami képtárakban 
levő ily tárgyú képeket a tanintézetek számára olajnyomatban sokszorosít- 
tassa. Egyszersmind bemutatja azon magyar történeti tárgyú képek jegyzékét, 
melyek a memzeti múzeumban vannak s az említett czélra felhasználhatók 
volnának. E képek Árpádtól kezdve egész napjainkig illustrálják nemzeti tör
ténetünket. Végre indítványozza, kéressék fel az 0. K. T. E. központi választ
mánya, hogy a f. évben tartandó nagy-gyűlésen egy Budapesten rendezendő 
országos tanszerkiállításra vonatkozólag tegyen javaslatot.

A gyűlés elfogadja Matisz János indítványát s neki, valamint 
Körösi Sándor tagtársnak érdekes és tanulságos felolvasásukért köszöne
tét szavaz.

Ezután Szabó Samu olvasta fel a kör ez évi működéséről szóló 
jegyzői jelentését. E szerint a kör tagjainak száma 16. A kör a folyó 
évben 9 ülést tartott, melyeken a tagok részint a központi választmány 
által kitűzött, részint szabadon választott kérdéseket tárgyaltak le. A 
felolvasások száma: 8. A közönségnek szánt felolvasásokat ez évbe a 
felolvasásokra kitűzött időben kitört s hosszasan tartott járványos beteg
ség gátolta meg.

A jelentés tudomásul vétele után a kör az 1890— 91. isk. évre 
újra megalakult, egyhangúlag megválasztva az eddigi tisztviselőket. (Elnök: 
Fest Aladár, alelnök: Balmartello Arthur, jegyző : Szabó Samu, pénzt
áros : Anglieben Albin. A vidéki választmányi tagok közé is a tavalyia
kat : Fest Aladárt és dr. Berghoff er Józsefet jelölte ki a gyűlés.

Szabó Samu, a kör jegyzője.

A brassói kör márczius hó 22-én tartott ülésén a központi választ
mánynak a tankönyvek bírálása és a zsolnai körnek indítványa tárgyában 
a körökhöz véleményezés végett intézett felhívását tárgyalta. Mindkét 
kérdés előleges tanulmányozásával Bombauer Emil igazgatót bizta meg, 
mint a ki e kérdésekkel már a múlt évben tüzetesebben foglalkozott. 
Ehhez képest Rombauer Emil mint előadó a kör elé terjeszti javaslatát 
mindkét kérdésre nézve. A tankönyvek bírálatát, illetőleg az előadó azon 
véleményének ad kifejezést, hogy a jelenleg fennálló rendszer, mint a 
tanügy terén szükséges szabad verseny érvényesülését fölöttébb korlátozó 
eljárás, nem tartható a fenforgó kívánalmakhoz képest megfelelőnek. 
Ehhez a kör tagjai egyhangúlag hozzájárulnak. A zsolnai kör javaslatára 
nézve az előadó véleményezése alapján kimondja a kör, hogy nem járul-
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hat hozzá, mert e javaslat a középiskolai törvény módosítását vonná 
maga után, a mit pedig csupán az ezen indítványban foglalt kívánalomért 
nem tart szükségesnek. Ha azonban a középiskolai törvény más tekintet
ből revisió alá kerülne, az esetben azon óhajának ad a kör kifejezést, 
hogy minden középiskolával kapcsolatosan elemi iskola is létesüljön, melybe 
mint előkészítőbe volnának utasítandók azon népiskolát végzett tanulók, 
kiknek hiányos előkészűltsége ezt szükségessé tenné.

Dr. Köröst/ György, a kör. jegyzője.

A pozsonyi kör márczius 22-én és április 12-én tartott gyűlései 
közül az elsőre 18, a másodikra 12 körtag jelent meg. Mindkét gyűlés 
első tárgya Kutruce Rezső főgymn. tanár értekezése volt a középiskolai 
rendtartásról.

Fejtegetései bevezetésében kiemelte azt a körülményt, hogy a rendtar
tást már keletkezésekor igen sokan, kiváló paedagogusok elítélték s több 
tekintetben hibásnak találták. Vázolta a tanáregyesület központi választmánya 
részéről a rendtartást illetőleg megindított mozgalmat s a vidéki tanárok tanács
kozásait, a melyeknek eredménye az akkori közoktatásügyi ministerhez föl
terjesztett memorandum volt, melyre vonatkozólag azonban az illető minister 
azt felelte, hogy nem szereti, lia rendeletéit birálgatják; ámbár később, a közép
iskolai törvény megalkotásakor a rendtartást illető véleményét alaposan meg
változtatta. Ismertette ezután a rendtartás azon szakaszait, a melyeket az 
1883. XXX. t.-cz. változtatott meg, majd azokat, a melyek az időközben kia
dott különböző rendeletek folytán módosultak; aztán sorra vette azokat a 
szakaszokat, a melyeket véleménye szerint megváltoztatandóknak tart. Végül 
a következő indítványt terjesztette elő: „Minthogy az 1876. évi julius 26-án 
12787. számú rendelettel kiadott középiskolai rendtartásnak egyes intézkedé
seit részint az 1883. XXX. t.-cz., részint egyes ministen rendeletek megvál
toztatták, megmagyarázták, módosították, vagy megszüntettek ; minthogy a 
módosító rendeleteket a kiadásuk óta alkalmazott tanárok nem ismerhetik, 
holott a fegyelemtartás és tanítás érdeke megkívánja, hogy ismerjék ; mint
hogy továbbá a még érvényes szakaszoknak nagy része módosításra szorul: 
mondja ki a kör, hogy az 1876. évi jul. 26-án 12787. sz. r. kiadott rendtartás 
revisióját szükségesnek tartja s ennek következtében kérje föl a középiskolai 
tanáregyesület központi választmányát a közoktatásügyi ministeriumnál esz- 
közlendő oly lépések megtételére, hogy az a rendtartást revisió alá vegye és 
lehetőleg még ennek az iskolai évnek folyamán új rendtartást adjon ki. Az 
újonnan kiadandó rendtartás összhangzatba hozandó a középiskolai törvény
nyel ; fölveendök abba az idöukint kiadott rendeletek hasznos intézkedései ; 
azon szakaszok pedig, a melyeket sem a törvény, sem a rendeletek nem érin
tenek, a mennyire a fegyelemtartás és tanítás érdekei követelik, módosí- 
tandók.“

A kör beható viták után (a melyekben Pircliala elnök, Albert, 
Albrecht, Czigler, Fuchs, Göllner, Jónás, Schönvitzky, Wagner stb. 
körtagok vettek részt) egész terjedelmében magáévá tette Kutrucz indít
ványát ; az uj rendtartásban eszközlendő változtatásokra nézve pedig a 
következőkben állapodott meg:

A javító vizsgálatok a nagy szünidő utolsó napján (augusztus 31-én), 
a beiratások szeptember 1., 2. és 3. napjain eszközöltetnek. A népiskolai tör
vényre való tekintetből, de paedagogiai okokból is kívánatosnak mutatkozik, 
hogy a gymnasium első osztályába való lépés a betöltött tizedik évhez köt
tessék s hogy a felvétel csak az elemi iskola 4. osztályú bizonyítványa alap
ján történjék; mert a mostani eljárás mellett, az utóbbi körülményt illetőleg,
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sok visszaélés történik a népiskola tekintélyének csorbításával. Meghatáro
zandó, hogy a polgári iskolákból a középiskolába átlépő tanulók mily díjakat 
fizetnek. A második időszak januárius 3-ikától márczius utolsó szombatjáig, 
a harmadik pedig márczius utolsó szombatjától junius 29-ig tartson. A szün
napok közé a halottak napja is fölveendő. Tüzetesen körülírandó a tanulóknak 
nyilvános föllépéséről rendelkező 29. §. s kívánatos, hogy a tanártestületeknek 
legyen joguk, hogy a tanulónak nyilvános föllépését megszoríthassák. A 45. 
§-nál világosan kiteendő, hogy a bizonyítványban mily kifejezések használ
tassanak a tanárkar határozatát feltüntető rovatban s ugyanitt az osztályzat 
minősítésére kívánatos volna az érettségi vizsgálatra vonatkozó utasítások meg
felelő szakaszainak átvétele. A záró ünnep jun. 29-én tartassák s az osztály
jelentéshez a névkönyvek ne másolatban, hanem az eredeti példányok ter
jesztessenek föl. Az évvégi nyilvános vizsgálatokra vonatkozó 42. §-ra nézve 
a kör fentartja 1888. deczember 21-én hozott határozatát, mely a „Közlöny“ 
XXII. évf. 418—419. 1. olvasható.

A márczius 22-én tartott gyűlésnek második tárgya a tankönyvbi- 
rálat kérdése volt, a melyhez Jónás János keresk. akad. igazgató szólt 
legbehatóbban.

Jónás a tankönyvbirálat mostani módját határozottan tévesnek, igazság
talannak és czéltalannak tartja. Téves, mert több oknál fogva a bíráló alapos 
munkát igen ritkán végez ; igazságtalan, mert ellenvéleménynek nincs helye •, 
czéltalan, mert a tankönyvirást sem minőségileg, de még mennyiségileg sem 
mozdítja elő ; azért bár túltermelésről hangzanak fel panaszok, egyes tárgyakra 
kézikönyv egyáltalában nincs. Ezek mellett a mostani rendszernek van még 
egy igen nagy hátránya és sajnálatraméltó eredménye: hogy t. i. megszün
tette a néhány évvel ezelőtt oly szépen megindult kritikai munkálkodást, a 
mennyiben a hivatalos kritika mellett minden más kritika fölöslegesnek bizo
nyul. Ez okok a tankönyvbirálás rendszerének gyökeres reformálását követe
lik. Jónás nézete szerint a reform úgy volna keresztülviendő, hogy a küzokt. 
ministerium a tankönyvekkel szemben ne engedélyező, hanem csak tiltó jogot 
gyakoroljon; tiltsa el a használattól azokat a könyveket, a melyeket absolute 
rosszaknak talál; másokat pedig, ha különben némely tekintetben komoly kifo
gás alá esnek is, bocsássa a kritika és a tanárok szabad választása alá. A tan- 
könyvbiráló bizottságot úgy véli szervezendőnek, hogy a ministerium a köz
oktatási tanács előterjesztésére nevezzen ki állandó tankönyvbirálókat; minden 
egyes szakra legalább kettőt, még pedig a vidéki tanárok contingensébűl is, — 
a kiknek minden a szakmájukba vágó munkát megküld, hogy azt átnézzék. 
Ha e bírálóknak a könyv ellen radikális kifogásuk nincs, arról bizonyos, pon
tosan meghatározandó idő alatt, egyszerűen értesítik a ministeriumot, a mely 
a könyvet e jelentés alapján használható tankönyvnek ismeri el Oly esetben, 
ha az egyik vagy mindkét bíráló a munkát eltiltandónak tartja, hivatalos 
bírálatot készítenek, mely a szerzőnek kiadatik, a ki erre vonatkozó meg
jegyzéseit Írásban terjeszti be. A bírálók véleményét, valamint a szerző véde
kezését a közoktatási tanács egy harmadik fölülbirálónak adja ki és csak ez 
utóbbi Írásbeli véleményének beérkezése után dönt a tanács érdemlegesen a 
kérdéses könyv sorsát illetőleg. Jónás végül kijelenti, hogy nem tart attól, 
hogy gyönge, de még épen el nem tiltható müvek terjednének így el isko
láinkban, mert ennek majd a szabad kritika képes lesz elejét venni.

A kérdéshez azután még többen hozzászóltak s az eszmecserének 
az lett az eredménye, hogy a kör teljesen magáévá tette Jónás igazgató
nak nézetét azzal a hozzáadással, hogy a kinevezendő szakbirálók csak 
bizonyos időkörre (pl. 2— 3 évre) tekintessenek állandóból; hogy legalább 
egyikük az illető szakkal gyakorlatilag is foglalkozó egyén, vagyis azt 
tanító tanár legyen (a mi eddig legtöbbször nem volt); hogy állapít
tassanak meg azok a szempontok, a melyeknek szem elől tévesztése a
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könyv eltiltását maga után vonná; s hogy végül a közokt. ministerium 
időközönkint nyilvánosan közzétegye a használható kézikönyvek pontos, 
teljes jegyzékét, mig az eltiltottakat csak hivatalos úton juttassa az 
intézetek tudomására.

Az április 12-én tartott gyűlésen Göllner Károly főreáliskolai tanár, 
körtag, szóbahozván a budapesti tanári társalgó körnek a tanáregyesület
tel történendő s a központi választmánytól már tervbe vett egyesítését, a 
kör Pirchala Imre elnöknek egyhangúlag elfogadott indítványa értelmében 
fölkéri a központi választmányt, hogy az egyesítés tervezetét s az arra 
vonatkozó eddigi megállapodásokat a vidéki körökkel hivatalos úton, 
minél előbb közölje, hogy ezeket a maguk részéről alaposan megvitatván, 
annak idején teljes készültséggel szólhassanak hozzá e nagy fontosságú 
kérdéshez, melynek elhamarkodott, vagy egyoldalú megoldása egyesüle
tünkre nézve igen káros hatású lehetne.

Május hó 3-án tartotta meg a kör ez évi közgyűlését. Jelen volt 
22 tagja. A közgyűlés első tárgyát Albrecht Jánosnak a kör egyik havi 
gyűlésén tett amaz indítványa képezte, mely szerint a tanáregyesü
letet az 1891. évi közgyűlésnek megtartására hívjuk meg Pozsony
ba. Az indítványt a jelenlevő tagok egyhangúlag, nagy lelkesedéssel 
elfogadták s elhatározták, hogy a meghívást a kör választmánya már 
most írásban, az ez évi közgyűlésen pedig Pirchala Imre elnök szemé
lyesen is eszközölje. A közgyűlés sikerének biztosítása czéljából a kör 
ugyanezuttal, a helybeli különböző tanintézetek tanárai közül, 28 tagból 
álló nagy bizottságot választott, mely az előkészítés munkálatait már most 
megkezdi. A közgyűlés megtartása eszméjének támogatására s az egész 
mozgalom vezetésére a kör Wiedermann Károly, pozsony-tankerületi kir. 
főigazgatót s a kör elnökét fogja fölkérni. Részletesebb teendők megbe- 
beszélésébe a kör ezúttal nem bocsátkozott, csupán abban állapodott meg, 
hogy a közgyűlés alkalmával egy kisebb, helyi érdekű és egy nagyobb- 
szerü kirándulást fog rendezni.

A gyűlés második tárgya a jelentéstétel volt a kör ez évi műkö
déséről. Pirchala Imre elnök, visszapillantást vetett körünk működésére, 
s constatálta, hogy a tevékenység ez évben sem múlt el maradandó nyo
mok nélkül. A körnek összesen 35 tagja volt. Havi gyűlést ugyan a kör 
összesen csak négyet tartott, de ezeken a tagoknak élénk érdeklődése 
mellett tárgyalta a középiskolai tanügy körébe vágó fontosabb kérdése
ket. így a november 30-iki gyűlésen tárgyalta a görög nyelv kérdését, s 
egy szónyi többséggel a görög nyelvnek a gymnasium tantárgyai közül 
való kiküszöbölése mellett nyilatkozott. A januárius 25-én tartott gyűlé
sen tárgyalta (előadó Kutrucz Rezső főgymn. tanár volt) a szolgálati 
pragmatika tervezetét s ahhoz több rendbeli módosítást javasolt, a melyek 
az ez évi „Közlöny“ 439—440. lapján olvashatók. Márczius 22-én behatóan 
megbeszélte a tanköuyvbirálásnál szükségesnek mutatkozó reformot, s ugyan
ekkor, valamint — folytatólag — az április 12-én tartott gyűlésen, Kut
rucz Rezső előadása alapján megvitatta a rendtartás szakaszait, s azokon 
öbb rendbeli változtatást, kiegészítést, talált szükségesnek. Örvendetes
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jelenségként fölhozta elnök, hogy a tagok a kör gyűlései iránt fokozó- 
dólag tanúsítottak érdeklődést s hogy a kör által a pozsonyi tanárok tár
sadalmi érintkezése is örvendetesen föllendült, a mi a körök üdvös és 
szükséges voltának is egyik bizonyítéka. Yégül a maga, valamint a kör 
többi tisztviselői nevében is köszönetét mond az eddigi bizalomért s föl
hívja a tagokat, hogy a jövő évi tisztviselőket illetőleg ejtsék meg a 
választást.

A kör tagjai erre egyhangúlag megválasztják a kör elnökévé: 
Wiedermann Károly, pozsonyi tank. kir. főigazgatót; alelnökké: Pircliala 
Imre főgymn. igazgatót; jegyzővé dr. Schönvitzky Bertalan főgymn, tanárt; 
háznagygyá Albrecht János főgymn tanárt. A központi választmány vidéki 
tagjaiul a kör Pircliala Imrét, és dr. Schönvitzky Bertalant ajánlja.

Dr. Schönvitzky Bertalan, a kör aljegyzője.

A kecskeméti kör ápril lü-én tartott ülését Szabó Ferencz 
kegyesr. házfő mint a kör elnöke a következő emelkedett hangulatú 
beszéddel nyitotta meg: T. K ör! Midőn az ülést ezennel megnyitom, nem 
tehetem, hogy meg ne emlékezzem arról a megrendítő csapásról, mely 
minket nem régiben sújtott. Nem hegedt még be, s nem is fog behe
gedni a seb, melyet dr. Will er József, főreáliskolai tanárnak, szeretett 
barátunknak halála szívünkön ütött. A halál mindig korán jön, nála 
élete delén kopogtatott be. Nem jött ugyan egészen váratlanúl, készül
hettünk a csapásra, mégis mikor lesújtott, úgy vagyok meggyőződve, 
mindnyájunk lelkét igaz és mély fájdalom hatotta át. Ez a fájdalom ott 
sajog még most is, ez adja a szót ajkaimra. A boldogult magas mívelt- 
ségü és széles olvasottságú volt. Többé-kevésbbé minden tudományhoz 
értett. Szeretett eszmét cserélni, vitatkozni. Nem a divatos opportunis- 
musnak, a meggyőződésnek embere, jellem volt. E körnek, melynek 
nevében e pillanatban szólok, egyik megteremtője volt. Utóbbi időkben 
ritkán jelent meg köztünk, fájlaltuk távollétét, de az a gondolat volt a 
vigasztalónk, hogy helyre áll testi épsége és mienk lesz ismét. Reményünk 
nem teljesült. Elnémult örökre. Béke lengjen porain s áldás emlékezetén! 
T. Kör ! Indítványozom, hogy boldogult tagtársunk és barátunk emlékét 
jegyzőkönyvünkben örökítsük meg talán azzal, hogy e rövid beszédet szó 
szerint vigyük bele s boldogtalan özvegyéhez részvétiratot intézzünk. — 
A kör ez indítványt egyhangúlag elfogadta. Az elnök jelenti továbbá, hogy 
dr. Szántó Kálmán főreáliskolai rendes tanár a körbe lépett.

Következik Hanusz István főreáliskolai igazgatónak „Idegesség a 
tanulóknál“ czimű értekezése, melyben jelzi az előterjesztő, hogy a közép
iskola növendékeinél az izgékonyság különböző foka mutatkozik és tévedne, 
a ki azt általában az isteni szikra nyilatkozatának tekintené; sőt inkább 
selejtesedik a nevelési anyag folyton, mint a hadkiegészítő bizottságok 
panasza szerint silányul a katonakötelesek testi fejlettségének átlaga. A 
népiskolát szokás felelőssé tenni a tanulók szellemi fejletlenségéért, holott 
annak igazi oka a szülői ház, mely már a gyermekszobában rosszul gazdál
kodik az ifjú nemzedék idegtőkéjével, a mennyiben sokféle és túlerős
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izgatásoknak adja át. Kimutatja ezt Jules Simon párisi gyakorló orvos. 
Közre hatnak később a gyermek ifjú fejlődése kárára az alkohol, nikotin, 
melyek élvezetét a szülők behúnyt szemmel nézik; beleviszik korán a 
fölnőttek mulatságaiba, éjszakázásba, napi lapok olvasásába, az ellen nem 
őrzött cselédek társasága felkölti korán a nemi ingereket. Még is ifjúsági 
lapok túlhajtják szerepűket, föl is szólalt miatta 1889. júl. végén a leg
fölsőbb tanügyi hatóság. Ha mindezek összehatnak, nincs tanár, nincs 
módszer, mely eredményre jusson; azért jót tenne a közvélemény, ha az 
oktatás ki nem elégítő sikerét nem mindig az iskolában keresné, hol az 
előadó tapasztalata szerint, legalább az ő köréről bízvást mondhatja, a 
legnehezebb viszonyok közt is, a tanári kar híven teljesíti nevelő és oktató 
kötelességét. — A tetszéssel fogadott értekezéshez ár. Perényi József 
szólott, ki annak szélesebb körben való ismertetését indítványozta.

A május 29-én tartandó évi közgyűlésen dr. Szántó Kálmán fogja 
a szepesi kör javaslatát tárgyalni: „Fentartandó-e a jelenlegi tankönyv- 
bírálati kényszer? és ha igen, milyen módozatok mellett ?“ A zsolnai kör 
abbeli indítványáról pedig, hogy: „Legyen meg a tanári karnak azon 
joga, hogy úgy mint 1883 előtt, kiselejtezhesse azt az anyagot, melyet a 
népiskolából kap, mivel ennek jó része nem érdemli meg a beléje helye
zett bizalmat“, Virányi Ignácz főreálisk. tanár szándékozik véleményt 
mondani.

Virányi Ignacz, a kör jegyzője.

A zsolnai kör ápr. 18-iki ülésén dr. Mayer György értekezett 
„az egységes középiskoláról“. A kiváló gonddal kidolgozott értekezés, 
mely a körnek köztetszésében részesült, a zsolnai kir. gymnasium ez évi 
értesítőjében fog megjelenni. Azután Malatinselcy János körelnök tárgyalta 
a szepesi kör következő indítványát: „Szükségesnek tartja-e a kör a 
tankönyvek bírálásának megtartását és ha igen, minő módozatok mellett ?“

A kör az előadónak erre vonatkozó nézeteit elfogadja és határoza
t i ig  kimondja, hogy szükségesnek tartja, hogy a középiskoláknál hasz
nálandó tankönyvek kivétel nélkül szakférfiúk által biráltassanak meg és 
a vall. és közokt. ministerium által nem engedélyezett tankönyvek hasz
nálata mind az állami, mint pedig az autonom vagy községi intézeteknél 
a legszigorúbban megtiltassék. Hogy pedig a tankönyvbirálatnak tágasabb 
alapja legyen, az előadó azt javasolja, hogy a közokt. tanács tagjain 
kivűl a tankőnyvbiráló bizottságba a vidéki intézetek kiválóbb tanárai 
mint szakférfiak is belevonassanak és hogy ez kellő objectivitással tör
ténjék, legczélszerübb volna, ha minden tank. főigazgató a maga kerüle
téből minden szakra 3— 4 képzettebb és paedagogiailag is kiválóbb tanárt 
hozna javaslatba, a kik meghatározott sorrendben a bírálatra beadott 
tankönyveket bírálnák. — A főigazgatókban meg van a garantia az 
iránt, hogy csak szakavatott tanárokat fognak a bizottságba ajánlani, a 
kikről meg vannak győződve, hogy a reájuk bízott ezen nemű munkát 
kellő szakértelemmel, objectivitással sine ira et odio fogják teljesíteni.

Balugyánszky Béla, a kör jegyzője.
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A trsztenai kör április 30-án tartott ülésében 1. Bugala Gyula 
értekezett a testgyakorlás hasznáról és befolyásáról az egészségre. 2. 
Kotunovics Győző, a kör jegyzője értekezett a latin stílusgyakorlatokban 
követendő módszerről.

A stilus-gyakorlat az intensiv tanításnak elengedhetetlen föltétele, azért 
arra már az első osztálytól kezdve nagy gondot kell fordítani és e tekintetben 
előadja azokat a módokat, a melyek szerint a latin nyelv tanárának tanácsos 
volna eljárni, ha a sikert biztosítani vagyis a tanulót odáig akarja vinni, hogy 
az már a nyolezadik osztályban könnyen és helyesen kezelje a latin nyelvet 
akár szóban, akár Írásban, a) Részletesen és behatóan szól a praeparatiók 
készítésében követendő eljárásról, a mely a szóbőség megszerzését biztosítja, 
fő figyelmet fordítván a rokonértelmű szókra és phrasisokra. b) Az olvasmány 
tartalmi részének elsajátítására nélkülözhetetlennek tartja az argumentumok 
készítését latin nyelven, c) Kimondja, hogy a heti óraszámból legalább egy 
teljes órát fordítsunk latin beszédgyakorlatokra, d) Az Írásbeli dolgozatoknak 
kizárólag extemporale alakjában való megtartását sürgeti. Végül az összefog
lalásban sok többé-kevésbbé hasznos útmutatást közöl arra nézve, hogyan 
lehetne a latin nyelv tanítása ellen intézett támadásoknak véget vetni.

A kör tagjai az értekezést nagy érdeklődéssel hallgatták s azon 
óhajuknak adtak kifejezést, vajha tüzetes kidolgozásban olvashatnák vala
mely szaklap hasábjain. Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

A zentai kör VII. rendes havi ülését május 10-én tartotta meg 
az összes tagok jelenlétében. A napirend legfőbb pontja Mészáros Lajos 
felolvasása volt a következő kérdésekről: „Fentartandó-e a jelenlegi tan- 
könyvbirálati kényszer? és ha igen, minő módozatok mellett?“

Az előadó egybevetvén az okokat, melyek a jelenlegi tankönyvbirálati 
kényszer ellen felhozhatók, azokkal, melyek mellette szólnak, az első kérdésre 
határozott igennel válaszol. Különösen megkívánják ezt az iskoláink között 
való relatió szükségessége a tan- és segédkönyvek technikai egyöntetűsége, 
tankönyvirodalmunk fejlesztése a legjobbak versenyével stb. — Tekintve az 
orsz. közokt. tanács szervezetét, az approbatióra vonatkozó eddigi eljárását, 
óhajtandó volna, hogy a tankönyvbírálat a ministeriumban történjék ; de ha 
már a közokt. ministernek a képviselőház közoktatásügyi bizottságának múlt 
évi decz. 5-én tartott ülésében tett nyilatkozata értelmében a tanács reformá
lása mellett az approbatio ezután is rábizatik, ezen legújabb contemplatió 
mellett még kívánatos az, hogy: a) Uj tan- és segédkönyveket meghatáro
zandó módozatok mellett kéziratban is lehessen benyújtani, b) Azonos hasz
nálatra szánt könyvek szerzői concurrens könyveknek bírálói ne legyenek,
c) A szerző a vele közlött elutasító bírálatra replikával élhessen : ezen eset
ben az illető könyvet a tanács még egy bírálóval vizsgáltassa meg, s csak 
azután terjeszsze fel a ministeriumhoz.

Az előadónak fejtegetése mindenben találkozott a kör tagjainak 
nézetével. Czche Győző még azzal toldaná meg, hogy a bírálóbizottsá
gok szak szerint alakuljanak, ha szükséges — a mint mindenesetre 
szükséges lesz — a contemplált két szaknál, t. i. a természettudományi 
és nyelvészeti szaknál több albizottságra is. — Dr. Fercnczy Alajos szintén 
a szak szerint megalakult albizotságok működésében látja a siker reményét, 
főleg ha a bizottságok kebelében a középiskolai tankönyvekről csak olyan 
tagok adnak bírálatot, kik vagy maguk is középiskolai tanárok, vagy a 
középiskolában bizonyos ideig működtek. — Dr. Ferenczy megjegyzéseit 
magáévá teszi az előadó is kinek érdekes fejtegetéséért a kör jegyző- 
könyvi elismerést szavaz. Virág István, a kör jegyzője.

48Tanáregyesületi Közlöny. XXIll.
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Érettségi biztosok. A vall. és közokt, minister a közvetetlen rendelke
zése és vezetése alatt álló középiskolák f. évi rendes érettségi vizsgálataihoz 
ministeri biztosokul a következőket küldötte ki : Budapesten a IV. kér. 
kegyesrendi főgymnasiumhoz dr. Wólafka Nándor vall. és közokt. ministe- 
riumi osztálytanácsost, a László-féle főgymnasiumhoz dr. Ponori Thewrewk 
Emil bpesti egyetemi tanárt, a IV. kér. közs. főreáliskolához Fölser István 
műegyetemi tanárt, és a VIII. kér. közs. főreáliskolához dr. Béthy Mór mű
egyetemi tanárt; — a kalocsai kath. főgymnasiumhoz Bognár István bpesti 
egyetemi tanárt, és a kecskeméti áll. föreáliskolához Klein Gyula műegyetemi 
tanárt; — a pozsonyi kir. főgymnasiumhoz és áll. főreáliskolához dr. Bauer 
Imre bpesti egyetemi tanárt és a trencséni kir. főgymnasiumhoz Bartal Antalt 
a bpesti tanárképző intézeti főgymnasium igazgatóját; — a losonczi áll. 
főgymnasiumhoz dr. Fináczy Ernő közp. szolgálattételre berendelt gymnasiumi 
igazgató, és a beszterczebányai kir. főgymnasiumhoz dr. Hampel József bpesti 
egyetemi tanárt; — a kassai kath. főgymnasiumhoz és áll. főreáliskolához 
br. Eötvös Loránd bpesti egyetemi tanárt és a magy. tudományos akadémia 
elnökét; — a nagykállói áll. főreáliskolához Klein Gyula műegyetemi tanárt; — 
a balázsfalvi és naszódi g. kath. főgymnasiumokhoz dr. Abt Antal kolozsvári 
egyetemi tanárt; — a nagyszebeni áll. főgymnasiumhoz dr. Budenz József 
bpesti egyetemi tanárt, és a székelyudvarhelyi áll. főreáliskolához dr. Szabó 
Károly kolozsvári egyetemi tanárt; — a lugosi kath. főgymnasiumhoz dr. 
Pasteiner Gyula bpesti egyetemi tanárt, a temesvári kath. főgymnasiumhoz 
dr. Wolafka Nándor vall. és közokt. ministeriumi osztálytanácsost, a belé
nyesi g. kath. főgymnasiumhoz dr. Veress Ignácz áll. főgymnasiumi igazgatót 
és a nagyváradi áll. főreáliskolához dr. Ilosvay Lajos műegyetemi tanárt; — 
a szabadkai közs. főgymnasiumhoz dr. Szamosi János kolozsvári egyetemi 
tanárt, és a szegedi áll. főreáliskolához dr. Lóczy Lajos műegyetemi tanárt; — 
a pécsi kath. főgymnasiumhoz és áll. főreáliskolához dr. Simonyi Zsigmond 
bpesti egyetemi tanárt; — a szombathelyi kath. főgymnasiumhoz dr. Berger 
ev. János, és a soproni áll. főreáliskolához dr. Medveczky Frigyes bpesti 
egyetemi tanárokat.

Kormányképviselők a felek, középiskolák érettségi vizsgálataihoz. A vall. 
és közokt. minister az 1883. XXX. t.-cz. 23. §-a alapján az autonom felekezeti 
középiskolák f. évi rendes érettségi vizsgálataihoz a következő kormánykép
viselőket küldötte k i : A bpesti ev. ref. főgymnasiumhoz Gönczy Pál főrendi
házi tagot és nyugalmazott államtitkárt, a nagykőrösi ev. ref. főgymnasium
hoz dr. Török József debreczeni jogakadémiai tanárt, a halasi és kecskeméti 
ov. ref. főgymnasinmokhoz dr. Szász Béla kolozsvári egyetemi tanárt; — a 
csurgói és pápai ev. ref. főgymnasiumokhoz dr. Ballagi Aladár bpesti egye
temi tanárt; — a miskolczi és sárospataki ev. ref. főgymnasiumokhoz Csiky 
Kálmán műegyetemi tanárt; — a debreczeni ev. ref. főgymnasiumhoz Békési 
Gyula debreczeni tanker, főigazgatót, a máramaros-szigeti ev. ref. fögymna- 
siumhoz dr. Beöthy Zsolt bpesti egyetemi tanárt, a hódmezővásárhelyi ev.
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ref, fögymnasiumhoz dr. Felméri hajós kolozsvári egyetemi tanárt; a nagy- 
enyedi ev. ref. fögymnasiumhoz dr. Felméri Lajos kolozsvári egyet, tanárt, a 
kolozsvári és ziláld ev. ref. főgymnasiumokhoz dr. Hegedűs István kolozsvári 
egyetemi tanárt, a marosvásárhelyi és székely udvarhely iev. ref. fögymnasiumhoz 
Szabó Károly kolozsvári egyetemi tanárt, s a szászvárosi ev. ref. fögymna
siumhoz György Endre országgyűlési képviselőt; — a bpesti ág. ev. fögymna
siumhoz dr. Gömöry Oszlcár vall. és közokt. ministeri tanácsost, a selmecz- 
bányai ág. ev. fögymnasiumhoz dr. Vécsey Tamás bpesti egyetemi tanárt, és 
a szarvasi ág. ev. fögymnasiumhoz dr. Pulszky Ágost bpesti egyetemi tanárt; 
— a nyíregyházi ág. ev. fögymnasiumhoz Békési Gyula debreczeni tanker, 
főigazgatót, a kézsmárki és iglói ág. ev. főgymnasiumokhoz dr. Heinrich 
Gusztáv bpesti egyetemi tanárt, a rozsnyói ág. ev. fögymnasiumhoz dr. Beöthy 
Zsolt bpesti egyetemi tanárt, az eperjesi ág. ev. és a rimaszombati egyesült 
protestáns főgymnasiumokhoz dr. Fröhlich Izidor bpesti egyetemi tanárt; — 
a soproni ág. ev. fögymnasiumhoz dr. Medveczky Frigyes bpesti egyetemi 
tanárt; — a pozsonyi ág. ev. fögymnasiumhoz Zsilinszky Mihály csongrád- 
megyei főispánt; — a brassói, nagyszebeni, medgyesi és segesvári ág. ev. 
főgymnasiumokhoz és a nagyszebeni ág. ev. főreáliskolához Elischer József 
nagyszebeni tanker, főigazgatót, a beszterczei ág. ev. fögymnasiumhoz dr. 
Asbóth Oszkár bpesti egyetemi tanárt; — a kolozsvári unitárius fögymna
siumhoz dr. Erödi Béla kolozsvári tanker, főigazgatót; — az újvidéki g. kel. 
szerb fögymnasiumhoz dr. Asbóth Oszkár bpesti egyetemi tanárt; — a brassói 
g. kel. román fögymnasiumhoz dr. Veress Ignácz nagyszebeni áll. főgymna- 
siumi igazgatót.

Kinevezések. A csornai prépost a kegyurasága alá tartozó keszthelyi 
kir. kath. gymnasium igazgatójává dr. Burány Gergely szombathelyi főgymn. 
tanárt nevezte ki. — A vall. és közokt. minister dr. Sándorffy Nándor gyula- 
fehérvári róm. kath. gymnasiumi és theologiai seminariumi tanárt a iiumei 
magy. kir. áll. fögymnasiumhoz rendes róm. kath. hittanárrá nevezte ki.

Áthelyezés. A vall. és közokt. minister dr. Nemes György szolnoki áll. 
főgymnasiumi rendes tanárt a nagyváradi áll. főreáliskolához helyezte át.

Megerősítés. A vall. és közokt. minister Lehóczky József fehértemplomi 
rendes tanárt állásában végleg megerősítette.

Nyilvánossági jog. A vall. és közokt. minister a soproni Lühne-féle tan- 
és nevelő-intézetnek a gymnasium hat osztályára és a szilágysomlyói kath. 
algymnasiumnak a nyilvánossági jogot az 1890/91. ős 1891/92. tanévekre meg
adta (20,650. és 21,113. sz.).

Pályázatok. A váczi kegyestanítórendi főgymnasiumbau az 1890/91. tanév 
elején betöltendő rajztanári állomásra, melylyel a geometriai és szabadkézi 
rajz, a szépírás és esetleg a mennyiségtan tanítása az alsóbb osztályokban s 
700 írt évi fizetés van egybekötve, a vall. és közokt. ministerium pályázatot 
hirdet. A pályázók folyamodványukat, melyben életkoruk, r. kath. vallásuk, 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyuk, végzett tanulmányaik, képesítésük, 
nyelvismereteik, eddigi netaláni szolgálataik okiratokkal igazolandók, ha szol-
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gálatban vannak, elölj áróságuk utján minősítő táblázattal, különben pedig 
közvetetlenül a budapestvidéki tankerület főigazgatóságához (Budapest I. kér. 
Disztér 17. sz.) f. évi junius 15-ig nyújthatják be. — A szatmár-németi ev. 
ref. gymnasiumnál egy class, philologiai, egy magyar-latin és egy mennyiség
tan-ábrázoló geometriai, esetleg mennyiségtan-természettani rendes tanszék 
töltendő be. Javadalmazás: évi 1000 frt és 23 m3 beszállított tűzifa. Mind
három tanszék okleveles rendes tanárral fog betöltetni. Nem oklevelesek csakis 
oklevelesek hiányában választatnak meg és csak helyettes tanárokul alkal
maztatnak 800 frt évi iizetéssel s a jelzett failletménynyel, azzal a kötelezett
séggel, hogy vizsgálatukat a törvény által meghatározott időn (3 év) belül 
befejezik. A megválasztott okleveles rendes tanár első szolgálati éve próba
évnek tekintetik s ennek sikeres végződése után az illető tanár állandó alkal
mazást nyervén, a nyug- és gyámintézetnek jogosult és kötelezett tagja lesz. 
Pályázhatnak protestáns tanárok és tanárjelöltek, ev. ref. vallásúak elsőségben 
részesülnek. Pályázók oklevéllel, eddigi szolgálatukról szóló bizonyítványaik
kal, egyetemi indexükkel, katonai szolgálati viszonyukat feltüntető igazolvá
nyaikkal és egészségi bizonyítványukkal ellátott folyamodványaikat Farkas 
Antal igazgató-tanácsi elnökhöz legkésőbb f. évi junius hó 15-ig küldjék be. — 
A főgymnasiummá kiegészítendő keszthelyi kath. algymnasiumnál a természet
rajzi és földrajzi szakra a körülményekhez képest más tárgyak tanításának 
is kötelezettségével ideiglenes tanári állásra pályázatot hirdetnek. Az évi 
fizetés 800 frt és 200 frt lakpénz. Az ideiglenesen alkalmazandó tanár esetleg 
állandósításra is számíthat ugyanazon fizetési feltételek mellett, mint az állami 
középiskoláknál. A kellően felszerelt folyamodványok dr. Kuncz Adolf csornai 
préposthoz és praelatushoz czimezve f. évi julius hó 20-ig bezárólag a keszt
helyi kath. gymnasium igazgatóságához intézendők.

Zsolnára és szép környékére tervezett közgyűlési kirándulásunk rész
vevőinek bizonyára örömet fog szerezni Siegmeth Károly csinos müvecskéje : 
„Budapesttől Oderbergig a Vág völgyén Galantha-Zsolna és a magyar bánya
városokon Hatvan-Ruttkán keresztül“, mely mint a Borostyáni Nándor szer
kesztette „Magyarország útirajzokban“ gyűjtemény II. kötete, Budapesten 
Borostyáni Nándor és Schwimmer Pál kiadásában jelent meg. Tüzetesen és 
vonzóan találják ebben leírva a Budapestről Zsolnára vivő mindkét útirányt, 
fölvilágosítva 19 igen szép képpel és egy térképpel. A 39 lapra terjedő füzet, 
mely igazán szép kiállítása mellett is csak 30 kr., most jó tájékoztató, a 
megtett kirándulás után pedig kedves emlék lesz.

„A franczia középiskolák múltja és jelene“ czímü munkáját adta sajtó alá 
dr. Fináczy Ernő gymn. igazgató, melyre kartársaink figyelmét különösen 
fölhívjuk’. A szerző igy vázolja müve tartalmát és irányát: „Több éve, hogy 
behatóbban foglalkozom a franczia tanügygyel. A részletekbe való belemeriilés 
mind jobban felkeltette bennem a vágyat, hogy kutatásaim és a helyszínén 
szerzett tapasztalataim eredményeit közzétegyem. E vágy csak erősödött 
annak láttára, hogy hazánk közvéleményét épen most oly tanügyi problémák 
foglalkoztatják, melyeknek helyes megoldását a külföldi állapotok közelebbi 
ismerete elősegitheti. — Nyugat-Európa nagy nemzetei közt Francziaország 
úgyszólva az egyedüli, mely megalakulása óta megszakítás nélkül azon fára-



669

dozott, hogy közoktatását a koronként felmerülő nagy eszmék útmutatásai 
szerint elvszerűen rendezze be. A neveléstan minden nagy eszméjének, az 
iskoláztatás minden jellemző formájának keletkezését, fejlődését és átalakulását 
századok éta nyomról nyomra kisérhetjük ebben az országban. — Franczia- 
országban volt merev tanügyi absolutismus és teljes tanszabadság, klastromi 
és katonai szervezetű tanrendszer, teljes centrálisadé és korlátlan autonómia, 
szigorúan vallásos szellemű és felekezetnélkiili iskoláztatás, egységes gymna
sium, bifurcált gymnasium és dualistikus középiskola, externatus és internatus, 
szakrendszer, osztályrendszer és tanfolyamok rendszere. Volt idő, mikor a 
középiskolát párteszköznek tekintették, melylyel legitimistákat vagy bona- 
partistákat véltek nevelhetni; volt úgy is, hogy az iskolát a polgári szabad
ság és emberi jogok templomává avatták ; volt idő, hogy lenézték és kiátkozták, 
mint minden hiba és hanyatlás egyedüli okozóját, s ismét más idő, mikor 
hozzá fordultak, mint oly intézményhez, mely egyik főforrása a jobb jövőbe 
vetett reménynek a nemzeti gyász perczei után. A paedagogia legelemibb 
kérdései ép úgy, mint a tanügyi politika legbonyolultabb problémái kivétel 
nélkül mind felszínre kerültek e művelt és nagy nemzet oktatásügyében. 
Lehet-e érdekesebb tanulmány, mint e különféle átalakulások, e különböző 
elméletek és rendszerek, kísérletek és szervezkedések, alkotások és rombo
lások, aetiók és reactiók mozzanatait szemügyre venni ? Mily gazdag anyag 
az elmélet emberének, mily becses tanulság azoknak, kik akár az iskolai 
administrate, akár a gyakorlati tanítás mindennapi munkájára hivatvák ! — 
E változás és gazdag fejlődés indított arra, hogy müvemet ne csak a jelen 
állapotokra, hanem a franczia középiskolák múltjára is kiterjeszszem, mivég
ből az idevágó, nyomtatásban megjelent irodalom legnagyobb részét áttanul
mányoztam. A legrégibb időkre vonatkozó eredeti forrásokat nem volt ugyan 
módomban láthatni, de felhasználtam oly nagyobb forrásmüveket (okmány
tárak stb.), melyek a kézirati anyag gondos feldolgozásával készültek. — 
Müvem második felében a jelen állapotokat igyekeztem híven vázolni, részben 
azon benyomások alapján, melyeket a hely színén szereztem. Lehető bőven 
iparkodtam tárgyalni azt, a mi az iskola életében a fődolog, t. i. a tanítás 
módszerét, s reményiem, hogy müvem épen a methodikus részek e nagyobb 
terjedelménél fogva nemcsak a középiskolák, hanem talán a polgári iskolák 
és más tanintézetek tanárait is érdekelni fogja.“ — A munka 16—17 ívnyi 
terjedelemben f. évi június hóban fog megjelenni. Megrendelési ára 1 frt 80 kr. 
A megrendelések Lampel Róbert könyvkereskedésébe vagy a szerzőhöz 
(Budapest, I. kér. Vár, Verbőczy-utcza 3. sz.) küldendők.

„Népiskoláink gyorsabb fejlesztésének munkaterve“ czímü, „tanfelügyelők, 
lelkészek, tanárok, tanítók, közig, tisztviselők, iskolaszéki s gondnoksági 
elnökök, tagok és tanügybarátok“ számára írt művére dr. Weierle László, 
Máramaros-megye kir. tanfelügyelője, előfizetést hirdet, A munka négy rész
ben tárgyalja az egységes tanfelügyelet szervezését, az iskolai helyes ügy- és 
rendvitelt, az oktatás és nevelés munkájának természetes alapját és rendszerét, 
és a vallásos nevelést. Terjedelme mintegy 12 nagy 8r. ív lesz, ára előfizetés 
útján 1 frt., megjelenik f. évi június hóban. A megrendelések a „Kereskedelmi 
és Hitelintézet“ czímére М.-Szigetre intézendök.
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Az évi értesítők megjelenése idején ismételjük állandó 
kérésünket, hogy a t. igazgatóságok szíveskedjenek értesítőiket 
szerkesztőségünkhöz (Budapest, VI. kér. Nagy János-utcza 24, sz.) 
megjelenéskor azonnal beküldeni. Evek óta mindig kifejeztük 
azt az óhajtásunkat, hogy az értesítők alapján összefoglaló képet 
adnánk a befejezett iskolai évről és hogy a programm-érteke- 
zéseket nemcsak jegyzékbe szedni, hanem méltatni is szeretnék; 
de sohasem valósíthattuk meg, mivel az értesítők mindig igen 
csekély számmal érkeztek be. Kérve kérjük a t. igazgatóságokat, 
tegyék legalább most lehetségessé.

Barátaimnak és ismerőseimnek, kik szeretetük és részvétük melegével 
iparkodtak a fájdalmat enyhíteni, melyet kedves egyetlen kis liam váratlan el- 
húnyta okozott, szívem mélyéből mondok e helyen köszönetét. Három éve 
elvette isten legnemesebb szivíí és legszebb tehetségű tiz éves iiamat, és most 
elvette azt is, a kit azóta vigasztalóul adott. Nehéz bánattal mondom : Fiat 
voluntas tua!

Budapest, 1890. május 31-én.
Volf György.

Megjelent és folyóiratunk kiadóhivatalában
Mayer József eg y esü le ti p é n z tá rn o k  ú r  ú t já n

(Budapest, II. kér. áll. főreáliskola)
k a p h a t ó :

a Budapesti Tanáregylet Közlönye egyetlen és az Országos Közép
iskolai Tanáregyesületi Közlöny I—XX. évfolyamához.

Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület választmánya megbízásából összeállította 

S z ere lem  hegyi T ivadar egyes, titkár.
A X - a 1 i'o rint.

A „Tanári Társalgó Kör“ helyiségei, a fővárosi és vidéki kar
társaknak legjobb találkozó és gyülekező helye, kényelmesen berendezett 
tágas olvasó, társalgó, játszó szobákkal és nagy teremmel, hazai és kül
földi napi és heti lapok, tanügyi és tudományos folyóiratok nagy válasz
tékával, a főváros legszebb és legalkalmasabb részében, Andrássy-út, 
a m. k. opcraházzal szemben (m. k. államvasuti nyugdíj-alap palotája
II. emelet 13. számú ajtó, följárat a két oldalkapun).
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Magyar-néniét és német-magyar zsebszótár.
Iskolai és magánhasználatra szerkesztette 

Könnye Nándor tanár.

16-r. 42 ív. Mindkét rész eredeti vörös vászonkötésben együtt 9ü kr.

Kapható minden könyvkereskedésben valamint Deubler József 
kiadásában Becs II. Pratertrasse 9.
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KÁROLYI GYÖRGY kiadásában (Budapest, Y. Dorottya-utca 10.)
m egjelent

és a nm ltsgu m. k ir. vallás- és közoktatásügyi m inisterium  á lta l 20933)888 
szám a la tt engedélyez te te tt

A

Középiskolák, kereskedelm i és polgári iskolák, ta n ító 
képzők és m agántanulók szám ára

ir ta

KOLACSKOVSZKY SZILÁRD
fö reá lisko la i tanár.

Ára 30 kr. 26 drb. 6 frt.

T X g ^ S L r j -O t t  b : a . p l i . a . t ó l c :
K árolyi-féle rond irá si to llak  1 doboz 24 darab  vegyes szám ban 25 kr.

1 doboz á  144 darab  egy szám ból 1 frt. 20 kr. 
K árolyi-féle ro n d -to llta rtó k  d rb ja  10 k r., 10 darab  . . . .  90 kr.

A fö ldrajz tan ításához, ille tő leg  a  té rkép-rajzo láshoz szükséges 
térkép-hálózatokat

a  nm ltságu vallás- és  közok tatásügy i ministerium  24372|1881. az. a . ren 
delettel a közép isko lák , ta n itóképezdék  és po lgári iskolák szám ára Segéd

eszközül a ján landónak  ta lá lta .
Egyes lap 3 kr, 100 lap (ha vegyesen is) 2 frt 50 kr.

M intákat m egtek in tésü l készséggel küld  K árolyi G yörgy, B udapesten  У. 
D oroitya-afccza 10.
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PÁLYÁ ZAT.

A pozsonyi kereskedelmi akadémiánál a jövő 1890/1-ik 
iskolai évre a könyvviteltan és levelezés rendszeresített tanszéke betöl
tendő. E tanszékkel 18 heti tanórának kötelező megtartása és rendes 
tanári teendők teljesítése mellett az ideiglenes alkalmazás idejében évi 
1200 fit (ezer kétszáz forint) fizetés van egybekötve, melyhez a véglege
sítés után még évi 200 frt lakbér járul. Esetleg adandó több órák 
külön díjaztatnak. A magyar és a német nyelv tökéletes bírása szóban és 
Írásban feltétlenül megkivántatik; francziául vagy angolul tudók elsőbb
ségben részesülnek.

A pályázni óhajtók felhivatnak, hogy a képesítésöket és életrajzi 
adataikat feltüntető okmányokkal felszerelt folyamodványukat f. évi 
június hó 21-dikéig az alulirt igazgatóságnál, mely megkeresésre kész
séggel ad részletesebb felvilágosítást, benyújtsák.

Pozsony, 1890. május 12-ón.

A pozsonyi kereskedelmi akadémia igazgatósága:

J ó n á s  J á n o s ,
igazgató.

PÁLYÁ ZAT.

Az államilag segélyezett székesfehérvári kereskedelmi akadémiá
nál a jövő tanévre újabb rendszeresítés folytán 2 tanári állás töltendő 
b e ; az egyikkel a modern nyelvek (magyar, német, franczia), a másikkal 
a mennyiségtan és kereskedelmi számtan tanítása van egybekötve. A meg
választandó tanárok az első évben csak ideiglenes minőségben lesznek 
alkalmazva és 800 frtnyi évi fizetést kapnak; a próbaév sikeres betöltése 
után pedig rendes tanári véglegesítést nyernek.

A kik ez állásokra pályázni óhajtanak — csakis középiskolai 
tanári képesítéssel — kellően felszerelt folyamodványaikat /'. évi június 
hó 22-dikéig „a kereskedelmi akadémia igazgató bizottságának elnök- 
ségéhez“ czímezve, alulírott igazgatóságnál szíveskedjenek benyújtani.

Megjegyeztetik, hogy előnyben részesülnek olyan tanárok, kik a 
keleti nyelvek egyikét külön díj mellett előadni képesek.

Kelt Székesfehérvárott, 1890. évi május hóban.

A kereskedelmi akadémia igazgatósága.
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ÉRTEKEZÉSEK.

A millennium és a magyar tanárvilág.*)

.,Quod munus rei publicae adferre maius 
meliusve possumus, quam si docemus 
atque erudimus iuventutera ? his prae
sertim moribus atque temporibus!“

Cic. De divinatione II. 2.

Európa népei közt nincs egyetlenegy nemzet, mely ezredéves 
alhotmánynyal dicsekedhetnék, csak a magyar! Vannak ugyan 
régibb népek, de nem régibb alkotmánynyal bírók ! Hosszú ideig 
határozott évszámot tanultunk, a melyben eleink bejöttek, de leg
újabban már megoszlottak erre nézve a vélemények. Bolha Tivadar 
szerint (Századok 1881.6. füzet) a magyarok honfoglalása a 884—894. 
évekre esik. Mert, a mint kifejti, 884-ben ért a magyar fejedelem 
a Dunához és 894-ben már Pannóniát is birtokukba vették a ma
gyarok. Míg Pauler Gyula Botkával szemben a 895-ik év mellett 
tör lándzsát. (Századok 1881. 10. füzet). A Magyar Tudományos 
Akadémiánál pedig még mindig^sub iudice lis est“ : a honfoglalás 
éve annak ezredéves megünneplésével egyetemben. Bármiként álljon 
is a dolog, annyi bizonyos, hogy ezer év előtt már szép hazánk 
téréin száguldoztak őseink, s magyar szó, magyar dal, magyar riadó 
hangzott le Munkácstól a Dunáig. Őseink bejövetelének ezredéves 
emlékét megülni tehát elmulasztottuk, sőt majdnem szó nélkül 
hagytuk e szép időt magunk felett elsurranni. A kiket mégis vádolt 
a lelkiismeret, a kik féltek a nemzeti genius vádjától, azt határoz
ták, hogy nem is a bejövetel, hanem a honfoglalás tényét, őseink 
letelepedésének évét kell nemzeti ünneppé tenni. Belenyugszunk

*) Már márczius elején érkezett be, de mindeddig az égető napikérdé
sek kiszorították. A szerit.

Tanáregyesületi Közlöny. XXIII. 49
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ebbe is, sőt örvendünk, csakhogy az az ünnep méltó legyen egy 
ezredévet dicsőségesen átélt nemzethez! Ámde a mi lépések eddig 
történtek, azok vajmi kis mértékben elégítenek ki bennünket, az 
idő pedig rövid, mert ha a legvégső batáridőt veszszük, még akkor 
is legfölebb 6—7 év van hátra a millennium ünnepéhez 1 Pedig 
mit tennének más népek ! Csak a legközelebbi évet nézzük. A 
francziák, a nemzetünkkel vérmérsékletre és gondolkozásra nézve 
annyira rokon nép, a múlt évben ülték meg az Európát megráz
kódtató nagy forradalom századéves fordulóját, még pedig fényesen : 
nemzeti ünneplésekkel és egy kitünően sikerült világtárlattal. Egy 
forradalom a maga véres jeleneteivel ily ünneplés tárgya le tt: minő 
legyen a büszke magyar faj ezredéves bejövetelének és annyi poézis- 
sal telt honfoglalása ezredéves fordulójának ünneplése ? A mit eddig 
terveitek és teremtettek, minő: az új országház, a lipótvárosi ba
zilika, egy pantheon felállítása stb., az mind kevés. Ezek mind 
egyes helyekhez, egyes eseményekhez kötött dolgok, már pedig a 
millenniumot nem egyes helyeken, nem egyes emlékeknél, hanem 
az egész országban, minden városban, minden falun és pusztán 
minden igazi magyarnak egy szívvel, egy lélekkel kell megünne
pelnie ! Minden magyarnak, a legfőbb úrtól a legszegényebb pórig, 
át kell éreznie e nagy idők magasztosságát, az ezredéves ünnep 
fenségét! Át azt a lelkesedést, melylyel Árpád hadai vágtatták át 
az igéretföldét, sőt nekünk kétszeres lelkesedéssel, mert az igéret- 
földét ezer éven át megőriztük, s ezer évnek alkotásai, emlékei 
egy új, még szebb, még boldogabb ezerévre serkentenek!

És a mint fellelkesülünk az ősök ezredéves emlékén, éppen 
úgy elszomorít a jelen! Nem mintha nem haladnánk elég gyorsan, 
talán gyorsabban is, mint kellene, de valljuk meg, hogy hazánkban 
napról napra vész a mi igazán magyar, s mind jobban tért foglal
nak az idegen szokások és bűnök! Nem hiába szólalnak fel mind 
hangosabban a nemzeti genius érdekében! Irodalmunk hatalmas 
léptekkel iparkodik a többi nemzetek nyomában, de mind jobban 
kihal belőle az a hang, az a nemzeti szellem és színezet, mely még 
két évtized előtt is úgy átmelegítette a szíveket, oly lelkesedésre 
gyulasztotta a lelkeket! Kivéve speciális magyar irodalmi és tör
téneti műveinket, elmondhatjuk, hogy a legnagyobb része a kosnio- 
politaság bélyegét viseli; a szó magyar bennök, de a szellem többé 
nem! És csak írjon valaki a nemzeti genius sugallata szerint, mi 
magunk kiáltjuk ki chauvinistának. Hát még a tanuló ifjúságunk,
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beleértve az egyetemeket is, hol áll a hazafiság dolgában ? Mun
kásságukat ismerjük tapasztalatból és az egyetemi rectorok szék
foglalójából ; lelkesedésükről annyit tudunk, hogy szeretik a tün
tetést, és egy hónapig nagy tűzzel hordják a magyar kalpagot, 
aztán elcsendesednek, és szabad óráikat szivesen áldozzák újra a 
kávéházak és egyéb élvezetek gyönyörének, a külföldi férczregé- 
nyeknek és több efféléknek. De hát ennek egy részben mi tanárok 
magunk is vagyunk az okai! Ne szépítsük működésünket! Hol van 
az a lelkes tanárság, melynek hazafias tanításáról, szónoki előadá
sáról oly benső pietással, édes emlékezéssel beszélnek az ötvenes 
és hatvanas években iskolázó férfiak ? Kétségkívül a mostani tanári 
kar képzettebb, tudományosabb, disciplináltabb, de a lelkesítés, a 
nemzeti genius szellemében való előadás és nevelés dolgában mö
götte marad 1 Itt van a millennium Ugye; kik volnának jobban 
hivatva ennek előmozdítására, mint mi, a kik „docemus atque 
erudimus iuventutem“ ? Volt-e szó róla akár egyesületünkben, akár 
magunk közt ? Tettünk-e csak egy lépést is iskolai és oly ünnep
ségek dolgában, melyek a magyar ifjúságot a legszebb nemzeti 
ünnepre előkészítenék ? Gondolkodott-e a magyar tanárvilág hogy 
mi módon ülje meg a maga részéről is az ezredéves alkotmánynyal 
dicsekvő nemzet fennállását ? Mindezekről mindeddig egy szó sem 
volt sem közlönyünkben, sem másutt, pedig csak pár év választ 
el a nevezetes évfordulótól, a melyre, ha méltóan akarunk meg
jelenni, pár hó alatt elkészülnünk lehetetlenség !

Miként örökítse meg a magyar tanárvilág a maga részéről a 
millenniumot, arra e sorok szerény írója nem lehet competens, arra 
az ország legtekintélyesebb tanárai a hivatottak; csak az czélja 
jelen soraimnak, hogy ifjúságunkat miként készítsük elő.

Van-e magyar tanár széles e hazában, kinek keble nem buzdul 
fel ama tudattól, hogy pár év múlva lesz ezer éve, hogy nemzetünk 
Európa népei közt végleg megtelepedett, elismertette velők hatal
mát s az itt maradt népek közt fenhatóságát ? S hogy azóta, 
távol fajrokonaitól, teljesen elütő, idegen nemzetek közt fenmaradt; 
nem törhette meg kül- és belviszály, védőbástyája volt a keresztény 
civilisatiónak tatár- és törökjárás ellen, és százados nemzeti elnyo
matásai után is versenyt halad Európa legelső népeivel ? S ha fel
lelkesedik e tudatra, vájjon terhére esik, hogy minduntalan fel
említse haladásunkat, dicső múltúnkat ? Mert ne gondolja senki, 
hogy ez csak a magyar irodalom vagy a történet tanárának a

49*
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dolga! Minden szaknak az előadója, a vallástantól a tornáig meg
találhatja tárgyában a hangot, mely az iíjú szívéhez szól, meg a 
kiemelkedő eseményt, a megragadó pontot, mely az iljúság lelkét 
a nemzeti öntudatra, egy ezredéves dicsőség büszkeségére hevíti! 
Mindenesetre a magyar irodalom és történet tanárainak nyílik leg
bővebb alkalmuk a millennium fenségének a megértetésére és fel
fogására, a mennyiben közvetetlen tényekkel szemléltethetik a 
nemzet ezredéves életét a legrégibb hagyományoktól és nyelvem
lékektől a mai állapotig, s az eseményeket szemeik előtt tüntethetik 
fel az ősidőktől napjainkig, de közvetve minden iskolai tárgyunk egy 
ezredéves haladást mutat b e ! Bajos volna itt részletes utasítást 
adni, sőt lehetetlenség. Mert csak nemzeti önérzetre és lelkesedésre 
van szükség, ez megmond mindent, sőt csodákat müvei, mint azt 
történetünknek sok fényes lapja bizonyítja. A hol ez kialudt, a hol 
ezt nem lehet többé fölkelteni, ott hiába minden jó tanács, hiába 
minden buzdítás; akkor az apostol szavait használva: „Ha az an
gyalok nyelvén szólnék is“ — de lelkesedésre nem találnék — 
„olylyá lettem mint a zengő érez és a pengő czimbalom.“ (Pál 
Kor. I. 13.)

Ezek után nincs sok mondani valóm. Az ország nagyjai bi
zonyára gondoskodni fognak a millenniumnak külső megünneplésé
ről, emlékekkel való megörökítéséről. Belső, lélekben való megölé
séről azok tartoznak gondoskodni, kik a népnek szellemi vezetői: 
a papok, tanárok, tanítók ; s igazán nemzeti ünneppé akkor válik, 
ha ezek meg tudják értetni annak fontosságát; mert csupán magnum 
áldomás facere még nem nemzeti ünnepség ! Szép hivatás vár a 
magyar tanárvilágra e téren is! Felkelteni hazánk reményeiben a 
szent tüzet, hogy kegyes áhítattal visszatekintve a múltra új re
ménynyel induljanak be a második ezer évbe! Rábeszélni őket, 
tegyenek szent fogadást, hogy mindegyik az ősök Európa szerte 
ismeretes erényeit felújítva úgy indul pályájára, hogy hivatását, 
bármi szerény legyen is az, emberül betöltve, a hazának szenteli 
életét, s így minden magyar nemzeti jellegét megőrizve versenyt 
halad a culturával, s azon munkálkodik, hogy a második ezer év 
még dicsőségesebb legyen, még több tisztelőt és barátot szerezzen 
a magyar névnek! Ha erre törekszik minden magyar tanár, ha ezt 
megérteti és véghez viszi, akkor megtette kötelességét a millennium
nak legfenségesebb megülhetésére, s azt nemzetünk akkor méltóan 
is fogja elérni és átélni!
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Vajha az ország határáról kibocsájtott szózatom lelkes vissz
hangra találna a széles nagy hazában, s a magyar tanárvilág szív- 
vel-lélekkel felkarolná a szent eszmét, hogy az mielőbb testté vál
hasson! Mert örök igazság marad, a mit „Az Árpádok“ költője 
énekelt:

„Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sirlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.
S ha a jelennek halványul sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára !“

(Sepsi-Szentgyörgy).
Várkonyi Endre.

ISMERTETÉSEK.
Hazai müvek.

A magyarok története a tanuló ifjúság számára. Irta Horváth 
Mihály. Átdolgozta és a fennálló tantervekhez alkalmazta dr. 
Marczali Henrik. Tizedik kiadás. Budapest, 1890. Kiadja az Eggen- 
berger-féle könyvkereskedés. 8-r. VIII és 179 1. 5 térképpel. 
Ára 90 kr.

Horváth kis történetének kilenczedik kiadását teljes húsz éven át 
használták középiskoláink. Ez adat legjobban bizonyítja, mily varázshatása 
van nagy történetírónk nevének. Időközben kétszer is változtak az uta
sítások, —  a levéltárakból új meg új adatok kerültek felszínre, a mik 
sok régit döntöttek balomra, — a tankönyvirásról magáról is egy kis 
irodalom keletkezett; változott minden, csak Horváth könyvének erősen 
használt kilenczedik kiadását nem akarta követni a tizedik.

Most végre megjelent. Jeles tudós, jeles tanár vállalkozott a tarta
lom átdolgozására és módosítására; igen helyes megjegyzése szerint 
„bizonyára maga Horváth Mihály tiltakoznék legjobban az ellen, hogy az ő 
neve és tekintélye akadályoztassa a tudományos fejlődés eredményeinek 
bevitelét az iskolába“. Margzali a mondái részt elválasztotta a szigorúan 
vett történeti anyagtól, nagyobb tért szentelt egyes korszakok művelő
désének; s ezt az érdemét szívesen elismerjük. Kár, hogy beérte az anyag 
egyszerű elrendezésével s hogy korántsem gyakorolt oly szigorú bírálatot, 
a minőt Horváth neve és tekintélye ép úgy megkövetelt, mint különösen 
az ifjúság érdeke. Sok tárgyi hiba maradt meg a könyvben, nem is em
lítve, hogy még az évszámokban is nagy a sajtóhibák száma. így a tanár 
megint kénytelen corrigálásra fordítni drága idejének egy részét.

Nagy kár, hogy oly hozzáférlietetlennek tartotta Horváth stílusát. 
Kegyeletből tette, azonban könyvének s az iskolának rovására. Horváth
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előadása egyszerű és világos; e kis tankönyvét is ezen tulajdonsága ked- 
veltette meg. Ezen valóban nem szabad változtatni. De már nem a 
kegyelet dolga, hanem a paedagogia követelése, hogy nyelvezetét, mely 
félszázad óta igen is elavúlt, a nyelvnek ma érvényes törvényei szerént 
alakítsák át. A negyvenes évek íróira classikus olvasmányaik hatottak, 
midőn derüre-borúra használták a passivumokat s mondataikat is ezen 
hatás alatt szerkesztették. A Simonyi vagy Szinnyei rendszeres nyelvtanát 
tanuló fiú egyszer-másszor majd nagyon elálmélkodik azon, hogy törté
nelmének nyelve egészen más, mint az övé. Az átdolgozásnak tehát jövőre 
a munka stílusára, vagy inkább nyelvezetére is kell vonatkoznia. Sőt 
vonatkoznia kell a munka szellemére is. II. Ferdinánd, I. Lipót stb. 
iránt túlságosan loyalis e könyv, mely viszont egyszerűen lázadónak 
nevezi Bocskayt, Bethlent, Rákóczit. A gyermek előtt nem egyszer feltű
nik majd az az ellentét, mely könyvének s tanárának adatai és szelleme 
közt egyaránt mutatkozik. Azonban a szó repül, az irás megmarad; a 
gyermek jobban hisz a betűnek, mint emlékező-tehetségének s egyes 
hibás tudás, vagy helytelen fölfogás az életbe is átmegy vele.

Horváth eredeti tankönyvéből már a régi kiadásokban is kevés 
maradt meg. Nyelvezetét és szellemét még az ötvenes években és a 
Provisorium idején rontották meg; a forradalom embere maga sohasem 
vállalkozott volna oly átalakításokra, a miket csak akkori értelemben 
vett „gutgesinnt“ tanférfiú eszközölhetett. Kérjük Marczalit, a következő 
kiadásban szabadítsa meg végre Horváthot ettől a reá kent máztól s 
részesítse megérdemelt leczkében azokat a korábbi átdolgozókat, kik rész
ben meghamisították Horváth munkáját. Ezzel valóban kegyeletes mun
kát végez.

Magától Marczalitól voltaképen csak egy czikk van, a függelék, 
mely Magyarország politikai földrajzának történeti alakulásáról szól. Igen 
világos áttekintést nyújt; de távolról sem pótolja Ausztria-Magyarország, 
politikai földrajzát, melyet tehát ezentúl is külön tankönyvből kell 
tanulnia a növendéknek.

A jelen kiadáshoz öt történeti térkép járúl. Ezeknek kedvéért 
szinte elfelejtjük minden kifogásunkat s őszinte örömmel ismerjük el, 
hogy a kiadók valódi szolgálatot tettek velők a tanügynek. Homolka 
József, ki nem csak kitűnő cartographus, hanem jeles paedagogus is, a 
nála megszokott csínnal és ügyességgel végezte feladatát, mely sok szó
szaporítástól fölmenti a tanárt.

Az első térkép Magyarországot a római uralom idejében ábrázolja. 
Kár, hogy erről teljesen hallgat maga a tankönyv. — A második a Név
telen Jegyző által fentartott mondák szerént mutatja be Magyarországot 
s teljes képet fest a honfoglalás területéről. — A harmadik már általá
nosabb, mert nincs évhez kötve, egy lapon tüntetvén föl az Árpádház 
korabeli hazát. Az egyes országok megszerzésének idejéről különben 
úgyis szól a szöveg s így az adatoknak ezen összezsúfolása nem vezet
heti helytelen útra a gyermeket; épen ez áll az Anjouk és Hunyadiak 
korát feltüntető lapra is. Legnagyobb s még szakemberekre nézve is új
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a török hódoltság térképe, melyen az 1568. és 1606. határokat ugyan 
együtt, de igen érthetően rajzolja meg. A térképek mind színesek s igen 
csinosan vannak kiállítva.

Csinos magának a könyvnek külső alakja és nyomtatása is, úgy 
hogy a térképekkel együtt csak 90 krajczárra szabott ár valóban olcsó
nak mondható.

(Budapest.) Márki Sándor.

A földrajz az iskolában és az iskolán kívül. Koszorúzott 
pályamű. Irta Stauber Antal. Fordította Schürger Ferencz. Ung- 
várott, 1889. Kiadja Polacsek Miksa. 8r. XII és 157 1. Ára 1 frtSO kr.

Hogyan tanítsuk a földrajzot az iskolában, és hogyan, milyen czél 
kitűzésével, a kitűzött czélhoz vezető milyen eszközök felhasználásával 
tanulják az iskolán kívül: ez volt a tétel, melyet a II. Lipót belga ki
rály által igazi királyi pályadíjjal (25,000 frankkal) koszorúzott Stauber- 
féle jeles munka: „Das Studium der Geographie in und ausser der 
Schule“ *) az ide vágó szakirodalom minden segédeszközének felhasználá
sával megoldott. A methodikai munkákban oly gazdag külföldi szakiro
dalomban is jelentékeny műnek ítélik; mennyire számot kell tehát tennie 
a mi szakirodalmunkban, hol egyrészt kiválósága, másrészt meg hézagtöltő 
volta miatt nemcsak tanulságos, élvezetes, hanem egyszersmind szükséges is.

Jeles szolgálatot tett tehát szakirodalmunknak Schürger Ferencz, 
a mikor a kitűnő pályamunkát hazai nyelvünkre átültette. A tanítókép
zők növendékei, a földrajzi szakra készülő polgári és középiskolai tanár
jelöltek. tanítók és tanárok, a földrajzzal foglalkozni szerető műkedvelők 
oly jeles vezérfonalat nyernek e műben, a melyet követve czélt látnak maguk 
előtt, eszközök százait ismerhetik meg, nagy tudósok nagy tapasztalatait 
használhatják fel, hogy magukban és maguk által oldhassák meg a hasznos 
nagy kérdést: mit, hogyan és miért tanuljanak, vagy tanítsanak.

Mind e három kérdésre megfelel a jeles munka is a nélkül, hogy 
dogmákká alakítaná utasításait, véleményét, mint ez pedig a német tudó
soknál szokás. Megmondja, mit tanuljunk és tanítsunk a földrajzi stu
dium első fokozatán a népiskolában; kimutatja e studium helyét a közép
iskolákban általában s a humaniórák közt különösen; vázolja a tudo
mányos egyetemek tananyagát. A miért kérdésénél kitűzi merész kézzel 
a czélt, bár sajnálkozva látja, hogy fontosságát még most sem akarják 
méltányolni. „A földrajznak sok egyetemen még tanszéke sincs“, kiált 
fel. És itt a német tudós sajnálkozó felkiáltására örömmel válaszolhatjuk, 
hogy a mi egyetemeinken a földrajznak már rég van tanszéke, és hogy 
e tanszékek legdíszesebbikén egy Hunfalvy János élt. E hazafiui örömünk 
megkétszereződik, midőn a jeles szerző a hogyan kérdésének tárgyalásá
nál a tananyag kiválasztásáról, megállapításáról, beosztásáról értekezik. 
Igazi pártatlan rokonszenvvel emlékezik meg Magyarországról, mindjárt 
saját hazája, Bajorország után közölvén hazai népiskolai tantervűnket,

*) Folyóiratunkban (XXII. évf. 116—118.1.) a fordító ismertette. A szerte.
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s azt mint mintát a minták közt második helyre sorozza. Igazán jól esik, 
ha idegen tudós idegen tudósok előtt, tehát, nem azért, hogy meghalljuk, 
elismeri, a mi elismerésre méltó. És hogy Stauber jobb geographus akár 
hány franezia, német, sőt osztrák geographusnál, azzal is bebizonyítja, 
hogy tudja, hogy van Magyarország, s hogy itt még mintának beváló 
tanterv is megterem.

Utolsó részében a geographiának az iskolán kívül való műveléséről 
szól. Tanárok, utazók, pártfogók, földrajzi társaságok hasznos útmutatá
sokat nyernek itt és ha valahol, itt érvényesíti leginkább munkája jel
szavát: „In necessariis unitas, in dubiis libertas“. De a „libertas“-t 
a tudományos kérdések felfogásában, megítélésében és megbecsülésében 
is mindenütt megkívánja, lelkesülten emlékezvén meg mindazokról, a 
kik a földrajzi tudományos kutatás terén is, mint mindenütt e „libertas“ 
harczosai vagy védelmezői voltak, közöttök a szabad kutatás nemes fenkölt- 
jéről, a munka megjelenésekor még élő és éltető nagyv6\, a trón
örökösről. A „Nemini flebilior, quam nobis“ sóhajával teszszük félre 
az eredetit, hogy újra megemlékezzünk a fordításról.

A fordított munka külső megjelenése, tiszta nyomása, csínja, gon
dos szedése becsületére válik kiadójának. Takaros ruha a takaros test
hez. A fordítás nyelve minden ízében törekszik olyan lenni, mint az ere
detié : rövid, velős, világos és szabatos.

(Ungvár.) Bodrogi Lajos.

Erdély edényes flórájának foglalata. A kir. magyar természet- 
tudományi társulat megbízásából irta dr. Simonjai Lajos. Enume
ratio Florae Transilvanicae vesculosae critica. Budapest. Kiadja a
k. m. természettudományi társulat. 1886. 8r. XLIX és 678 1. Ára 
5 forint.

A természettudományi társulat munkásságának közművelődésünkre 
való kihatását a természettudományok népszerűsítésén kívül leginkább 
bizonyítják azon munkák, melyek hazánk természeti viszonyait a tudo
mány mostani álláspontjának megfelelően ismertetik. Ilyen feladatot tel
jesít e munka is, melyet szerzője a társulat 1880-iki növénytani nyílt 
pályázatán nyert megbizásból készített.

A kész munka 1886. évben nyujtatott be a társulathoz s a kö
vetkező évben meg is jelent. Nem tekintve, hogy Simonkai már 1872 
óta foglalkozott Erdély növénytani viszonyainak átkutatásával, teljes hat 
évet fordított annak tanulmányozására. Müve e hosszú 14 évi fáradság
nak derék gyümölcse s bármely nemzet irodalmában számot tenne.

Előszavában Simonkai történelmi áttekintést ád arról, a mi mun
kája megjelenéséig Erdély flórája érdekében történt. De a korunkig meg
jelent müvek, közlemények kevés kivétellel, részint nem felelnek meg 
már korunk követelményeinek, részint szerzőik kevés kritikájáról tesz
nek tanúságot — s a mi a legnagyobb hiányuk, megbízhatatlanok. 
Simonkainak jutott a feladat, hogy az Erdély flórájára vonatkozó eddig 
megjelent adatokat revideálja, tudományos bizonyossággal megállapítsa s



681

tanulmányozása alapján ki is egészítse, így erős kritikával felfegyverezve 
Erdély flórájáról lehetőleg tiszta képet nyújtson. E végből személyes 
tapasztalatok és önálló tanulmányok alapján kellett az Erdélyben honos 
növényfajokról meggyőződést szereznie, adatait kritikailag a meglevő ada
tokkal egybevetnie s a jót, a helyeset kiszemelnie, a helytelent, a hibás 
adatokat kiküszöbölnie! Csak a ki ily munkával valaha már foglalkozott, 
tudhatja, mily óriási türelmet, fáradságot kíván meg — úgy hogy el 
sem végezheti az, a ki nem egész szenvedélyességgel csüng szeretett tár
gyának ügyén.

Fáradságának gyümölcsét — müvét úgy állította össze, hogy az 
nem csak száraz enumeratio, hanem a tárgy természete szerint itt-ott 
bíráló megjegyzéseket, sőt diagnosisokat is foglal magában : továbbá, hogy 
abban a tudományos faj, nem és egyéb nevek közül a legjogosabbat 
találja a használó, s hogy a flora általános képét, növényzetének válto
zatosságát, elterjedési viszonyait s növénygeographiai jellemét is lehető
leg hűen feltüntesse, az állami nyelv nevén nevezett helynevek útmuta
tása alapján. E szempontokat tartá szem előtt s dicséretére legyen mondva, 
a viszonyok kuszáltsága daczára, müve az emberi lehetőségig megfelel a 
maga elé tűzött feladatnak.

Mielőtt a növényfajok részletes felsorolásába kezdene, számot ád 
arról, hogy kiknek s mely tudományos intézeteknek, gyűjteményeknek 
szívességével élt tanulmányánál, továbbá hogy minő forrásokat használt 
munkálkodásánál s minő jeleket használ munkájában, s végre helyszótá
rában összegyűjti a munkájában említett helységek nem magyar neveit, 
földrajzi helyzetüket, sőt a fontosabbaknál magassági fekvésüket is szá
mokban fejezve ki. Megelőzi még a fajok felsorolását Erdély flórájának 
általános jellemzése. Kiemeli Simonkai hazánk e floraterületének keleties 
és délies vonatkozásait, az önerejéből termett s kiváltságos tulajdonát 
képező benszülött (endemikus) növényfajoknak nagy számát, érdekes 
subtilis specieseit, melyek a hozzájuk nagyon hasonló nyugateurópai fajo
kat képviselik. Erdélyben megtaláljuk a középeurópai flora alapjellegét, 
de megtaláljuk benne a keleteurópai pontusi, a balkáni délvidéki, a közép- 
tengeri, sőt még a Skandináviái flora vonásait, nyomait is. Hogy ez állí
tásait igazolja, összehasonlítja Erdély flóráját Alsó-, Felső-Ausztria és 
Stájerország flórájával s kimutatja, hogy a két terület flórája egyenlő 
arányú, mint az előbbiben sok nyugoti, úgy az utóbbiban sok keleti faj hiány
zik. Összehasonlítja továbbá Erdély flóráját a Királyhágón inneni Magyar- 
ország flórájával, kiemeli a közös fajokat s más egyéb egyező vonásokat, 
végül felsorolja Erdély endemikus fajait szám szerint 107 és a Király
hágón inneni terület endemikus fajait szám szerint 15. Kimutatja a fajok 
részletes felsorolásával mind a nyugati, mind a keleti floraterületekről 
beköltözött fajokat. Igen érdekes azon felsorolása, melyben az Ausztriá
ban előforduló növények pótlására hivatott erdélyi növényfajokat szedi 
jegyzékbe.

E felette érdekes és tanulságos bevezetést követi a fajok részletes 
s egyenként való felsorolása. Összesen kimutat 2283 fajt, melyek 613
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nembe tartoznak, de e számban nincsenek befoglalva a tenyésztett kerti 
növények. Az egyes fajoknál bő irodalmi mutatót ád, ismerteti általában 
a termőhely természetét s az ismert termőhelyeket sorra felemlíti, sok
szor a termőhely magasságát számokkal is kifejezve. Egyes fajoknál 
helytelen adatot s felfogást igazít helyre. A fajok változatait kellő figye
lemre méltatja, de nem követi azok példáját, kik lehetőleg sok akár jó, 
akár rossz faj felállításában találják meg tudományos ambitiójukat. Az 
új fajok, változatok felállításában való e mérséklését bizonyára a beava
tottak is érdeméül fogják betudni. Ott azonban, a hol erre elegendő 
alappal bir s a hol a jellegek csakugyan eltérők, nem riad vissza az új 
fajok felállításától sem.

Mindent összevéve, Simonkai e művével nemzetünk irodalmát méltó 
módon gazdagította; Erdély flórája felőli ismeretünket kellőkép tisztázta 
s a lehetőségig teljesen állította elénk. Mint tioristikus munka nemcsak 
a honi, hanem a külföldi hasonló munkák legjobbjai közé tartozik. S a 
midőn Simonkai e müve felől való elismerésünket kifejezzük, nem mu
laszthatjuk el ismételve rámutatni arra a társulatra, mely áldozókész
ségével ily nem múló idők számára készült művel ajándékozta meg iro
dalmunkat. Nem mellőzhetjük e helyen azt sem, hogy rá ne mutassunk 
e műre, mint olyanra, mely középiskolai természetrajzi tanáraink különös 
figyelmére is méltó s e tekintetben főleg a Királyhágón túli részek taná
rainak érdekeit tartjuk szem előtt. Nem csak feltételezve, hanem tudva is, 
hogy természetrajzi tanáraink immár első kötelességüknek tartják, — 
hogy tanítványaiknak kellő útbaigazítással is szolgáljanak — lakóhelyük
nek környékét ismerni természetrajzi, különösen botanikai tekintetben, e 
müvet mint az ily tanulmányoknál kitűnő útmutatót, sőt majdnem nél
külözhetetlent csak ajánlani lehet. S ha hazánk flórájának helyes jellem
zését akarja adni a tanár, e munka ismerete nélkül csonka, hiányos lesz 
nem csak jellemzése, hanem felfogása is ! E két irány is megkívánja, 
hogy a tanári könyvtárakban helyet találjon e mű, mely a botanikával 
csak valamivel bővebben foglalkozó előtt válik ugyan kiválóan értékessé, 
de a műkedvelő által is nagy haszonnal forgatható. Vajha sikerülne e 
műnek is hozzájárulni ahhoz, hogy középiskolai természetrajzi tanáraink 
szakmájukkal továbbra is előszeretettel viseltessenek s azt mint kutatók 
is előbbre vigyék! Haszna lesz ebből tanítványuknak, iskolájuknak s a 
magyar tudományosságnak!

(Budapest.) J)r. Mágócsy-Diets Sándor.

Az elméleti physika kézikönyve. A magyar tudományos Aka
démia megbízásából irta dr. Fröhlich Izidor. Bevezető rész: Mathe- 
matikai repertorium physilcusok számára. Budapest, 1890. Kiadja 
a magyar tudományos Akadémia. 8r. VI, 208 és 4 1. Ára 2frt30kr.

A m. t. Akadémia megbecsülhetetlen szolgálatot tett a hazai tudo
mányosságnak azzal, hogy az elméleti physika kézikönyvének kiadatását 
elhatározta. Bízvást remélhetjük, hogy ez jelentékeny tényezője lesz 
mathematikai-physikai irodalmunk fellendülésének. Maga a tanárképzés is



biztosabb alapon indulhat meg, ha tanárjelöltjeink kezébe tudományos 
színvonalon álló kézikönyvet adhatunk. De nagy szolgálatot tesz ily kézi
könyv a középiskolai tanárvilágnak is, mely ezentúl nem lesz kénytelen 
oly könyvből tanulni, a melyik egyúttal a középiskolai tanuló ifjúságnak 
a tankönyve.

Fröhlich ezúttal elméleti physikájának segédeszközét és bevezető 
részét, a mathematikai repertóriumot, adta ki. Mathematikai irodalmunk 
hézagossága, szegénysége indíthatta őt erre. Munkáját derekasan oldotta 
még és oly mathematikai repertóriumot szerkesztett, melyet mathematikusok 
és physikusok egyaránt nagy haszonnal tanulmányozhatnak.

A repertorium 12 fejezetre oszlik. Az I. fejezet goniometriai és 
trigonometriai képleteket tartalmaz. — А II. fejezet az algebra és az arith- 
metika köréből ad néhány fontosabb dolgot, a többi között a magasabb 
rendű és transcendens egyenletek közelítő megoldását stb. E fejezetben 
a determinánsokról is találunk néhány tételt. Ugyanitt szól a szerző a 
sorok convergentiájáról is. Itt meg kell említenem, hogy a sor által 
definiált függvény different,iálhatóságára és a dift'erentialquotiensre a 18. 
lapon a 4. pont alatt közölt tétel, ebben a fogalmazásában téves. Ugyanis 
ebben a fogalmazásban vagy illusorius a sor által definiált függvény diffe- 
rentiálhatósága vagy pedig pl. ez a függvény:

n =  СО

E bn cos (an X ír)
11 =  О

(a hol legyen: ab )> 1 +  ® jc)
szintén differentiálható volna. Erről a sorról pedig, bár ez minden hely 
környezetében egyenletesen convergens s így folytonos függvényt definiál, 
Weierstrass kimutatta (L. Crelle Journal 79. kötet, vagy „Abhandlungen 
aus der Funktionenlehre“ von Karl Weierstrass. Berlin, Julius Spinger, 
1886.- 97.1.), hogy egyetlen egy helyen sincs meghatározott differentiál- 
quotiense.— А III. fejezet a stereometria köréből a hasáb, henger, gúla, 
kúp, gömb, ellipsoid, forgási ellipsoid, paraboloid és hyperboloid és ezek 
metszetei felületének és köbtartalmának kiszámítására vonatkozó kép
leteket adja. Már itt vezeti be a szerző (az ellipsoid felületének kiszá
mításánál) az F  (k, <p) és az E  (k, tp) első- és másodfajú ellipsises 
integrálokat.— A IV. fejezetben a szerző a differentiálszámítással foglal
kozik. Itt közli a Taylor és Mac-Laurin sorokat, a függvények maximu
mát és minimumát megszabó feltételeket stb. — Az V., VI. és VII. fejezetek 
a legterjedelmesebbek. Az V. a coordináták transformatióját, a VI. a 
görbe vonalak és a VII. a görbe felületek elméletét adja. E három 
fejezetben már fejtegetésekkel és bizonyításokkal találkozunk. Fröhlich 
mindenütt meg tudja választani az elegáns tárgyalást és bizonyítást. E feje
zetekkel rendkívül nagy szolgálatot tett az ez irányban igazán nagyon 
fölszínes és igen szegényes irodalmunknak. Feltűnt nekem, hogy sem itt, 
sem az integrálszámítás fejezeteinél nincsenek összefoglalva a sík- és 
térbeli görbék ívhosszának kiszámítására, továbbá a terület, felület és 
köbtartalom meghatározására szolgáló általános képletek. — A VIII. és IX. 
fejezetben vannak összefoglalva rendkívül gazdag tartalommal és elegáns
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berendezéssel az alapintegrálók, részletes integráltáblák, reductiós formulák, 
határolt integrálok. — Az egész X. fejezet az ellipsises integráloknak van 
szentelve. E fejezet utolsó §-a az ellipsises integrálok numerusos számí
tására szolgáló sorkifejtéseket adja. — A XI. fejezetben a mértékekre, 
arithmetikai, goniometriai és kosmikus állandókra, a számok közönséges 
és természetes logarithmusaira vonatkozó számtáblákat találunk. Mindezek 
nagy gonddal és tudományos körültekintéssel vannak összeállítva. E táb
lákra nekünk, középiskolai tanároknak, mindnyájunknak szükségünk van, 
hogy ezek alapján tankönyveink itt-ott téves, itt-ott ingadozó adatait 
megigazíthassuk. — A XII. fejezet a gyakrabban előforduló függvények 
számtábláit adja.

Lényeges sajtóhibákat alig találtam. Sokszor elmaradt az ékezet. 
Nem magyaros kifejezést is igen keveset. Többször használja a szerző 
a less igealakot magyartalanul. Nem magyarosak a szükségtelenül hasz
nált passivumok sem. Ellenben szerencsések ellipsises, parabolás, hyperbolás 
kifejezések.

Ismertetésen) végén egy kérést is intézek a szerzőhöz. Igen nagy 
szolgálatot tenne a hazai mathematikai irodalomnak és különösen a 
középiskolai tanárvilágnak, ha a differentiál-egyenleteket. a complex 
változók függvényeit, a Fourier-féle és hasonló sorkifejtéseket, az ellip
sises, a gömbi, a hengeres és analog függvényeket stb. nem, miként az 
előszóban tervezte szétszórva ott. a hol elméleti physikájában szükség 
lesz ezekre, hanem összegyűjtve, fejtegetésekkel és bizonyításokkal, mun
kája valamelyik kötetének bevezető része gyanánt közölje. Tudom, hogy 
ez nagy fáradsággal és nagy munkával jár, de bőven megjutalmazhatja 
az a tudat, hogy ezzel a magyar culturát, a magyar mathematikai tudo
mányt vitte előbbre. Erre pedig ő, mint az Eötvös-iskola kiváló mathe- 
matikusa is, igen hivatott.

A munka kiállítása csinos, szedése kitűnő, ára nem nagy.
(Budapest.) Dr. Demecsky Mihály.

K ü lfö ld i m ű v e k .

Dimensionen und absolute Maasse der physikalischen Grössen, 
zugleich als Übungsbuch des C. G. S.-Systems. Von A. Czógler. 
Leipzig, Verlagsbuchhandlung von Quandt u. Häudel. 1889. 8r. VIII. 
és 151 1. Ára ?

Avval, hogy az absolut mértékrendszer általános alkalmazása a 
physika terén már csak idő kérdése, teljesen meg van okolva, ha valaki 
e rendszerrel való bánásmódot, elemi úton, tehát mindenkinek liozzáfér- 
hetőleg, mennél világosabban megismertetni igyekszik : másrészt egyúttal ter
mészetes, ha e törekvés eredményit e folyóirat hasábjain ismertetve, a 
collegük szíves figyelmébe ajánljuk, annál is inkább, minthogy ezúttal 
egy jónevft hazánkfia szerző munkáját méltatjuk benne. Egyszerű, rövidre 
vont, de azért világos előadásban teljes foglalatját nyerjük mind annak,
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a mit e tárgyról ismereteink kiegészítésére és a gyakorlati elbánás elsa
játítására csak kívánni lehet. Mindazon munkák közül, melyek hasonló 
czélból készültek, mind az előadás átlátszósága, mind a fogalmak és 
definitiók megállapításában kifejtett praecisiója miatt, részemről Czógler 
ezen könyvét teszem első helyre.

Míg egyrészt az absolut mértékekkel való számolást a physika min
den ágából válogatott charakteristikus példákban bemutatja, sőt való
sággal begyakoroltatja az olvasóval s ekként csakugyan a dolgok practi- 
cumába is beavat, addig másrészt elméleti szempontból tiszta világításba 
helyezi mindazokat a kérdéseket, a melyek a dimensiók hasznára, jelen
tőségére és értelmére vonatkoznak. A bevezetés az absolut egységek 
ismertető jeleiről, az alapegységek megválasztásáról, a különböző absolut 
rendszerekről, a dimensiókról általában és hasznukról szól. A következő 
fejezetekben a mechanika, hullámmozgás, melegség, mágnesség, elektro- 
statika, elektromágnesség köréből vett számos példán gyakorlatilag 
mutatja be az absolut mértékrendszer használatát. Mind az eredeti példák 
kidolgozása, mind néhány régi, de jellemzetességénél fogva úgyszólván 
..classikus“ példa átdolgozásával egyaránt demonstrálva van, hogy az absolut 
mértékek sehol semmi téren nehézséget vagy fönnakadást nem okoznak. 
Kiemelendőnek tartom azt a gondosságot is, melylyel a szerző a phvsikai 
egyenletek homogenitását s általában az absolut mértékek benső össze
függését minden alkalommal feltüntetni igyekszik, a mely eljárása bizo
nyára a leginkább czélra vezető módja annak, hogy az absolut mértékek 
használatát megkedveltessük.

Egészen új — s e  részben a szerző úttörő — a calorikus felada
toknak az absolut mértékrendszer szempontjából való következetes tár
gyalása. Érdekes, hogy a calorikus mennyiségek dimensióinak használatától 
eddigelé tartózkodtak, mert azon aggódtak, hogy a dimensió értelmezése 
a fogalom tisztaságát megzavarná; ezt a felfogást látszólag az a körül
mény támogatta, hogy pl. a mérsékletnek és a hosszbeli kiterjedés együtt
hatójának dimensiói L 2 T~ 2 és L ~ 2 T ~ 2 lévén, a mérséklet mint 
valamely sebesség négyzete, a kit. együttható pedig mint ennek reciprok 
értéke van feltüntetve, holott köztudomásúlag mind a kettő tiszta szám, 
míg ép ellenkezőleg a fajmeleg fogalmilag véve a melegnek bizonyos 
mennyisége, a fajmeleg dimensiója pedig =  1, tehát szám. Ha azonban 
figyelembe veszszük, hogy a dimensió jelentősége inkább formális semmint 
materiális és ennélfogva a dimensió nem szükségképen szemléltetöje magá
nak a fogalomnak, a melynek megfelel: kitűnik a fönnebb említet aggo
dalom alaptalansága. Hisz példáúl abból, hogy a szögsebesség dimensiója 
(T—1), vagy hogy az elektrostatikai capacitásé (L) senki sem fogja azt 
következtetni, hogy íme a szögsebesség nem más mint egy reciprok idő
érték, valamint hogy az elektrostatikai capaeitást sem fogja senki hosszú
ság gyanánt definiálni. Az egész aggodalom tehát abból a tévedésből ke
letkezett, melyet elkövetnek akkor, midőn azt a tételt, mely szerint kell, 
hogy „minden dimensió physikai fogalmának pontosan megfeleljen“, 
megfordították s a dimensió alakjából kívánták a fogalmat megállapitani..
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Eszerint semmi ok nincs, a mely a calorikus feladványok numerikus meg
oldásánál az absolut mértékek használatát ellenezné; Czógler tehát csak 
hasznos és dicséretes munkát végezett, midőn az eddigi tartózkodás alap
talanságát kiderítve, az összes calorikus mennyiségek, úgymint a meleg
mennyiség, temperatura, fajmeleg, térfogati fajmeleg, kiterjedési együtt
ható, olvadási és párolgási meleg, égési meleg, melegvezetés, kihűlési 
sebesség, kisugárzó képesség dimensióit megállapította s e mennyiségek 
számbeli meghatározását kiváló szerencsével összeválogatott példákon be
mutatta.

Midőn Czógler e könyvét — melyről azt hiszem, hogy a közép
iskolák felső osztályaiban segédkönyvül sikerrel alkalmazható — az ér
deklődő kartársak figyelmébe ajánlom, csak sajnálom, hogy ily jeles szak
munkának külföldön kellett megjelennie, noha másrészt a magyar tudo
mányosságnak csak hízeleghet, hogy termékeit az oly gazdag szakiro
dalom is, minő a német, oly szívesen adoptálja.

(Budapest.) EkJcert Antal.

К Ö Z О К TATA S Ü G Y.

BELFÖLD.
A „leggyakorlatibb“ megoldás.*)

E lap VIII. száma (501. 1.) a középiskolai kérdés „legjózanabb 
és Iéggyákorlatibb“ megoldásának a porosz cultusminister tervét mondja, 
mely szerint „oly elemek számára, melyek a gymnasiumban nem akar
nak és nem tudnak befejezett műveltséget szerezni, más iskolaformákat 
kell t a l á l n i s így elérhető, „hogy a gymnasiumba csak olyan növendé
kek vétessenek föl, a kik azt el is szándékoznak végezni“, — és a mely, 
„hogy a gymnasiumot megszabadítsa az oda nem való tanulóktól és meg
akadályozza a tanúit proletariátus szaporodását, többféle új fajta közép
iskolát igér“.

E megjegyzéseket örömmel olvastam, mint első jelét annak, hogy 
e nagytekintélyű lap szóba hozza a kérdésnek olyan oldalát is, melynek 
figyelembe vétele nélkül — nézetem szerint — a középiskolai kérdést 
kielégítően megoldani nem lehet.

Vannak nekünk már olyan iskoláink, a milyeneket a porosz terv 
emleget, csakhogy nem „új fajta középiskoláknak“ híjják, hanem polgári 
és szakiskoláknak. Ezeknek a középiskolai kérdéssel való kapcsolatára 
más helyen már megkísértettem fölhívni a figyelmet, **) a fent idézett 
megjegyzések fölbátorítanak rá, hogy most ott szólaljak föl, a hol közép
iskolai kartársaim előbh meghallják.

*) Már IX. füzetünk számára volt kiszedve, de a görög nyelv ügye 
miatt közlését mostanra kellett halasztanunk. A szerk.

**) „Az egységes középiskola és szakiskoláink1", a ..Felső nép- és pol- 
gárisk. Közlöny“ 1890. februári számában.
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A nem akarók és nem tudók nagy tömege a legnehezebb kolonez 
a középiskolák nyakán. A nem tudók kategóriáján nem segít sem porosz, 
sem magyar panacea, „helfen selbst Götter nicht“. Máskép áll a dolog 
a nem akarókkal. Kik azok, a kiket középiskolákba küldenek a nélkül, 
hogy végeztetni is akarnák? Nagy többségük jobbmódú gazdáink, iparo
saink és kereskedőink gyermekei. Ezek, a kik nem elégesznek meg a 
népiskolai műveltséggel; de tudós pályára sem szánták fiaikat, hanem 
megvárják a míg odáig erősödtek (14— 16 éves korukig) s akkor befog
ják a gyakorlatba. Addig pedig beadják a gymnasiumba (ha reáliskola 
van közelebb, akkor abba), hogy — ragadjon rájuk valami. Nem hiszem, 
hogy épen egy kis latint ráragasztani volna kedvük, — bár ősidők óta 
szerettek csizmadia atyamestereink azzal a pár latin frázissal imponálni, 
a mit az 1. gymnasiumban ragasztottak meg. Yalószínű, hogy minden 
józanul gondolkozó ilyen apa inkább szeretné, ha fia azon nehány év 
alatt a latin helyett, vagy általánosan szólva: a classikus míveltség ingre- 
dientiái helyett, inkább nekivaló míveltséget szerezhetne meg. ■—- Miért 
van hát mégis, hogy ezek az elemek még mindig oly nagy tömegben 
tódúlnak a középiskolákba, a mikor ott vannak a polgáriskolák ? Miért 
mennek a középiskolába, hogy 4— b év múlva ott hagyják csonka mívelt- 
séggel, mely ezért gyakran a semminél is rosszabb, töredékeivel oly isme
retkörnek, melylyel az iskolából kilépve örökre szakítanak, a mikor ott 
vannak a polgáriskolák, melyeknek czéljuk épen abban az időben s ahhoz 
az időhöz mért keretben egységes nemzeti és gyakorlati míveltséget nyúj
tani? -— Aligha csalódom, ha erre a „miért“-re a feleletet a százados 
megszokásban keresem. Apáink, nagyapáink, ha túl mentek a falusi isko
lán, a latin iskolát keresték föl. Utánuk megyünk mi is ha kell. ha 
nem. Akkor nem is volt más iskola, most azonban van halommal, de 
csak az látja meg, a ki beléjük botlik. Azok az apák, a kik nem látják 
meg a polgáriskolát, azután panaszkodnak, hogy nehány évig a gymna
siumba járt fiuk ott csak „haszontalanságot“ tanúit. Az apák panaszát 
ismétlik képviselőik az országgyűlésen, — fölszólal egy országos párt 
egyik vezérférfia, hogy ezek kedviért a középiskola „hasznos“, „életre
való“ ismereteket tanítson s nem veszi észre, hogy van az országban 
pár száz olyan iskola, a melyik épen azt és csakis azt akarja s csak 
két paedagogus képviselő akad, *) a ki az ezen czélt szolgáló külön isko
lákra — a polgári és szakiskolákra utal. Az illető képviselő valószínű
leg nem követeli, hogy a paedagogiában tekintélynek tartsuk, de azért 
felszólalása jellemző mint tapasztalati adat arra, hogy miképen fogják fel 
még legmíveltebb köreinkben is ezt a kérdést s milyen nagy a tájéko
zatlanság iskolaügyünk újabb fejlődésére nézve. Egy kis túlhajtással úgy 
lehetne jellemezni, hogy sürgetnek olyan intézményt, a mi már megvan. 
23 éve, hogy Eötvös és Csengery egy általános szükségérzet kielégítésére 
megalapították a polgári iskolát, melynek egy része azóta még hozzá
kapcsolt szakiskolával tovább fejlődött, s az a szükségérzet még mindig 
nem vette észre, hogy hol találhatja meg kielégítését. Bármilyen csudá

*) Korács Albert a bizottságban és Hock János a nyílt ülésen.



688

latos is ez, könnyen megmagyarázható abból a tapasztalatból, hogy az 
új intézmények nehezen tudnak gyökeret verni; áll az különösen polgár
iskoláinkról, melyek előtt a tért oly régi és erőteljes intézmények foglal
ták el, mint a középiskolák. Nekünk, a kik a polgáriskolákért munkál
kodunk, a feladatunk ez intézményt ápolva erősíteni ; s ha mi nehéz 
munkánkban segítségét kérjük az idősebb és erősebb testvérnek, az is 
érthető, — de mulasztás volna középiskolai kartársaink testületé részé
ről, ha meg nem adnák ezt a segítséget akkor, a mikor saját érdekük 
is azt parancsolja. Meg akarnak szabadúlni a nem odavaló elemektől ? — 
mi azokat magunkhoz akarjuk vonni. Nekik az akadályozó teher, nekünk 
anyag az erősödéshez. Egymáson segítünk, a mikor erre törekedünk. De 
ennek a segítségnek nem az a módja, hogy középiskolai kartársaink 
testületé épen úgy hallgasson a polgári és szakiskolákról, mint teszi a 
nagy közönség s annak elite-je: a képviselőház. Ha látják azt az intéz
ményt, a mely róluk egy nagy terhüket leveheti, mutassanak is rá; meg
állapodott tekintélyük erejével fordítsák rá úgy a közönség, mint az in
téző körök figyelmét. Minden lépés a polgári és szakiskolák népszerűsítése 
felé, elősegíti a középiskolák helyzetének tisztázását; megmenti egy 
koloncztól s a mellett még megkíméli attól is, hogy vele szemben olyan 
követelések támasztassanak, a melyeket nem teljesíthet, hacsak igazi czélját 
föl nem akarja adni. Mert tagadhatatlan, hogy a középiskolai kérdés 
legújabb fölzavarója az Utilitarismus volt. Az antihellenisták legfőbb argu
mentuma az a kérdés: „mi haszna a görögnek?“ és az az állítás: 
..megélünk a nélkül is“. Legélesebben kitűnik pedig ez abból az említett 
képviselőházi felszólalásból, a mely „hasznos“ és „életrevaló“ ismereteket 
kíván a középiskoláktól. Van a haszonkeresésnek is jogosúltsága a maga 
helyén, de a hol a nemzet intelligentiáját nevelik, ott nem szabad neki 
beleszólást engedni. Lelkes és szakértő férfiak intézik azt, a világmívelt 
ség legjavát hordva össze tisztán e czél érdekében. S itt megint a köl
csönös segítséghez jutottunk. Hogy ezt a czélt szabadon követhessék, 
megkímélve az Utilitarismus követelődzéseitől. ne akarják azt csupán azon 
negativ argumentummal kielégíteni, hogy a középiskolának nem az a 
czélja, — ezzel az nem lakik jól, hanem mutassanak rá a gyakorlati 
irányú iskolákra, mint a melyekben az Utilitarismus is kielégítést talál
hat. Van olyan már 200. a törvény jogot ad még egy annyinak felállításához, 
fejleszszék azokat mindenütt a gyakorlati követelményeknek megfelelően, 
így haladhatunk egymás mellett, egymás területét kölcsönösen biztosítva 
és egymást kiegészítve. Talán nem szükség ide is Poroszország, hogy 
azon keresztül lássuk meg egymást.

(Budapest.) Dr. Kovács János.

A felekezeti és községi tanárok nyugdíjügye.
Közoktatási ministeriumunknak egyik legszebb alkotása, a felekezeti 

és községi tanárok nyugdíjintézete most már valóban a megoldáshoz közel 
van. A kormány intentióit a ministeri jelentés és maga a minister is a 
budgetvita alkalmával elég világosan kifejezték. A nyugdíjigények azono-
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sak legyenek az állami tanárok nyugdíjigényeivel, nevezetesen, ha a tanár 
10 évi szolgálat után szolgálatra képtelenné válik, megkapja iizetésének 
40% -át nyugdíj fejében. Ha később válik szolgálatra képtelenné, többet 
kap és pedig az előbb említett 40 % évről-évre 3 % -kai nő, úgy hogy 
30 évi szolgálat után teljes fizetését kapja; 30 évi szolgálat után mehet 
pensióba, ha szolgálatra képes i s ; mehet továbbá, ha 65-ik évét elérte. 
Az özvegyi pensió pedig a fizetés első 600 írtja után 50 % -ot, a további 
összeg után pedig 2O°/0-ot tesz. A gyermekek nevelési járulékra csakis akkor 
tarthatnak számot, ha az ellátásra szorulók száma legalább 3 és ez eset
ben 1 gyermekre az anya járulékának x/6 része jut. Ezek ama főbb 
pontok, melyek a felekezeti tanárok nyugdíjügyének lényegét teszik.

A czél világosan van kitűzve, a kormány most a részletes számí
tásokat végezteti a budapesti kereskedelmi akadémia egyik tanárával, 
Bogyóval, hogy megállapítsa a költségek fedezésére szükséges járulékokat. 
A számoló már erősen folytatja munkáját, a mely nem kis nehézséggel 
jár. Ha csupa egykorú ember lépne be a nyugdíjintézetbe, akkor a szá
mítás könnyű volna, mert egységesek volnának a díjtételek ; de így, midőn 
a legkülönbözőbb korú és fizetésű egyénekből alakul a nyugdíjintézet, a 
kik folyton újakkal helyettesíttetnek, a mint nyugdíjba vonulnak, vagy 
elhaláloznak : a számítás igen bonyolulttá válik. Remélhető azonban, hogy 
még ez iskolai évben befejeződik és így a jövő év elején, ha akadályok 
nem jönnek közbe, akár törvénynyé is válhatik. A kormány intentiói a 
hozzájárulás módjára nézve is világosan kitűzettek. Négy forrásból ered 
a fedezet: 1. az iskolafentartó járul hozzá, 2. a tanár maga, 3. a tanulók 
és 4. természetesen a legtetemesebb összeggel: az állam. Hogy e négy 
forrás közt hogyan oszlik meg a járulék, az a részletes számítás után 
derül ki, csak az az egy bizonyos, hogy a tanár járuléka oly arányú 
lesz, mint az állami tanároknál. Hogy mit jelent a felekezeti és községi 
tanárok nyugdíjtörvénye e tanárokra nézve, és tanításunkra nézve, azt feles
leges hangsúlyoznunk. Mindnyájan érezzük és tudjuk, hogy középiskolai 
tanításunk ügyét semmi sem viheti előbbre, mint a tanárok jólétének 
emelése. Gonddal és aggodalommal telve még senki sem tanított lelkiis
meretesen.

A mi különös örömünkre szolgál, az az államkormány tapintatos 
és méltányos eljárása. Nem kényszerít senkit a nyugdíjintézetbe való 
belépésre, nem érinti a létező nyugdíjintézeteket, tőkéjüket és szerveze
tüket, nem követel nagyobb áldozatot a felekezeti és községi tanároktól, 
mint az államiaktól és nem nyújt az állami tanároknak semmiféle előnyt 
a felekezetiek és községiek fölött. És mégis azt látjuk, hogy némely 
községi és felekezeti iskola tartózkodóan viseli magát, még azok közül is, 
melyeknek nincs olyan nyugdíjintézetük, hogy tanáraiknak a tervezett 
nyugdíjra szükségük ne lenne. Hogy hazánkban a politikai és felekezeti 
féltékenység még az iskola falain belül is ilyen erősen nyilvánul és hogy 
egyes iskolák a maguk és tanáraik jól felfogott érdeke ellen működnek: 
az igen szomorú állapot. Reméljük azonban, hogy az államot humanus 
és a tanügy emelésére irányuló törekvéseiben, ha a terv megvalósul, a 
mostan tartózkodó intézetek is gyámolítani fogják.

Tanáregyesületi Közlöny. XXIII. 50
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Nem mulaszthatjuk el azonban, hogy már ez alkalommal is rá ne 
mutassunk oly dolgokra, a minek e nyugdíjintézmény szervezetével együtt 
karöltve kell járnia. 1. Az a körülmény, hogy a felekezeti és községi 
tanárok más intézetben tett szolgálati évei is beszámíttatnak, maga után 
vonja, hogy az állami tanároknak is be kell számítani más (akárminő) 
intézetben tett szolgálatait. Sokan vannak közöttünk, a kik községi vagy 
felekezeti iskolából léptek át az államhoz; ezek iránt nem volna méltá
nyos a kormány, ha nem számítaná be előbbi szolgálati éveiket, holott, 
ha nem jöttek volna át az államhoz, ez évek most beszámíttatnának. 2. 
Nem hagyhatjuk említés nélkül azt, hogy eddig a felekezeti iskolákon 
addig működtek a tanárok, a míg csak bírtak ; ezentúl pedig 30 évnél 
tovább nem igen fognak szolgálni ; tehát több tanárra lesz szükség. Leg
alább 80 olyan egyén van, a ki a törvény megalkotása után azonnal 
mehet nyugdíjba. Ha nem is mennek azonnal, de 5 éven belül minden
esetre pótolandók újakkal. Félő, hogy ha tanárképzésünk terén nem 
történik semmi, a felekezeti és községi iskolák nem kapnak elég okleveles 
tanárt. Van még sok más kérdés, a mely kapcsolatban áll az alkotandó 
törvénynyel, egyelőre azonban megelégszünk e nehány dolog megemlítésével.

A görög nyelv és irodalom compensatiója.
Múlt füzetünkben (651. 1.) említettük, hogy a közokt. ministeri- 

umban már elkészítették a görög nyelv és irodalom tanítását pótló tan
tervet, A máj. 29-én tartott nagyobb enquétet öt szűkcbb körű ülés előzte meg. 
Az így megállapított tervet az orsz. közoktatásügyi tanács jun. 19-én 
tárgyalta és a következőben állapodott m eg:

A. Magyar írók bővebb tanulmányozása kapcsolatban a görög classicusok 
fordításban való ismertetésével.

Y. osztály, a) Bővebb szemelvények a magyar prózairókból. Pl. 
Kármán József értekező munkáiból, Kazinczy és Berzsenyi leveleiből, 
Kölcsey szónoki müveiből. Salamon Ferencz: A Hunyadiak kora. (A 
török hódoltság bevezetéséből.) Költői olvasmány: Lyrai szemelvények a 
classikus iskolához tartozó költők müveiből (főképen Berzsen3'i). — b) 
Összefüggő részek olvasása Thukydides művéből tárgyi és szerkezeti magya
rázattal. Görög állami régiségek.

YI. osztály, a) Bővebb szemelvények a régibb elmélkedő szónoki 
és történeti irodalomból. Pl. Mindszenti, Pázmány, Zrínyi, Bethlen Mik
lós, Szalárdi, Cserei, Apor, Faludi, Mikes.— b) Az Iliás és Odysseia olva
sása és ismertetése. Görög hitéleti és magán régiségek. A görög művészet.

VII. osztály, a) Bővebb olvasmányok régibb költészetünk kiválóbb 
képviselőiből. Pl. Balassa, Zrínyi, Gyöngyösi, Csokonai, Kisfaludy Sándor 
müveiből. — b) Aischylos, Sophokles, Euripides egy-egy drámájának olva
sása. A görög költészet történetének ismertetése.

VIII. osztály, a) Bővebb olvasmányok újabb prózairodalmunk kivá
lóbb képviselőiből. Pl. Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, Eötvös, Kemény
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politikai és elméleti irataiból. — b) Szemelvények Platonnak és Aristo- 
telesnek főkép ethikai műveiből. A görög prózairodalom fejlődésének 
ismertetése.

B. Szabadkézi és geometriai rajz.
V. osztály. Stilizált levelek és virágok, görög, arab és középkori 

(román, gót) sík diszítmény-elemek, szalagdíszek stb. rajzolása egyszerű 
színezéssel, tömeges tanítás mellett, fali táblák után.

VI. osztály. Renaissance diszítmény-elemek, továbbá különféle stílű 
ékítmények, építészeti részek (oszlopfők, talapzatok és párkányrészletek) 
rajzolása grapliikus és domború mintákról, árnyékolással is.

VII. osztály, a) Díszítmények folytatva architektonikus ismerteté
sekkel, azután az emberi fejnek rajzolása jó mintákról s a részek ará
nyainak magyarázatával. — h) A tér-elemek derékszögű ábrázolása és 
viszonylagos vonatkozásaik. A képsíkok és a tér-alakok helyzetváltozásai. 
(Az ezen pont alatt elsorolt tananyagnak tárgyalására az idő nagyobb 
része fordítandó.)

VIII. osztály, a) Folytatva emberi fejek, kezek és lábak rajzolása 
graphikus minták, esetleg öntvények után, majd egész alakok rajzolása 
sík minták után körrajzban. — b) Szögletes testek (gúla, hasáb, szabályos 
test) ábrázolása, síkkal és egyenes vonallal való átmetszéseik, kifejtésök. 
Gömbölyű testek (kúp, henger, gömb) ábrázolása, vonatkozásaik a tér
elemekre és kifejtésök. (Az ezen pont alatt elsorolt tananyagnak tárgya
lására az idő nagyobb része fordítandó.)

Torna-enquéte. A vall. és közokt. ministeriumban jún. 16-án a 
tornatanárképzés és tornatanárképesítés reformja tárgyában enquéte volt, 
melyben Csáky gróf minister távollétében Berzeviczy Albert államtitkár 
elnökölt. Kívüle a ministeriumból jelen voltak Apt Kamii és Ktamarik 
János min. tanácsosok és Suppan Vilmos tanítóképzőintézeti igazgató, az 
utóbbi mint előadó és jegyző. Az enquéte tárgyát a tornatanárokat képe
sítő különböző provisorius tanfolyamok rendszeresítése és államosítása 
képezte. A nemzeti tornaegyesület kiküldött képviselői, élükön Hegedűs 
Sándor orsz. képviselővel az állami tornatanárképző intézetet a nemzeti 
tornaegyesület kebelében javasolták fölállítani, a miért az egyesület állami sub- 
ventiója fölemeltetnék. E nézethez csatlakozott Verédy Károly tanfelügyelő 
is. Az enquéte többi összes tagjai az államosítás teljes végrehajtását 
kívánták egy külön önálló állami tornatanárképző intézet felállításával, 
mely teljes garantiát nyújt az egész testgyakorlati reform keresztülvite
lére, a tornatanításnak magyar nemzeti szellemben való reformálására. 
Ez álláspontot Porzsolt Kálmán képviselte. Résztvettek az enquéteben a 
már említetteken kívül: Jenny Antal, dr. Kollár Lajos, Porzsolt Jenő, 
Szontágli Ábris, Gyertyánffy István, dr. Bollinger Gyula, Oherolly János, 
Bokelberg Ede, Szedlacsek Lajos, Szafka Manó és Grahovieczky Leó.

A német szövegű tankönyvek mellőzése. A közoktatásügyi 
minister két, neki felülvizsgálat végett benyújtott s németül irt német
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nyelvtanra vonatkozólag az országos közoktatásügyi tanácshoz a követ
kező rendeletét intézte : Tekintettel arra, hogy az állam fenhatósága, 
vagy vezénylete alatt levő középiskolák közt egyetlenegy sincs, melyben 
a tannyelv német volna, valamint olyan sincs, melynek tanuló ifjúsága 
tisztán német ajkú lenne, úgy hogy a tanításhoz német szövegű tan
könyvre lenne szükség, nem engedélyezek német szövegű tankönyveket. 
Ez azonban egyáltalán nem zárja ki azt, hogy a tanítás közben, a tan
anyag feldolgozásánál és annak világosabbá tételénél a szükséghez mérten 
a német nyelvet ne alkalmazzák.“

1 j  reá lisk o la . A vall. és közokt. minister f. é. márczius 2y-én 
32036/1889. sz. a. kelt rendeletével az 1890. évi IV. t.-cz. alapján a 
beregszászi állami polgári iskolának az 1890— 91. tanévtől kezdve négy 
osztályú állami reáliskolává leendő átalakítását elrendelte. Mint értesü
lünk az új reáliskola igazgatásával a ministerium Ormay Sándor nagy
szebeni áll. főgymnasiumi tanárt bízta meg.

K Ü L F Ö L D .

Az egységes középiskola kérdése Olaszországban.
II. *)

Ismertetésem első részében előadtam mindazt, a mi Olaszországban 
az osztatlan egységes középiskola ügyében történ t; mostani közleményem
ben ismertetni fogom a bifurcationális egységes középiskolát.

A mai olasz kettős középiskolai tanrendszernél jóval régibb a ketté 
ágazó egységes középiskolai rendszer. Ha ezeket az iskolákat az első 
forrásnál akarjuk fölkeresni, akkor vissza kell mennünk egészen 1773-ig, 
midőn az osztrák császári kormány Milanóban az összes iskolákat össze- 
öntötte, az alsó osztályokat osztatlanokká tette s a felső osztályokat a 
különböző életpályákra való tekintettel szétágaztatta.

1803-ban, a cisalpinai köztársaság korában, a milánói új intézet, 
mely a franczia iskolák mintájára lyceum (liceo) nevet viselt, az első 
példát szolgáltatja Olaszországban azon szervezetre, mely az első években 
osztatlan, az utolsó években pedig szétágazó osztályokkal bír, miért is a 
hires liceo di Brerának igen sok tanára és nagyon sok tantárgya volt.

Kevéssel ezután, 1807-ben az olasz királyságban a márczius 14-iki 
rendelet egy közös iskolát szervez négy évfolyammal, reáliák és görög 
nélkül s egy felső tanfolyamot két osztálylyal, melyek közül az első közös, 
a második három irányban elágazó. Erről az iskoláról Giuseppe Sacchi 
így nyilatkozik: ,,Az olasz lyceumok első szervezetében czélul tűzték ki, 
hogy az ifjakat bárom életpályára, t. i. a mennyiségtani, természettani 
és jogi tanulmányra előkészítsék. Mindhárom pályára készülő ifjakra

*) Az első közleményt 1. márcziusi fűz. 410—416. 1.
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kötelezők voltak az általános műveltségi tanfolyamok, melyeket a bölcsé
szet, a történelem és a nemzeti irodalom képviselt. A jogi tanulmányokra 
készülő ifjak számára kötelezővé tették a latin és görög nyelv és irodalom 
tanulását, továbbá a jogbölcselet előismereteit és az ékesszólás gyakorlását. 
A mennyiségtani tanulmányokra készülőknek a physikai és természetrajzi 
tanulmányokon kívül külön előadások tartattak az alkalmazott mennyi
ségtanból, továbbá kötelező volt rájok nézve az építészeti és ornamentikái 
rajz. A kitünőbb ifjak önkéntes vállalkozással mindhárom tanfolyamra 
készültek s a záróvizsgálaton minden tantárgyból vizsgálatot tehettek siker
rel. mi által az egyetemi tanulmányok bármelyik szakára képesítést nyer
tek. Sacchi comm. ezen tanrendszer ismertetését azzal fejezi be, hogy ha 
valaki ezen régi tanrendszert akarná fölujítani, úgy csak a régi olasz 
nemzeti hagyományra térne vissza, a nélkül, hogy ultramontán rendszerekbe 
bonyolódnék, melyeknek Olaszországban nem kedvező a talaj.“

Az 1807-ik év intézményei egymásután megváltoztak, követve a 
Fiancziaországban, majd Ausztriában életbelépett változásokat,

1812-ben megszüntették a reáliák tanfolyamát, kiküszöbölték a 
növénytant és a földművelést, 1814-ben a katonai tudományokat, 1817-ben 
megszüntették a polgári intézmények tanszékét,

1817-ben az osztrák kormány a lombard-velenczei királyság iskolái
ban meghonosította a négy alsó és három felső osztálylyal bíró classikai 
iskolákat, a görög nyelv elemeivel és csak az orvosi pályára készülőkre 
mondván ki kötelezőkül a természettudományokat, fentartva azonban az 
utolsó év tanulmányainak szétágazását, külön tantárgyakkal az orvosi, 
jogi, papi és tanári pályákra készülők számára.

1824-ben ugyancsak az osztrák kormány más tanrendszert léptetett 
életbe, négy alsó és két felső osztálylyal; kiküszöbölte a görögöt, a szép- 
müvészetekeí, melyek 1817. óta taníttattak, és egyesítette a bölcsészetet 
a történelemmel, kötelezővé téve azonban még némely tárgyakat, a szerint 
a mint valaki egyik vagy másik pályára készült lépni.

A szűkmarkú engedmények később egészen megszűntek Felső-Olasz- 
országban, míg kinőtte magát a nyolcz osztályú gymnasium, általánosan 
kötelező tantárgyakkal, mint az Ausztriában és az ő nyomán Magyaror
szágon ma is érvényben van.

Ez a bifurcatiós irány azonban fenmaradt Toscanában, és Piemon- 
teban is szóba hozatott,

1855-ben Lanza minister a hét osztályú középiskola tanulóinak 
szabad választást engedett arra nézve, hogy tanulják-e vagy ne a latint, 
a szerint a mint az egyetemre készültek vagy nem. 1857-ben Bertini, a 
kitűnő bölcsész, módosítva Lanza intézkedéseit, javaslatot készített, mely
ben három alsó évfolyamot contemplált latin nélkül, olasz nyelv és iro
dalommal, franczia nyelvvel, történelem s földrajzzal, számtannal, rajz és 
szépírással; aztán négy felső osztályt ugyanazon tantárgyakkal s azon
kívül latinnal, bölcsészetiéi, mennyiségtan és természettudományokkal, de 
kötelezőnek mondva ki a latint azokra, kik az egyetemre készülnek.

Ugyanilyen iskolák voltak Toscanában is, sőt Ridolfi ministernek 
ideiglenes kormánya alatt visszatértek a hagyományos tanrendszerhez.
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közös alsó tanfolyamokkal, de melynek felső tanfolyamai csak a külön
böző életpályák szerint voltak kötelezők. A bölcsészet, természettan és 
az olasz irodalom azonban kötelezők voltak minden tanfolyamban min
denkire.

Majdnem hasonló módon járt el Dél-Olaszországba az a bizottság, 
melyet a középiskolai oktatás szabályzatának kidolgozására kiküldöttek 
s mely szabályzat 1860. október 20-ikán rendeletté is vált. Ez a sza
bályzat a latint nem tette kötelezővé s a görögöt a három utolsó osz
tályra hagyta.

1859-ben Casati törvényével a kettős középiskola lépett életbe egész 
Olaszországban ; mindazonáltal az egységes középiskola, kiindulásában közös, 
majd szétágazó rendszerben, eszményképe maradt számos tan- és állam- 
férfiúnak. Mamiani minister az uj tanrendszer után két évre már fölveti 
az egységes középiskola kérdését. Egy megnyitó beszédjében így szól: 
,,Hát a classikai és technikai iskolák csakugyan szétválasztva haladjanak 
mindjárt kezdettől fogva? Nem kellene-e vájjon módokat keresnünk, hogy 
ezen iskolák egyikéből a másikába könnyen át lehessen lépni, a szerint 
a mint a tanulóknak vagy szüleiknek szükségei, hajlamai vagy körül
ményei változnak ?“ És ez a bölcsész-minister kifejezte abbeli nézetét, 
hogy a törvény által szentesített tanrendszeren az ősi hagyományos szel
lem értelmében változtatni kellene.

A fennálló tanrendszer megváltoztatására irányúit Matteucci minis- 
ternek is minden törekvése. 1882-ben törvényjavaslatot készített az egy
séges középiskola szellemében s ezt a senatus elé is terjesztette. E javaslat 
szerint a középiskola négy alsó osztályból állott volna, melyen a gymna
sium és reáliskola (scuola tecnica) tantárgyai egyesítve lettek volna, és 
négy felső osztályból oly formán, hogy lett volna egy classikus és egy 
tudományos lyceum vagy technikai intézet (felső reáliskola) mindenik külön 
négy osztálylyal. De Matteucci csak néhány hónapig vezetvén a közok- 
tásügyi tárczát, törvényjavaslatát nem sikerült életbeléptetnie. Matteucci 
javaslatát 1867-ben Coppino minister tette magáévá, annyi módosítással 
azonban, hogy az alsó gymnasiumot három osztályúvá szándékozott tenni 
s öt osztályú lett volna a felső tanfolyam. A senatusban már meg is 
vitatták és elfogadták a javaslatot; de a parlament feloszolván, a Mat- 
teucci-Coppino-féle törvényről többé szó se volt.

Mestica, palermói egyetemi tanár, a ki jelenleg a ministeriumba 
a classikai középiskolák vezetésére van berendelve, három felső elemi 
osztály fölé öt középiskolai osztályból álló tanfolyamot javasolt, mely 
classikai és technikai irányban ágaznék kétfelé.

A legközelebbről elhunyt Correnti minister az egységes középisko
lának legmelegebb híve volt s 1870. április 12-ikén törvényjavaslatot 
terjesztett a kamara elé, mely javaslatban a gymnasium és lyceum, a 
technikai iskola és technikai intézet egyesítését javasolja. Szándéka volt 
„módot találni arra, hogy az elemi iskolákból kilépő tanulók ne legyenek 
kénytelenek éretlen korukban meghatározni az életpályát, melyre lépni 
akarnak; alapítani olyan középiskolát, melyben taníttassanak mindazon 
tantárgyak, melyek hasznosak, sőt nélkülözhetetlenek mindenki részére,
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bármeli/ életpályára lépőknek; hogy azok a tanulmányok úgy osztassanak 
be, miszerint a tanulók lehessenek mindig, még a tanulmányok legfelsőbb 
fokán is abban a helyzetben, hogy a tanulmányok egyik rendjéről a 
másikra átléphessenek. “ Correnti minister az ő nyolcz osztályú egységes 
középiskoláját három fokra osztva tervezte. Az I. fok előkészítő elneve
zéssel állott volna három osztályból s felölelte volna mindazon tanulmá
nyokat, melyek az alsó reáliskolában (scuola tecnica) és a gymnasium 
alsó osztályaiban előfordulnak, legfőbb súlyt fektetve a nemzeti nyelvre, 
melynek alapos megtanulása képezné az idegen nyelv tanulásának alapját. 
A latin vagy franczia nyelv egyikét minden tanulóra szabad választás 
szerint tette kötelezővé. A II, fok, irodalmi elnevezéssel, hét osztályból 
állott volna s magában foglalta volna a szorosan vett classikus és specia
lis tanulmányokat, de nagy tért engedve az olasz irodalom művelésének. 
A tantárgyak következők lettek volna: olasz nyelv és irodalom, törté
nelem, általános földrajz, mennyiségtan, az algebra és mértan elemei, 
specialis tárgyak : latin nyelv, a görög nyelv elemei, a franczia nyelv, cosmo
graphia és rajz. A III. fok, befejező elnevezéssel, mely három osztályból 
állott volna, egyrészt a két megelőző fokon adott nyelvi és irodalmi ok
tatásnak befejezésére szolgált volna, másrészt a megkezdett tudományok 
oly mértékben taníttattak volna, a mennyire a társadalmi élet minden terén, 
minden életpályán minden müveit embertől megkivántatnak. Ezen tan
folyam közös tantárgyai lettek volna: az irodalom, a világtörténelem, az 
elemi mennyiségtan, természettan és általános chemia, természetrajz és 
cosmologia, bölcsészet és társadalomtan; különös tantárgyak: latin nyelv 
és irodalom, a görög nyelv elemei, a philologia elemei, leiró geometria, alkal
mazott erőmütan, technológiai chemia és rajz. Correnti törvényjavaslata 
nagy mozgalmat idézett elő Olaszországban; sokan szálltak síkra ellene, 
de mellette is. Bonghi minister, bár maga a megosztott középiskolának 
híve, mégis elismerte, hogy Correnti törvényjavaslata felölelte a középok
tatás minden faját és fokát s az egységes középiskolának legegyszerűbb 
és legészszerübb megoldását képezi. Maga Bonghi, mint közoktatásügyi 
minister 1875-ben benyújtott tői vényjavaslatában azt mondja az egységes 
középiskola tervéről, hogy a két középiskola egyesítése által megnépe
sednének az iskolák s jelentékenyen megapadnának az állam, a községek 
és provincziák kiadásai.

Scialoja közokt. minister 1872-ben egy enquétet küldött ki a közép
iskolai oktatás rendezésére s többek között ezt a kérdést is kitűzte e 
bizottság elé megvitatásul: Nem lehetne-e némely classikus középiskolát 
tudományos lyceumokká átalakítani, melyekben a classikus nyelvek közül 
csak a latin adatnék elő ? Mely pályákra készülő ifjak számára szolgálna 
a tudományos és kiknek a classikus lyceum ? Nem lehetne-e mindkét 
középiskolának alsó foka közös, például a három alsó osztályban ? Az 
enquéte mindenik kérdést behatóan tárgyalta s nagy többséggel igenlőleg 
intézte el a főbb elvi kérdéseket. A javaslatok azonban, a beállott minis- 
terválság folytán, törvénynyé nem lehettek.

Coppino minister háromszori ministersége alatt két külön törvény- 
javaslattal lépett a törvényhozás elé, de nem vihette keresztül terveit.
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Az első terv szerint (1877-ben) egységes középiskolája nyolcz osztálya 
lett volna kötelező és fakultativ tárgyakkal, a szerint, a mint a tanuló 
különböző életpályákra készülne; a második terv szerint az osztálynak 
csak egyes középiskoláit alakította volna át olyan iskolákká, melyek min
den életpályára szolgálnának előkészítőkül.

A ministereknek hivatalosan készített törvényjavaslatain kívül nagy
számú egységes középiskolai tervezetet találunk, különösen tanároktól, 
mely tervezetek majdnem mindenilce oda irányul, hogy az egységes közép
iskola három vagy négy alsó osztálya legyen közös, a többi osztályok 
azután megosztatnának ; a tervezetek leginkább a felölelendő tantárgyak és 
ezek terjedelme tekintetében mutatnak eltérést egymás között. A figyelemre
méltóbb tervezetek készítői: Bal Vecchio képviselő, Bolchesi, Molinelli, 
Spicacci, Fumi, Caminati, Cortesi, Voldarnini, Linaker tanárok.

Herzen és Mantegazza tanárok is ezen iskolák mellett foglalnak 
állást. Mantegazza senator a firenzei főiskola (r. istituto di studi supe
riori pratici e di perfezionamento) természettudományi fakultásánák nagy- 
tudományu tanára és kitűnő iró, az egységes középiskolában a liumanio- 
rákat és reáliákat helyes arányban óhajtaná felkarolni. Két utat kell 
szerinte nyitva tartani, az egyikben legyen több a humaniórákból mint 
a reáliákból (piü lettere ebe scienze), a másikban több a reáliákból mint 
a humaniórákból (piü scienze ebe lettere), de mindkettőben többet kell 
adni a reáliákból, mint a mennyit ma adnak Olaszországban; a görög 
tétessék fakultatívvá s az élő nyelvek foglaljanak több tért a holt nyelvek 
rovására. Óhajtaná, hogy minden olaszban legyen egy csepp Galileo és 
Dante véréből s bogy vérükben ragyogjon a tudomány és szépművészetek 
két sugara. Ezt mondja a jeles anthropologus ; ezzel majdnem azonos ugyan
ezen intézet másik kitűnő tanárának, Herzen Sándornak, a physiologusnak 
nézete, a ki a gymnasiumot (megfelel a mi algymnasiumunknak) egészen 
reformálná. Szerinte az elemi iskola és a gymnasium között egy áthidal
hatatlan mélység tátong. A gymnasiumokból ki vannak hagyva azon tantár
gyak, melyek a 10—14 éves tanuló agyának természetéhez valók vagy 
pedig nagyon homeopathikus és nevetséges adagokban szerepelnek ; minden, 
de minden fel van áldozva a latinnak. Az ilyen gymnasium. Herzen sze
rint, egyáltalán helytelen. A latint csak a felső gymnasiumban kellene 
kezdeni s az érettségi vizsgálaton ugyanazt az eredményt nyernők, mint 
most, kevesebb fáradsággal és rövidebb idő alatt a tanár és tanuló ré
széről egyaránt; s meg volna nyerhető az a 3—4 év, melyet az ifjúság 
értelmének javára észszerűbben lehetne hasznosítani.

Salvoni fentartaná a 8 osztályú gymnasiumot két fokban 4— 4 
osztálylyal. Az első fokozat közös volna s megadná azt az általános mű
veltséget, melyre szüksége van minden müveit embernek, bármely élet
pályán működjék is. A felső fokozat ketté volna választva. A görög és 
latin nyelv is helyet foglalna a tantárgyak között azon tanfolyamokban, 
melyeket a classikai tanulmányokra készülők látogatnak.

Salvoni tervével teljesen azonos azon bizottság javaslata, mely 
1881-ben a milánói országos kiállítás tanügyi részét rendezte s melyben 
Olaszország legelső tanügyi tekintélyei működtek. Ez a bizottság a classi-
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kai tanulmányokat mindenki részére fentartani kívánja, másrészt azonban 
az iskolai ipart is igen melegen felkarolni kívánná. A bizottság javaslata 
nagyon behatóan tárgyalja az egyes életpályákra szükséges tantárgyak 
mennyiségének, terjedelmének tanítását. A Salvoni tervezetétől csak abban 
tér el a bizottság javaslata, hogy a felső négy osztályban bifurcatio helyett 
trifurcatiót óhajtana életbeléptetni, mint a mely a választandó életpályák
nak jobban megfelel.

Minghetti képviselő 1881-ben szintén az egységes középiskola hívé
nek vallotta magát.

Baccélli minister 1881-ben szintén tervezte a két középiskola újjá
szervezését, hangsúlyozva különösen a testi nevelés fontosságát, mely 
czélból a tornászainak okszerűbb tanítását rendelte el s a katonai gya
korlatokat is be akarta vonni az iskola keretébe.

Az egységes középiskola e fajának sok híve volt az olasz parla
mentben. Többen szólaltak fel a kettős középiskola rendszere ellen. 
Hosszasabban fejtegették az egységes középiskola előnyét az általános 
műveltség, a nemzetgazdászat, az Utilitarismus szempontjából különösen 
Martini Ferdinando, Berti Ferdinando és Negri Gaetano képviselők. Berti 
élesen kikelt a reáliskolák ellen ; majdnem ugyanazt mondotta el, a mit 
nálunk is többször hangsúlyoztak s a minek folytán pár év előtt a latint 
fakultativ tantárgygyá tették reáliskoláinkban. Negri képviselő már csak 
azért is ellenzi a két középiskolát, mert az ifjú időelőtt kénytelen meg
választani életpályáját s felkéri a ministert, készítsen mielőbb törvényja
vaslatot az egységes középiskoláról. „Ha a minister, fejezi be beszédét 
Negri, az ügy tanulmányozása által annyira jutott volna, hogy a kama
rának törvényjavaslatot nyújthatna be, a mely ezen czélra törekszik, akkor 
az olasz iskoláknak igen nagy hasznot tenne.“

E rövidre fogott ismertetésből kitűnik, hogy a legtöbb szaktekin
tély elitéli a jelenlegi olasz tanrendszert, hogy a túlnyomó részt a bifur- 
cationális egységes középiskolát óhajtja; ezt tartva egyedül az olasz nép 
szellemével, traditional, politikai viszonyaival, szükségleteivel megegyező
nek. Csak a módozatokban van eltérés; a lényeg ugyanaz. „Ezek a jeles 
szakemberek — Írja Folli Riccardo, az egységes középiskola híveire 
vonatkozólag — így írva és beszélve, korántsem akarják bezárni a gym- 
nasiumokat és lyceumokat; hanem azt akarják, hogy a mi classikai közép
iskoláink hasznosabb intézetekké alakíttassanak á t ; hogy azokban a tanítás 
egy kissé reálisabb irányban fejlesztessék, hogy eltörültessenek a reális
kolák, melyeknek úgy, a mint ma vannak, nincs semmi létjogosultságuk, 
hogy a felsőbb osztályokban egyrészt vagy a tudományos vagy az irodalmi 
oktatás intensivebbé tétessék s a társadalmi nevelés el ne hanyagoltas- 
sék. Ezt kívánjuk mi ezeren és ezeren, ezt keresik Angliában, a mint 
részben már megtalálták Svájczban, Belgiumban, Francziaországban és 
Amerikában.“

(Kolozsvár.) I)r. Erödi Béla.

A zürichi középiskolai törvényjavaslat. (Adalék az egységes közép
iskola kérdéséhez.) A zürichi kanton tanácsának bizottsága egy eléje tér-
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jesztett középiskolai törvényjavaslatnak a következő alakot adta: A kan
tonális iskola két részre oszlik: 7 évfolyamból álló irodalmi gymnasiumra 
és 6 1/2, illetőleg 7 évfolyamból álló realgymnasiumra. Mind a kettő a 
hatodik elemi iskolai osztályhoz csatlakozik. Mind a két intézetben tanít
tatnak : hittan (fakultativ), német, franczia nyelv, általános és hazai tör
ténet alkotmánytannal, földrajz, mathesis, természettudományok, rajz, szép
írás, ének, testgyakorlat (torna, fegyvergyakörlatok, katonai előkészítő 
oktatás, úszás, tornajátékok). Az irodalmi gymnasiumban a felsoroltakon 
kívül kötelező tantárgyak: a latin és görög; fakultatív tárgy a héber 
nyelv. A reálgymnasiumban kötelező az angol, fakultativ az olasz és la tin ; 
ez iskolákban a rajz feloszlik szabadkézire és geometriaira; míg az iro
dalmi gymnasiumban egyszerűen csak rajzról van szó. Az irodalmi gymna
sium főrendeltetése előkészítés a főiskolai tanulmányokra, a realgymna- 
siumé előkészítés a polytechnikumra, esetleg a főiskolára és az átlépésre 
a hivatásszerű életbe. Kereskedelmi pályára készülő tanulók számára a
IV. osztálytól kezdve teljes vagy részleges párhuzamosítás által külön 
osztályokat akarnak létesíteni a kereskedelmi szaktárgyakban való okta
tással. A tanév 42 hétre terjed: a heti óraszám az alsó három osztály
ban 26— 28, a felsőbbekben 28— 32 óra, a testgyakorlati órákat nem 
számítva. Egy osztályban legfeljebb 35 tanuló lehet, az oktatás ingyenes; 
az iskolák a nőnemnek is megnyittatnak. A véglegesen alkalmazott tanító 
tizetése heti 24 órai tanítási kötelezettség mellett 3500— 4000 frank, 
ehhez 5 évenként 300 frank korpótlék járul (1500 frankig). S. V.

Iskolakert. A porosz közoktatásügyi ministerium a tartományi kor
mányokhoz intézett rendeletében utánzás végett ajánlja a poseni Mária- 
gymnasiunmál Pfuhl főtanító által berendezett és ez intézet 1889. évi 
értesítőjében ismertetett iskolakertet, melynek czélja, hogy a botanikai okta
táshoz szükséges növénypéldányokat szolgáltassa. Az említett kert három 
magasabb tanintézetnek 20 nyári héten át 25000—30000 virágos növény
példányt szolgáltatott; első berendezése 160 márkába, évi fentartása 120 
márkába került. Azt hiszem, hogy e példát hazánk nagyobb városaiban 
utánozhatnék, miáltal a botanikai oktatásnak egy rég érzett hiányán 
segítve volna. S. V.

I R A T T Á R .

A physikai és matheiiiatikai műszerek és taneszközök 
beszerzése ügyében a vall. és közokt. minister f. é. 16,271. sz. a. a 
következő átiratot intézte valamennyi tank. főigazgatóhoz :

Az 1887. évi márczius 31-én 12,032. sz. alatt kelt itteni rende
let kapcsán újból felhívom a kir. főigazgatóságot, hogy a kerületebeli 
középiskolák számára szükséglendő iskolai természettani és mathematikai 
műszereknek és taneszközöknek beszerzését a budapesti állami mechani
kai tanműhelynél rendeltesse meg, a mennyiben némely tanszerek a buda
pesti mechanikai műhelynél kaphatók nem volnának, azokat mindig csak 
hazai gyáraknál vagy tanszerkereskedőknél rendeltesse meg.

Budapest, 1890. május hó 11-én. Gr. Csáky.
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A középkereskedelmi érettségi (záró) vizsgálaton követendő 
eljárás tárgyában egy concret eset alkalmából a vall. és közokt. minis
ter f. é. 2024. sz. a. a következő rendeletet intézte az illető tanfel
ügyelőhöz :

A jegyzőkönyvekből kitűnik, hogy csak három tantárgyból felelt 
minden növendék, u. m. a jogból, a nemzetgazdaságból és az áruisméből, 
a többi tantárgyból a tanulókat csak részben vizsgálták meg. Hogy az 
Írásbeli vizsgálat tárgyai közül a német és franczia nyelvből szóbeli vizs
gálat minden tanulótól nem kivántatott, az ellen észrevétel nem forog 
fenn; nem helyeselhető azonban ezen eljárás a magyar nyelvnél és a 
történelemnél, mivel az általános miveltség szempontjából a magyar iro
dalomban és történetben való jártasság megállapítása a szóbeli vizsgála
ton, feltétlenül szükséges. Ennélfogva ezen tantárgyakból jövőben a szó
beli vizsgálatnál minden tanuló szólíttassék fel. A záró-értekezletről szóló
V. jegyzőkönyv első pontjában foglalt határozatot észrevétel nélkül hagy- 
hatónak nem találtam. Igaz, hogy egy feladatnak kidolgozása nem lehet 
elegendő egy tanuló előmenetelének megítélésére, ennélfogva a szaktanár 
mindig jogosítva van az értekezleten egy, az Írásbeli dolgozat osztály
zatától eltérő osztályzatot hozni javaslatba, de az nem helyeselhető, hogy 
az ne lehessen más osztályzat, mint amaz. melyet az illető tanuló a kér
déses tárgyból a tanév végén kapott, ennélfogva az osztályzat a szervezet
13. §-a értelmében az értekezlet által esetről esetre meghatározandó, ma
gától értetvén, hogy ezen alkalommal az évi osztályzat is, mint egyik 
adat, figyelembe veendő. A könyvviteltanból és a levelezésből Írásbeli 
vizsgálatnak külön napokon tartása tárgyában m. é. 61,319. sz. a. kelt 
körrendelettel már intézkedtem. A III. sz. jegyzőkönyvben foglalt azon 
javaslat, hogy az Írásbeli vizsgálaton egy tantárgyból elégtelen osztályzatot 
nyert tanuló ezen tárgyból szóbeli vizsgálatra ne bocsáttassák, valamint 
az V. sz. jegyzőkönyv ötödik pontjában a bölcsészeti erkölcstannak 
tanítására vonatkozók elvi jelentőségűek lévén, bővebb indokolást és külön 
felterjesztést igényelnek.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.

11. A választmánynak június 11-én tartott ülése.

Elnök: Köpesdy S., jegyző: Brózik K.
Jelen voltak : dr. Klamarik •/. tiszt, tag, Mayer 7 ,  Bermüller F., 

dr. Kármán Ж , Molnár S., dr. Szeműk 7, Sebestyén Gy., Felsmann 
.7, Tiber Л., Volf Gy., dr. Károly Gy. H. és Deme L.



A folyó ügyek elintézése után a választmány a pénztár megvizsgá
lására Müller J. és dr. Szemük L, az irattár megvizsgálására Bermüller 
F. és Tiber A., a könyvtár megvizsgálására pedig dr. Csengeni J. és 
dr. Károly Gy. II. tagokat kéri fel.

A körök jövő évi munkaprogrammjába felvétetni javasolja a választ
mány a fiumei indítványon kívül, a nagyobb kézikönyvek hiányának és a 
tanárjelöltek gyakorlati éve berendezésének kérdését.

Végül a titkári és pénztárosi állás betöltése czéljából a kijelölés 
megejtése végett bizottság küldetett ki.

II A budapesti szakosztályok.

Az I. szakosztály április 22-iki ülése.*)
Elnök: dr. Jancsó Benedek; jegyző : dr. Szigetvári János. — Jelen 

voltak : dr. Alexander Bernát, Bartos Fű lop, Biczó Géza, Böhm Károly, 
dr. Fialowshi Lajos, Köpesdy Sándor, Névy László, Schill Salamon, 
dr. Pruzsinszky János, dr. Schmidt Ágoston, dr. Sclmábl Bobért. Stern 
Abrahám, Szerelemhegyi Tivadar, Szilasi Móricz.

Dr. Sclmábl Bábért előadást tart „A német tananyag és a szor
galmi idő“ czímmel. Előadja, hogy ugyané tárgyról a múlt évben is tar
tott előadást, mely megjelent az „Egyetemes Közoktatásügyi Szemlédben. 
Akkor kifejtett nézeteit a német nyelv egyetemi tanára, dr. Heinrich 
Gusztáv is helyeselte. Hogy most ismét fölszólal, annak actuális oka is 
van: a görög nyelvi törvényjavaslat. Bármint vélekedjenek is nálunk a 
németekről, kétségtelen, hogy nyelvükre szükségünk van s ha egyszer 
tanítjuk az iskolában, adjunk elegendő időt is a megtanulására. Ez pedig 
nálunk nincs meg. Oly nemzetek, a melyekről épen nem mondható, hogy 
valami nagy rokonszenvvel viseltetnek a németek iránt, a francziák és 
oroszok, átlag 7— 8 heti órával többet fordítanak a német nyelv meg
tanulására. Pedig még azt sem mondhatni, hogy ezek nyelve jobban külön
bözik a némettől, mint a mienk. Statisztikával kimutatja, hogy az egész 
évi óraszámból mily kevés jut egy tanulóra, különösen népes osztályok
ban és ennek ellenében mily rendkívül nagy az a tananyag csak a nyelv
tanból is, a mit el kell végezni. Hanem van aztán, hogy tanulóink még 
a VIII. osztályban sem tudják jól a nyelvtant. Most azért szólal föl, 
mert a görög nyelv megszorítása folytán több óra fölszabadul a gymna- 
siumban és a ministeri indokolásból úgylátszik, hogy a görög nyelv heti 5 
órájából 1 óra még nincs lefoglalva más tárgyak számára. Ezt az 1 órát 
szeretné ő megnyerni. Ha pedig a minister nem akarna ismét a német 
nyelv érdekében föllépni, úgy hiszi, hogy a helyi tantervek eszközölhetnék 
az óraszaporítást.

Névy László is tapasztalja szakiskolában, hogy a német nyelvre 
több óra kell, mert a középiskolából jövő tanulóknál a tanítást teljesen

j  Májusi és júniusi füzetünkből kiszorult. A szerk.
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élűiről kell kezdeni. Ő, mint a magyar irodalom tanára is. azt mondja, 
hogy vagy el kell törülni a németet, vagy alaposabban tanítani. — 
Fialowski Lajos szintén tanít németet és meggyőződött róla, hogy a tan
terv lehetetlent kíván. A németeket szeretni nem lehet, mert sokat véte
nek ellenünk, de nyelvükre szükségünk van. Azt mondják, hogy a német 
nyelv nehézségei más nemzetekre is megvannak, pl. a csehekre, ezért ő 

• összehasonlítja és példákkal bizonyítja, mennyivel könnyebb a német nyelv 
a cseheknek, mint nekünk. Csatlakozik az 1 óra lefoglalásához. — 
Szigetvári János a „Tanáregyesület“-ben óhajt annak kifejezést adni, 
hogy mi chauvinismusból nem vagyunk elfogultak a német nyelv iránt, 
hanem mert érezzük, hogy szükségünk van rá, azt is óhajtjuk, hogy 
legyen elegendő idő alapos megtanulására. — Szilasi Móricz a német 
nyelv nehézségeit nem tartja oly nagyoknak, mert akkor már a tanulók
nak sok könnyebbítést szerez a latin nyelv. Helyi tantervekre van szük
ség, mert a németet nem mindenütt egyformán kell tanítani. — Bartos 
Fiiliip védi a tantervet, mert annak megtartása a tanárra nem kötelező. 
Az óraszaporítás még nem orvosszer. egyéb akadályok vannak, főkép a 
methodus : nem grammatikát kell tanítani, hanem olvasmányt. — Schnábl 
Róbert válaszol a fölszólalásokra, megjegyzi többi között, hogy a német 
ragozás nehezebb mint a latin.

III. A k ö r ö k .
A trsztenai kor május 19-én tartott évi közgyűlésén 1. Dortsálc 

Gyula elnök igazgató jelentést tesz a körnek e tanév folyamán kifejtett 
munkásságáról, a melyet a kör örvendetes tudomásúl vesz.*) 2. A tiszti
kar leköszön és a kör megejti az új választást, melynek eredménye a 
következő : elnök Dortsálc Gyula, jegyző Kotunovics Győző. Vidéki vá
lasztmányi tagnak a kör egyhangúlag Dortsálc Gyulát ajánlja. — 3. Dr. 
Koválik János körtag beterjeszti a közegészségügyre vonatkozó reform
indítványát, hogy azt a központi választmány tárgyalás alá venni szíves
kedjék. Végül az elnök a kör tagjait további kitartó munkára buzdítja 
és a kör működésére Isten áldását kérve az ülést berekeszti.

Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör május 21-én tartotta rendes havi ülését.
Első felolvasó Blanár Ödön körtag az osztályozásról értekezett, 

még pedig az érdemjegyek megmaradása mellett, ellentétben Mendlik 
Ferenezczel, ki a Közlöny deczemberi számában közzétett „Milyen érdem
jegyeink legyenek“ czímü értekezésében az érdemjegyek eltörlése mellett 
érvel.

Az értekező röviden vázolva az iskola haladását, rátér arra, hogy a 
tanügy terén az átalakulásnak, a változásnak nem szabad rohamosnak lenni.

*) A részletes jelentést valamint a 3. pontban említett indítvány hosz- 
szabb megokolását helyszűke miatt nem közölhetjük. A szerte.
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A rombolás könnyebb munka, mint az alkotás. Az átalakulás, az újítás csak 
akkor igazi újítás, ha azt hosszas megfontolás előzte meg és minden számba- 
vehető tényező közreműködésével történik. Nem tanácsos, hogy az iskola ha
marjában szakítson azzal, a mi mellett százados tapasztalat szól, a mit hozzá
értő és buzgó emberek nagy óvatosság mellett léptettek életbe. Az érdem
jegyek osztályokra osztják a tanulókat az igaz, de erre szükség is van. Isten 
és törvény előtt egyenlők vagyunk, de tehetség, erő, hajlam, akarat, szokás 
és érzületre nézve mindenikiink különbözik a másiktól. Csak az általános 
emberi vonások egyenlők, de egyébként még az életviszonyokat is figyelembe 
véve különbözünk egymástól. Majd az érdemjegyek czéljáról szólva fölemlíti 
az értekező, hogy a tanulás munkája nehéz és fárasztó, mert az embert java 
részében szigorúan lekötve tartja. Az ifjúságnak serkentésre, ösztönzésre van 
szüksége, hogy munkakedve ne lankadjon. E serkentést, ösztönzést egyrészt, 
másrészt a szellem munkájának elismerését fejezik ki az érdemjegyek, melyek 
megtermik a tanulóbau a vágyat, hogy az folyvást magasabbra törjön. Az 
érdemjegyek az érdemnek, a munkának jutalma; a tanulónál a munkásságot, 
a szorgalmat nemcsak fejleszteni, hanem jutalmazni is kell. Az értekező ezek 
után felel Mendlik többi érveire is, többek között arra, hogy egyes tanárok 
mennyire kedveznek néha egyik-másik tanulónak az osztályozásnál. A fel
olvasó megjegyzi, hogy az még nem nagy baj, ha egyes tanár a tanuló értelmi 
haladását kissé kedvezőbb színben tünteti föl, mert a kedvet és önbizalmat 
nem szabad csökkenteni, hanem ápolni és fejleszteni; ez a tanár legszebb 
kötelessége. Az osztályozás Ítélet s legfőbb kelléke az igazságosság, azért 
nagy óvatossággal kell ez Ítéletet gyakorolni. A gyermek értelmi elhaladá
sánál nem szabad egyforma mértéket alkalmazni, mert az egyik könnyen, a 
másik nehezen íbg fel valamit, az egyiknek memóriája erősebb, mint a másiké 
stb. A tanárnak az osztályozásnál ilyen s ehhez hasonló eseteket figyelembe 
kell venni, mert némelyek az értelmi fejlődésre gátlólag, mások ellenben elő- 
mozditólag hatnak. Még nagyobb körültekintés szükséges akkor, midőn a 
növendék magaviseletéről van szó. Itt nagyon nehéz Ítéletet alkotni, mert igen 
gyakran tévedésnek vagyunk kitéve. A gyermekhibák legtöbbje csak pajkos- 
ságból ered. az iskola a magaviselet osztályozásánál a külső tényeket is 
figyelembe veszi: Az engedelmességet, udvariasságot, tisztaságot stb. A jó 
magaviselet úgy megérdemli a jutalmat, mint a szorgalom.

Összefoglalva az elmondottakat a felolvasó inditványkép előadja: 1. Az 
érdemjegyek maradjanak meg. 2. A magaviseletből való jegy egygyel, a „dicsé
retessel szaporíttassék. Vannak oly tanulók, kiknek viselkedése olyan, hogy 
különös dicséretet érdemelnek s kiket példának lehet a többiek előtt felállítani, 
nyerjenek ezért méltányos és jogos elismerést, Czélszerübb is, ha több fokozat 
van a magaviselet, a szorgalom, illetve az érdem megjutalmazására, mert 
így közelebb juthatunk az igazsághoz ; kevés fok mellett nagyon nehéz a 
határt megszabni. Az élet berendezése is mutatja, mennyire körültekintve 
kell eljárni a magaviseleti jegy megállapításánál, vannak életpályák, hol a 
szabályszerű viseleti jegy nagy hátránynyal van összekötve (pl. papnak nem 
mehet, a katonaságnál szabályszerű viseleti jegy mellett nem szolgálhat állam- 
költségén az illető.) 3. A szorgalmi jegyeknél a „kitűnő“ jegy újra vétessék 
fel. A felsőbb intézeteknél most is létezik a „kitűnő“ fokozat. — 4. A tanuló 
egy „jó“ mellett általános jeles osztályzatú lehessen, mint az érettséginél. —
5. Ha a „kitűnő“ érdemjegy újra felvétetnék, akkor a tanuló két jeles mellett 
általános kitűnő osztályzatú legyen.

A kör beható eszmecsere után a felolvasó nézetével egyetértve, 
indítványát magáévá teszi, azon hozzáadással, hogy a jobb tanulók nevei 
évi értesítőkben külsőleg is feltüntessenek.

Az ülés második tárgya Jurkovich Emil „A római mezőgazdaság
ról“ ez. értekezésének ismertetése volt. Minthogy a sok tekintetben igen 
tanulságos értekezés egész terjedelmében a beszterczebányai íőgymnasium
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ez évi értesítőjében fog megjelenni, azért belőle most kivonatot nem 
köztünk. A kör az ismertetést nagy érdeklődéssel hallgatta s mindkét 
felolvasónak igen tanulságos felolvasásukért köszönetét szavaz.

Ugyanekkor tartotta meg a kör évi közgyűlését is. Miután a jegyző 
a kör évi működéséről szóló jelentését felolvasta, és a kör ezt tudo
másul vette, a tisztviselők, megköszönve a körtagoknak irántuk tanúsított 
bizalmát, lemondanak. A kör, miután eddigi elnökének s jegyzőjének 
buzgóságukért köszönetét szavazott, s azt a jegyzőkönyvbe felvétetni kérte, 
egyhangúlag elnöknek ismét Petricskó Jenő, s jegyzőnek is újra Faith 
Mátyás főgymnasiumi tanárokat választja. Vidéki választmányi tagoknak 
a kör egyhangúlag Fabuss Alajos polgári iskolai igazgatót és Faith 
Mátyás főgymnasiumi tanárt ajánlja.

Faith Mátyás, a kör jegyzője.

A brassói kör május 24-én tartotta évi gyűlését, melyen a pro- 
grammban megállapított sorrend szerint először Kemény Ferencs „Az egy
séges iskoláról“ értekezett.

Fölolvasását két részre osztja : egy történelmire, mely önmaga által 
gyűjtött adatokon kívül főleg dr. Krummenak a „Mittheilungen des Ver
eins für Schulreform“ 5. és 6. számában nemrég megjelent „Die Änderungen 
im höheren Schulwesen einiger ausserdeutscben Staaten während der letzten 
20 Jahre“ czimü nagyobb tanulmányát használja fel és részletesebben ismer
teti azon tényleges eredményeket, melyeket a középiskolai reformmozgalom 
egyes államokban máris felmutatni képes. Ezek: Svéd- és Norvégország, Dánia, 
Svájcz (Bern, Genf). Ezeken kivül még Franczia-, Olasz-' Orosz- és Németor
szágban, Belgiumban és Szerbiában találkozunk beható reformokkal, melyek 
részben a kezdeményezés stádiumából kiléptek. Németország az elmúlt hóna
pokban kapta meg Karlsruheban első nyilvános egységes középiskoláját (lásd 
„Neue Bahnen" 1890. márcziusi. 129. lap), egy hasonló szervezetű magánintézet 
már 1886 óta áll fenn a thüringiai Unterneubrunnban (u. o. május 214. 1.)

A második rész az egységes iskolára vonatkozó tantervet s megokolását 
adja, melynek behatóbb és eredményesebb tárgyalása végett az előadó azt a 
főbb tételekkel együtt megelőzőleg a kör tagjai között kiosztatta.*)

Tanterve, melynek fő nehézségét a classikus és modern nyelvek czél- 
szerü csoportosítása teszi, látszólag trifurcatiót foglal magában, valóságban 
azonban teljesen egységes alapon van szerkesztve, melyből az illető combina- 
tiók önként következnek : nem egyéb az egy oly gymnasiumnál, mely franczia 
tanfolyammal van megtoldva, vagy ha tetszik, oly reáliskolánál, mely latin és 
görög tanszékkel bir. Mert nem tekintve azt, hogy az általános csoport tan
tárgyai természetszerűen közösek, a három többi csoporté is az, nevezetesen : 
vallás, torna, magyar, német, mathematika, történelem, physika, philosophia 
és rajz. A combinatiók csupán a nyelveknél fordulnak elő: igy a reális cso
port francziát, a gymnasiális latint és görögöt, a reálgymnasiális latint és fran- 
cziát ölel fel, de még egy negyedik csoportosítás : a görög-franczia sem ütkö
zik nehézségbe; sőt ha a jövőben az angol nyelv is felvétetnék, minden akadály 
nélkül egy modern nyelvi csoport (német, franczia, angol) is gondolható. — A 
tantervnek egy másik elve, hogy az általános műveltség eszközeit az alsóbb 
osztályokban concentrálja és az idegen nyelvek és szaktárgyak tanítását a fel

*) T erünk  szűk volta nem engedi, hogy közöljük ez egyre tévesen tantervnek neve
zett táb lázatos óratervet, mely csak a  tá rg y a t nevezi meg és m egállapítja m indenikböl 
osztályonként a heti ó rák  számát, de a  födologról, a mitől az óraterv függ, a tanítandó 
anyagról, hováhelyez ésér öl. kapcsolatáról s m inden egyéb fontos tan terv i dologról teljesen 
hallgat. A tételek alább a kör határozatában olvashatók. A szerk.
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sőbb folyamra szorítja négy osztályban. Itt két kérdés merül fel: igazolt-e az 
idegen nyelvtanítás elodázása egy későbbi korra és lehetséges-e négy év alatt 
e nyelvek elemeit oly mértékben elsajátítani, hogy a sikeres folytatás a közép
iskolán túl és kivűl biztosítva legyen ? Az első kérdés Németországban évek 
óta napirenden van, Völcker már 1887-ben egy terjedelmes munkában (Die 
Reform des höheren Unterrichtswesens auf Grund der Ostendorfschen These : 
Der fremdsprachliche Unterricht ist mit dem Französischen zu beginnen) 
tárgyalta s a ..Pädagogisches Archiv“ f. é. 1. száma áttekinthetően és meg
győzően sorolja fel ama számos hasznot, melylyel az idegen nyelvtanítás 
későbbi megkezdése jár. A második pontot illetőleg az előadó a tapasztalat 
által támogatott saját meggyőződéséből indulva ki, kimondja, hogy kellő óra
szám és gyakorlati módszer mellett lehetséges 4 év alatt oly eredményt elérni, 
mely a középiskola czéijának megfelel. E mellett tekintetbe veendő még azon 
paedagogiailag fontos körülmény is, hogy a tanuló elméje, mely négy éven keresz
tül a hazai és egy birodalmi nyelven gyakoroltatott, sokkal fogékonyabb és 
edzettebb, és hogy a feledésnek a IV. osztálytól a YlII-ig sem jut akkora 
szerep, mint az I-től a VIII-ig. Tekintve továbbá, hogy a reáliskolai latin 
folyam összesen 4 -j- 3. 3 =  13 óra alatt képesíti tanulóit a latin nyelvből 
és számukra az orvosi és jogi pályákat hozzáférhetővé teszi, talán szabad 
arra következtetni, hogy e czél 22 (tehát 9 órával több) óra alatt még jobban 
elérhető s hogy a tantervben a görögnek és francziának szánt 18 óra (tehát 
5 órával több) szintén nem egészen képzeleti.

Az előadó részletesen felsorolja s megokolja mindazon eltéréseket, me
lyeket a javasolt tanterv az érvényben levőkkel szemben feltüntet s miután 
mellesleg állást foglal azon az utóbbi időkben többször hangoztatott vád ellen, 
mely a középiskolai tanítás sikertelenségéért egyenesen és kizárólag a taná
rokat teszi felelősekké, kijelenti, hogy czélja nem volt s nem is lehetett egy 
kész és kifogástalan tervet nyújtani, hanem csupán egy ilyennek megalkotá
sához a sokoldalú megvitatás által az impulsust megadni. Kéri a kör tagjait, 
hogy mennél számosabb és behatóbb hozzájárulásukkal javaslatának hiányait 
mennél élénkebben tüntessék fel, de mennél alaposabban pótolják is.

Az előadó indítványához többen szóltak.
Bombauer Emil az egységes középiskola eszméjét elvben elfogadja, de 

az eddigi tapasztalatok szerint nem tartja megvalósíthatónak. A közvéleményre 
való hivatkozást sem fogadhatja el érvnek, ép oly kevéssé fogadhatja el a 
classikus nyelvek egyeduralmára vonatkozó állítást. Az egyes tantárgyakra 
tett megjegyzésekből megemlítjük a következőket: A két nyelvnek egyidejű 
megkezdése az Y. osztályban paedagogiailag nem helyeselhető. A mennyiség- 
tan tananyagának felosztása nincs részletezve. A tanterv a köteles 30 órán 
túl megy. A természetrajzi órák csoportosítása nem czélszerü és a gymnasium 
felső osztályaiból kimaradt; a physika a gymnasiumi és reálgymnasiumi cso
port VIII. osztályából szintén kimaradt és így nem lehet tárgya az érettségi
nek. A gymnasiumi csoportban csak a szabadkézi rajz, a reálgymnasiumban 
csak geometriai rajz van, pedig kívánatos volna, hogy mindkét csoportban 
mindkét nembeli rajz taníttassák. A torna tanítása az elméleti órák között 
helyes, de a növendékek nagy száma mellett nem valósítható. Nehézséget lát 
a kivihetőségre nézve a tanárok nagy létszámában és az átalakítás költségei
ben. Kifogásolja az 5-ik tételt, mert az érettségit az V. osztályban korainak 
tartja. Mindezeket egybefoglalva a tervezetet nem tartja sem megvalósíthatónak, 
sem kívánatosnak. — Dr. Hoffmann Frigyes sem tartja lehetségesnek az egy
séges középiskolát, melynek czélja volna az emberek között közös művelt
séget létesíteni, a mi ma az egyes pályák különbözősége mellett mar nem 
lehetséges. Osztozik Rombauer véleményében, hogy a gymnasiumok és reál
iskolák számaránya megfordítandó, minthogy többen készülnek praktikus 
pályára. Nem helyesli, hogy mindenben a külföld után induljunk, mert mi a 
keletre és a kelet nyelveire vagyunk utalva. Az előadóval szemben a nyelvek 
kora kezdését sikeresebbnek tartja s a tornát a felső osztályokban katonai
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színezetben kívánja taníttatni. — Baráczi Sándor a javaslatot elfogadja, de a 
német nyelvvel szemben a franczia nyelvet pártolja. A tanítás központjául 
a nemzeti irány helyett a természettudományokat jelöli ki. Az érettségit egye
temi felvételi vizsgálatokkal kívánja pótolni és ezért elegendőnek tartja a hat 
osztályú középiskolát. — Szontagh Gusztáv szintén csatlakozik az előadó javas
latához és az egységes iskolát kivihetőnek tartja s kívánja, hogy az egységes 
iskolában az algebra az általános csoport helyett a felső osztályokban tanít
tassák nagyobb terjedelemben. — Az előadó helyre igazítja azt a tévedést, 
melyre a csoportosítható tanterv alkalmat adott, a mennyiben az sem bifur- 
catiót, sem trifurcatiót nem tesz fel, mert a tanítás a főtárgyakban valamennyi 
csoport számára közös. A két nyelv együttes megkezdését igazolja a korkü- 
lönbség és az, hogy némely hazai középiskolában ugyanez már az I. osztály
ban kezdődik. A természetrajz óraszámát a physika rovására lehetne növelni. 
Nem lát abban sem akadályt, hogy a physikából а УII. osztály vizsgálati 
jegye ne vétessék át az érettségi bizonyítványba. Az anyagi nehézségeket 
illetőleg megjegyzi, hogy csak 2 vagy 3 tanárral és tanteremmel több szüksé
geltetnék. Az alsó érettségit igazolja az egy évi önkéntesség felemelése két 
évre. A torna (felső osztályokban katonai gyakorlatokkal) kisebb létszám mel
lett a javasolt értelemben, nagyobb létszám mellett felváltva két naponként 
egy-egy órában volna gyakorlandó. A két nembeli rajz felcserélése az illető 
csoportokban semmi nehézséget nem okoz. A heti óraszám a torna-órák gya
rapítása daczára nem akkora, mint az utasításban foglalt óra szám (31, 32 
ellenében).

Az elnök megjegyzi, hogy a javaslat nem is akart minden részlet
ben végleges lenni, mert ennek megérlelése a gyakorlat és' jövő feladata. 
Készéről a javasolt tantervet, mint a munkálatnak alapját, elfogadja és 
elfogadásra ajánlja. A kör azt változatlanul elfogadván, az elnök a téte
leket fölolvassa és szavazás alá bocsátja. Ezen részben módosított alak
ban elfogadott tételek a következők: 1. A középiskolai reform szükséges
sége a jelen korszak társadalmi és culturális állapotának következménye 
és nemzetközileg el van ismerve. Ezen mozgalom a classikus nyelvek 
egyeduralma ellen irányul és helyes. — 2. Egységes iskola alatt egy, a 
jelenkor követelményeinek megfelelő oly középiskolát értünk, mely közös 
alapon a reáliskolák és gymnasiumok egyesítését lehetővé teszi. Az egy
séges iskola czélja nem szakképzés, hanem első sorban az általános mű
veltség közvetítése, később (a felsőbb folyamban) előkészítés a főisko
lákra. —• 3. Az egységes iskola alapelvei: a testi nevelésnek nagyobb 
szerep ju t ; a tanítás középpontja a nemzeti nyelv, irodalom és történe
lem ; a nyelvtanítás későbbi megkezdése; a nyelvek tanításánál a fősúly 
a gyakorlatra és az irodalom ismertetésére fektetendő stb. — 4. Az 
egységes iskola ily értelemben, mivel anyagi és szellemi előnyökkel jár, 
kívánatos. — 5. Az általános csoport tanulói a negyedik iskolai év végé
vel áthelyező, illetőleg záró vizsgálatra köteleztetnek, melyről külön bizo
nyítvány állítandó ki. Bármely csoport YI. osztályának bizonyítványa az 
egy évi önkéntességre és a hivatali pályák még meghatározandó csoport
jára jogosít.

Miután az elnök az előadónak nagy gonddal és a kérdés több oldalú 
megvilágítása mellett készített munkálatáért a kör nevében meleg köszö
netét nyilvánítja, a jegyző fölolvassa évi jelentését, melyre nézve utalunk 
a kör rendes tudósításaira.

Dr. Körösi/ György, a kör jegyzője.
51Tanáregyesületi Közlöny. XXIII.
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A SÜmeghi kör május 24-én tartott- havi gyűlésén tárgyalás alá 
vette a központi választmány által beküldött két tételt. A tankönyv- 
bírálás kérdését előadta Orbán Lajos, ki általában arra az álláspontra 
helyezkedik, a melyet annak idején, midőn a közoktatási tanács reform
járól értekezett (deczemberi fűz. 239. 1.) elfoglalt. A kör az előadónak 
beható kifejtései alapján a következő megállapodásra jutott: 1. A tan- 
könyvbirálás hivatalos legyen s tartozzék a közokt. ministerium hatás
köréhez. — 2. Tekintettel a divergáló bírálatok eshetőségére, a kör szük
ségesnek tartja, hogy a mű 3 bírálónak adassák ki, kik az illető müvet 
ép úgy módszer, valamint tudományos niveau tekintetében vizsgálják felül.
— 3. Ugyanazon intézetben működő bíráló tanároknak ne adassák ki a 
mű bírálás végett, a mely intézetben a mű szerzője is működik, de taná
csosnak véli a kör, hogy a milynemű középiskola számára van Írva az 
illető tankönyv, ugyanolyan intézetnél működő tanár legyen a bíráló is.
— 4. Mérsékelt tiszteletdíj járjon a tankönyvbirálásért. — 5. A bíráló 
testületet a ministerium állítja össze fővárosi és vidéki tanárokból, kik
nek névsora a főigazgatóságok közvetítése utján volna megállapítandó. —
6. A bírálatok egy e czélból szerkesztett hivatalos lapban tétessenek 
közzé, hogy ezáltal ellenőriztessenek. E lapnak még az a haszna is lenne, 
hogy - egyes általános, a tanügyi administratióra vonatkozó rendeleteket is 
közölhetne.

A zsolnai körnek azon indítványát, hogy „legyen meg a tanári 
karnak az a joga, hogy úgy mint 1883 előtt kiselejtezhesse azt az anya
got, melyet a népiskolákból kap, mivel ezek jó része nem érdemli meg 
a beléjölt helyezett bizalmat“, a kör ár. Kelemen Károly előadónak aján
lására elfogadta.

Május hó 31-én tartott gyűlésén a kör kimondta további fenmara- 
dását a jövő tanévre is és ez alkalommal elnöknek Orbán Lajos, jegyző
nek pedig Horvát Beeső választattak meg, vidéki választmányi tagul pedig 
dr. Kelemen Károly jelöltetett ki. A közgyűlésen megvitatandó tételül a 
kör Horvát Rezső indítványára a következő tételt ajánlja: „A községi 
és felekezeti középiskolai tanárok fizetésének emelése illetőleg szabályo
zásra, törvényhozás utján.“ E tételhez a kör a következő megokolást csatolja:

A kör örömmel és hálával vette tudomásul a nm. közoktatásügyi minis- 
tér urnák azon intézkedésének kezdeményezését, melylyel a községi és fele
kezeti tanárok nyugdíj kérdése kellő megoldása felé indul. Ámde ezen intéz
kedéstől csak akkor várhatunk teljes sikert, ha egyúttal a fizetés is olyan 
lesz, hogy az alapján esetleg élvezendő nyugdíj bár szerény, de mégis tisztes
séges anyagi jövőt helyez kilátásba. Mert valljuk meg őszintén, hogy a nyug- 
dijkérdés megoldásável még nincsen megszüntetve az az anomália, hogy a 
községi és felekezeti tanárok, kikre az iskola, állam és társadalom ugyanazon 
kötelességeket rójja, mint az államnál alkalmazott kartársaikra, fizetés tekin
tetében jóval visszamaradnak ezek mögött. A kör elismeri különben, hogy egy
néhány községi és felekezeti iskolafentartó az államival egyenlő dotatióban 
részesíti a maga tanárait is ; tekintve azonban, hogy e fentartók a többihez 
képest csak minimális számban léteznek s hogy számos ilyen intézet tanárai 
600—700 frtnyi fizetéssel szánalmas existentiát folytatnak, a kör a községi és 
felekezeti tanárok fizetésének emelését illetőleg a törvényhozás utján történendő 
szabályozását, ezen intézkedésnek pedig a központi választmány által való
sürgetését legmelegebben ajánlja. Horvát Rezső, a kör jegyzője.
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A kecskeméti kör május 29-én tartotta évi rendes közgyűlését. 
Tagok szép számban voltak jelen. Szabó Ferencz elnök a gyűlést meg
nyitván, megemlékszik a súlyos csapásról, mely a „Tanáregyesületi Köz
löny“ szerkesztőjét gyermekének elvesztése által érte. A kör őszinte rész
vétét jegyzőkönyvileg fejezi ki. Ezután Virányi Ignácz főreáliskolai tanár 
tárgyalja a zsolnai kör által fölvetett azon kérdést, hogy: „Legyen meg 
a tanári karnak azon joga, hogy úgy mint 1883 előtt, kiselejtezhesse 
azt az anyagot, melyet a népiskolából kap.“ Az előadó a kérdést sokkal 
fontosabbnak tartja, mintsem az első pillanatra látszik, mert a népisko
lákból kikerült anyag minősége az egész középiskolai oktatásnak egyik 
alaptényezőjét képezi és e kérdés in ultima ratione a népiskola tanítás
tervének módosítására vezet. Az előadó évek hosszú során át sajnosán 
tapasztalja, hogy a középiskola első osztályába fölvett növendékek nagy 
része nem bir oly alappal, melyre a középiskola tovább építhetne, jól
lehet kívánalmait a minimumra redukálná. Teljesen meg volna elégedve, 
ha a növendék magyarul folyékonyan olvasni és diktálás után nagyobb 
hibák nélkül Írni tudna, továbbá a számvetés 4 alapműveletét egész szá
mokkal ismerné. Oly gyermekek, kik ennyi előképzettséggel sem bírnak, 
a középiskolai tanítást csak megnehezítik, az ily elemeket a középisko
lától távol óhajtaná tartani. Oly városokban tehát, hol felsőbb nép- vagy 
polgári iskolák is vannak, melyek a gyermeknek az életben legszüksége
sebb elemi ismereteket megadják, a középiskolába jelentkező gyermekeket 
csakugyan felvételi vizsgálatnak vetné alá. E fölvételt azonban nem egyes 
tanárok, hanem ad hoc kiküldött vizsgáló bizottságok eszközölnék, mert 
így nemcsak esetleges visszaéléseknek volna eleje véve, hanem az egyes 
tanárok az illető szülők ódiumától is meg volnának kiméivé.

A kör az előadott nézeteket helyeselvén, azokat magáévá teszi.
Ezután dr. Szántó Kálmán tette megbeszélés tárgyává a szepesi kör 

által felvetett azon kérdést, ha vájjon: „Fentartandó-e továbbra is a 
jelenlegi tankönyvbirálati kényszer, s ha igen, mily módozatok mellett?“ 
A kérdés első részére az előadó határozott igennel válaszol, előtérbe 
helyezve a dolognak nemcsak didaktikai, hanem politikai fontosságát is 
erkölcs, vallás és nemzetiség szempontjából, melyek a bírálati kényszer 
fentartását kikeriilhetetlenné teszik. A bírálati módozatok tekintetében is 
nagyjában a jelenleg dívó szokások alapján áll, csupán némi lényegtelen, 
de következményeiben szerinte mégis igen fontos részletekben tér el tőle. 
A jelenlegi szokás szerint a megbírálandó könyvet valamely tanári tes
tület szokta, fölterjeszteni, rendszerint az, melynek az iró is tagja, vagy 
legalább is jó ismerőse, néhány általánosságban mozgó, dicsérő phrasis 
kíséretében. E helyett azt óhajtaná, hogy a ministerium küldje le a köny
vet valamely neki tetsző intézetnek, hol aztán a szaktanár vagy szak
tanárok terjesztenék fel róla, személyes felelősség mellett, a kimerítő s 
adataiban részletesen megokolt véleményes jelentést. Ennek alapján adná 
ki aztán a közokt, tanács a munkát két tagjának, kik közül csak az 
egyik legyen szakférfiú az illető tudományág terén, a melyet a munka 
tárgyal, a másik gyakorlati ember, ki inkább methodika, a közép
iskolai használhatóság, a tantervi követelmények szempontjából bírálná a
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a feldolgozott anyagot. Közbevetőleg nagyon is kívánatos lenne, hogy 
minden supponálható visszaélésnek elejét veendő, e három tényező egyike 
se legyen olyan, a ki a bírálat alatt álló szerzőnek versenytársa gyanánt 
tűnhetnék föl s így gyanúsításnak volna kitéve. E hármas bírálat alapján 
kerülne a munka a közoktatásügyi tanács döntő plénuma elé. Ezt meg
előzőleg azonban az esetben, ha e tényezők egyike is a munka engedé
lyezését megtagadandónak véleményezné, e vélemény a szerzővel közöltetnék, 
hogy ennek módja legyen esetleges fölvilágosításokat adni, magát vagy 
fölfogását igazolni, netaláni félreértéseket megakadályozni. így kerülne 
csak a munka a plenum elé, melynek azonban nem az ú. n. „közép
iskolai szakosztály“-nak kellene lennie, hanem tudomány-szakok szerint 
elkülönzött egyes tanácsokból kellene állania, mely a jelentések meg
hallgatása és beható tárgyalása után döntene az ügy érdemében.

A közgyűlés egyhangúlag magáévá teszi az előadó nézeteit, pártolva 
egyszersmind Hanusz István amaz ajánlatát is, hogy a bírálandó könyvek 
kéziratban és névtelenül terjesztessenek föl.

Ezek után az elnök röviden jelentést tesz a körnek lefolyt évi 
működéséről és a kört új alakulásra hívja fel. Miután a közgyűlés Szabó 
Ferencz elnöknek a buzgó vezetésért köszönetét szavazott, a jövő tanévre 
olyformán alakult meg, hogy elnöknek Hanusz István főreáliskolai igaz
gató és jegyzőnek Kovács Antal kegyesrendi főgymnasiumi tanár, — az 
országos egyesület választmányi tagjául pedig Hanusz István és Szabó 
Ferencz jelöltettek ki.

Virányi Ignácz, a kör jegyzője.

A zentai kör évi gyűlését május 31-én tartotta meg az összes 
tagok részvételével. A terjedelmes jegyzői jelentés a körnek 1889— 90. 
tanévi működéséről összefoglalja a körben megvitatott kérdéseket, indít
ványokat, határozatokat, a mint azok a Közlöny havi tudósításaiban időn- 
kint közzététettek. Hét rendes havi ülésen tárgyaltattak a közp. választ
mány által ajánlott tételek, önként választott és a középiskolai tanügy 
terén újabban felmerült fontos kérdések, összekötve mindannyiszor .beható 
és tanulságos eszmecserével. De ez csak egyik pontja volt ama programm- 
nak, melyet a zentai tanári kör alakulásakor maga elé tűzött. A másik, 
helyi culturális viszonyainknál fogva talán még fontosabb működése körünk
nek a népies felolvasások tartásában nyilvánult. Az adventi és nagybőjti 
vasárnapokon a nagy közönség egyre fokozódó érdeklődése mellett a jelen 
tanévben 10 felolvasás tartatott a gymnasium helyiségeiben. A z  első havi 
ülésben meghatározott, s a művelődés minden ágát tervszerűen felölelő 
tárgyak fejtegetésein mindössze 2500 hallgató volt jelen. A jegyzői jelen
tés végül örömmel emlékezik meg úgy a felsőbb elismerésről, mint Zenta 
közönségének hálájáról e népies fölolvasásokért.

Erre Szűcs Lajos, a kör elnöke mondja el záróbeszédét, melyben 
visszapillantván a kör két évi működésére, a jól végzett munka után kelt 
örömérzettel constatálja, hogy az méltó volt kitűzött czéljához. Azonban 
el nem fojthatja aggodalmát a jövőre nézve, a mennyiben egyrészt a 
tagok csekély száma — a körnek mindössze 7 tagja van; — másrészt



ama sajnos körülmény, hogy e csekély számnak is egy része folyton aka
dályozva van a köri működésben, az egész munkálkodást meddővé, magát 
a kör fennállását illusoriussá tehetné. Indítványozni nem akarja, de föl
veti a kérdést: feloszoljon-e végkép, vagy az évi gyűlés ügyrendje értel
mében újra alakuljon a zentai kör? A jelenvoltak hangsúlyozva a zentai 
tanári kar sajátos helyzetét, melynélfogva minden szabad ideje a társa
dalmi működés által annyira le van foglalva, hogy — legalább a közel 
jövőben —  sikeres köri munkálkodás alig remélhető, kimondatni kívánják 
a kör feloszlását. Tanári kört képezni tehát megszűnt, de köri működé
sének egyik ágát, a népies felolvasások tartását ezentúl is cultiválni 
fogja, mint olyant, melylyel közművelődési tekintetben nem remélt hatást 
ért el. Virág István, a kör jegyzője.

A szepesi kör június 1-én Lőcsén tartott gyűlésében dr. Demkó 
Kálmán tartott előadást: „Az egységes középiskoláról“. A közoktatás- 
ügyi ministerium által kiadott tizenegy évi statisztikai adatokon alapuló, 
igen érdekes előadást a kör beható vita tárgyává tette és elhatározta, 
hogy az mint időszerű és mélyreható kérdést érintő értekezés, valamely 
szaklapban közzététessék. Egyszersmind a jövő gyűlésen az egységes közép
iskola kérdését még egyszer részletes vita tárgyává kívánja tenni.

A zsolnai kör indítványát, hogy: „Legyen meg a tanári karnak 
azon joga, hogy úgy, mint 1883 előtt kiselejtezhesse azt az anyagot, 
melyet a népiskolákból kap, mivel ezek jó része nem érdemli meg a belé- 
jök helyezett bizalmat“ — nem fogadja el a kör, mert sem paedagogiai 
szempontból helyesnek, sem az országos törvényekkel megegyeztethetőnek 
nem tartja.

Képviselőkíil kiküldetnek az egyesületi közgyűlésre Budapestre 
dr. Demkó Kálmán és Tliaisz Gyula. Választmányi tagoknak kijelöltet
nek : Gébé János, Zimann János és Dienes Ferencz. Tételekül ajánlat
nak a köröknek: 1. Az egységes középiskola: 2. Tanulókkal való kirán
dulás. Végül megejtetvén a tisztválasztás, elnökül újra Both Márton, jegy
zőül pedig NikTiázy Frigyes választatik.

A zsolnai kör harmadik évi gyűlését jun. 10-én tartotta meg. 
Jelen volt a kör minden tagja. A jegyző évi jelentése szerint a kör 
harmadik évi működését 1889. okt. 23-án tartott rendes havi ülésével 
kezdte meg s összesen 10 ülést tartott. E gyűlések tárgyai voltak: A 
fölvételi vizsgálat szükségességéről, a liturgika tanítása a gymnasium II. 
osztályában, az izraelita vallástan tanításának rendezése, a görög nyelv 
kérdéséről a gymnasiumokban, a szolgálati pragmatika, az egységes 
középiskoláról, szükségesnek tartja-e a kör a tankönyvek bírálásának 
megtartását és ha igen, minő módozatok mellett ? A rendes havi üléseken 
összesen 7 előadás volt. A tárgyalásokról s a hozott határozatokról a kör 
jegyzőkönyvet vett föl, s azt az egyesület választmányához küldte, a 
Közlönybe pedig minden ülésről tudósítást küldött a jegyző. A kör tag
jainak száma : 6. A tagok buzgó munkásságot fejtettek ki, minden ülé-
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sen teljes számban jelentek meg és a vitatkozásokban élénk részt vettek. 
Előadásokat tarto ttak: Malatinszky János 3, dr. Mayer György 2, Csáka 
Károly és Sztasz Adolf 1—-1 Ízben.

A jelentés fölolvasása után a kör a jövő évi egyesületi közgyűlésre 
programmtételűl a következőt ajánlja: „A tanáregyesület tegye tanulmány 
tárgyává a hazai középiskolákban az izr. vallású tanulók vallásoktatási 
ügyét, és szerzett tapasztalatairól memorandum alakjában tegyen felter
jesztést a nagym. m. kir. vall. és közokt. ministeriumhoz, kérvén 1. 
hogy a megfelelő felekezeti főelőlj áróság egyetértésével állapíttassák meg 
a középiskolákban előadandó tananyag, mert köztudomású dolog, hogy 
sok középiskolában hit- és erkölcstan helyett héber philologia taníttatik;
2. hogy az izr. vallású tanulók használatára megfelelő tankönyvek szer- 
kesztessenek és a felekezeti főhatóság javaslatára a vall. és közokt. mini
sterium által engedélyezett tankönyvek jelöltessenek ki; 3. hogy orszá
gosan állapíttassák meg az izr. vallás-oktatásért járó díj, mert több 
helyütt az izr. hitközségek részint aránytalan nagy díjakat szednek, 
részint pedig a befolyó összeget vagy egészben, vagy részben saját egy
ház-községi czéljaikra fordítják; 4. hogy szabályoztassék az izr. vallású 
tanulók isteni tiszteleti ügye, mert közönségesen felügyelet nélkül járnak 
a templomba; s végre 5. hogy az izr. hitoktatók köteleztessenek szak- 
és módszertani jelentéseket tenni az iskolai év végén működésükről a 
megfelelő felekezeti főelőlj árósághoz s ezeknek hiteles másodlata, hivata
los tudomásul vétel végett, a középiskolai igazgatóság utján, a vall. és 
közokt. ministeriumhoz terjesztessék föl.

A kör ez idei tisztviselőit a következő évre is megválasztotta. 
(Elnök: Malatinszky János; jegyző: Balugyánszky Béla.) — Vidéki 
választmányi tagúi a kör a hármas kijelölés alapján ajánlja: dr. Mayer 
György, Zahuménszky János és Sztasz Adolf tagtársakat.

Végre az elnök fölveti a Tanári Társalgó Kör és a Tanáregyesü
let egyesítésére vonatkozó tervezetet. A kör helj esléssel fogadja az egye
sítés eszméjét, mindazonáltal tekintettel arra, hogy a vidéki tanárok csak 
nagy ritkán jutnak abba a helyzetbe, hogy igénybe vehessék a Társalgó 
Kör helyiségeit s az általa nyújtott előnyöket : nem tartaná méltányos
nak, hogy az egyesítés miatt a vidéki tanárokra nagyobb teher rovassák.

Balugyánszky Béla, a kör jegyzője.
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VEGYESEK.

A tanári társalgó kör ügyét az idei közgyűlés fogja eldönteni. 
A választmány propositióit olvasóink ismerik; e propositiók értelmében 
egyesületünk vállalja magára, hogy a „társalgó kör“ által teremtett o t t 
h o n t  birtokába veszi, fentartja s az egész magyar tanárság számára 
nyitva tartja. A tanáregyesület eddig is tetemes mértékben támogatta e
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k ö rt; most egészen az övé lesz, de a választmány javaslata szerint csak 
a fővárosi tanárok tagdíja emelkedik, a vidékieké változatlan marad. 
Nem szükséges ez „otthon“ jelentőségéről bővebben szólni. Az „o tth o n 
nak a fővárosi tanárok veszik leginkább hasznát, ők viselik a terhek 
nagyobbik felét is ; de azért ez otthonnak nincs lokális jellege, az egye
sületnek, az egész magyar tanárságnak érdekében áll, hogy legyen állandó 
helyisége, otthona, hol az egyesületnek könyvtára, irattára őriztetik, hol 
a választmány, a szakosztályok üléseiket, tanácskozásaikat tarthatják, 
hol a vidékről főlránduló tanár otthon érzi magát s a hol a társadalmi 
érintkezés testületi érzésünket, együvé tartozásunk tudatát ápolja és fej
leszti. Ezek a szempontok vezérelték annak idején azokat a tanárokat, 
kik a társalgó kört megalkották, ebben is elnökünk példáját követték, 
ki e mozgalomnak élére állott és czélhoz vezette. A társalgó kör Klama- 
rik János ministeri tanácsos úr elnöklete alatt híven teljesítette is 
feladatát; jól éreztük magunkat az egyszerű, de kényelmes helyiségekben, 
hol mindig társaságunk akadt, a napilapokat, a folyóiratokat olvashattuk, 
szórakozhattunk s a hol egyesületünk ügyeit elintézhetjük. De egyesüle
tünk, hála Istennek, közben annyira megerősbödött s a tovább fejlődés oly 
biztos útjára tért, hogy most már nem érheti be azzal, hogy egy idegen 
egyesület tartson fenn az ő suhventiójával leginkább az ő czéljai számára 
helyiséget; a dolgoknak ilyetén rendje mellett annak a veszélynek van 
kitéve, hogy az az idegen egyesület egyszer csak feloszlik s akkor kárba 
vesztek azok az áldozatok, melyeket az egyesület a társalgó kör számára 
hozott s az egyesület ismét hajlék nélkül maradt s vagy újra elkezdi előbbi 
vándor- és zselléréletét, vagy még nagyobb áldozatokkal uj otthont teremt 
magának. Ő neki magának kell tehát elvállalnia a helyiség fentartását s 
magába olvasztani a társalgó kört, mibe a kör is beleegyezik, melynek 
tagjai úgyis nagyobbára az egyesületnek is tagjai. Bármilyen volna 
is különben a kör jelen állapota, nekünk ezt a beolvasztási műveletet nem 
szabadna elhalasztanunk, mert csakis ez felel meg az egyesület méltósá
gának és hivatásának. Köszönettel tartozunk azoknak a férfiaknak, kik 
a kört megalkották, kik számunkra alkották meg; de most már elég 
erőseknek érezzük magunkat arra, hogy a mi a mi feladatunk, azt ne mások
kal végeztessük, hanem magunk vállalkozzunk rá. A költségek külön
ben épenséggel nem akkorák, hogy tőlük vissza kellene riadnunk, s akár 
a választmány propositióját fogadjuk el, akár más módozatot keresünk, 
a beolvasztást, melyet a társalgó kör is, a tanáregyesület is óhajt, min
denesetre ezen a közgyűlésen kell végrehajtanunk.

A franczia középiskolák múltja és jelene, dr. Fináczy Ernő 
ama müve, melyre már múlt füzetünkben felhívtuk olvasóink figyelmét, 
megjelent. Paedagogiai irodalmunk benne oly művel gyarapodott, melynek 
történeti része nagy szorgalommal készült, míg a nagyobbik fele, a 
középiskolák jelenének ismertetése, melyet a szerző Francziaországban 
nagy elmeéllel s megfigyelő képességgel tanulmányozott, nem csak szá
munkra nyit uj forrást a franczia viszonyok megértésére, hanem a külföldi 
irodalomban sem igen találja párját. Főleg most, midőn középiskoláink
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szervezete uj átalakulási processuson készül átmenni, nagyon időszerű 
Fináczy jéles müve, melyből sokat tanulhatunk s melyből irodalmi quali- 
tásainál fogva könnyen és szívesen is tanulhatunk. A műről természetesen 
még bőven is fogunk szólni.

Történelmi tanulmányok ez. alatt Láncey Gyula egy kötetet 
adott ki, melylyel folyton küzködve a számunkra oly szűkén kimért tér
rel, bővebben nem foglalkozhatunk, de melyet nagyon ajánlunk olvasóink 
figyelmébe. Lánczy három tulajdonságát egyesíti magában az olvasásra 
érdemes írónak. Sokat tud, szépen ir s nagy elmeéllel okoskodik. Mind 
módszertani dolgozataiból, mind egyetemes és magyar történeti essay-iből 
nemcsak sokat tanulhatunk, hanem ösztönzést is nyerünk a dologgal, az 
Íróval s gondolataival bőven foglalkozni.

Kinevezések. A vall. és közokt. minister dr. Demeczky Mihály miskolezi 
kir. kath. gymnasiumi rendes tanárt a budapesti Y. kér. kir. kath. főgymna- 
siurahoz végleges rendes tanárrá, Нота Gyula eperjesi kir. kath. főgymna- 
eiumi gör. kath. helyettes hittanárt az ungvári kir. kath. főgymnasiumhoz rendes 
gr. kath. hittanárrá nevezte ki.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister dr. Irányi Ede losonczi áll. 
főgymnasiumi és dr. Heredd Ferencz budapesti II. kér. kir. kath. főgymna- 
siumi rendes tanárokat állásukban végleg megerősítette.

Nyugalomba vonulás. Szikszói János közokt. ministeriumi osztálytanácsos, 
ki már a napokban búcsúzik a ministeriumtól, félszázados hivataloskodás után 
vonul nyugalomba. 1841-ben kezdte a tisztviselői pályát s azóta szakadatlan 
működött közigazgatási, tanulmányi s alapítványi ágazatokban, többnyire a 
főváros központi hivatalaiban, de közben vidéken is. 1860-ban a magyar 
helytartó tanácshoz neveztetett ki s az alkotmányos aera kezdetén, 1867-ben 
lépett be a közoktatásügyi ministeriumba. Mintaképe volt a lelkiismeretes 
tisztviselőnek ; nagy kötelességérzet, pontosság és szorgalom voltak hivatalnoki 
erényei, melyeket megőrzött a legutóbbi időkig, mikor már éreznie kellett a 
hosszú munka és a kor terheit is. Mikor negyven éves szolgálati jubilaeumát 
ülte, a királyi elismerés Ferencz Józset-renddel tüntette ki a hivatalok szerény 
munkását, a ki egyforma kötelességtudással dolgozott, bármely munkakört 
jelöltek is ki számára.

Ajánlott taneszköz. A Csaszny Valér m. kir. honvédszázados által a 
mennyiségtani földrajz szemléltető tanításához szerkesztett tellurium (egy pél
dány teljes felszereléssel és csomagolással 90 frt) az orsz. tanszermúzeum állandó 
bíráló bizottságának jelentése szerint egyszerű szerkezete, könnyű kezelés
módja és sokoldalú világos szemléltetésre alkalmas volta által minden eddig 
ismeretes hasonló ezélú taneszközt felülmúlván, azt a vall. és közokt. minister 
a középiskolák, tanító- és tanítónőképzők, felsőbb leányiskolák, kereskedelmi 
és polgári iskolák részére taneszközül megszerzésre ajánlja. (17,217. sz.)

Halálozások. Budapesten elhunyt május 11-én dr. Stoezek József, a m. 
kir. József-műegyetem rendes tanára, a közokt. tanács alelnöke, a középisk. 
tanárképző-intézet igazgatója, egyesületünk tiszt, tagja, hosszú súlyos szen
vedés után 71 éves korában. Magyar tudósnak még alig volt nyilvános pályája
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oly fényes, mint a boldogulté. Stoczek József 1819. jan. 19-én született Sza
badkán. Középiskoláit szülővárosában és Pécsett végezte s azután a magyar 
tudományos egyetemhez kapcsolt mérnöki intézet hallgatója lett. A kitűnő 
sikerrel végzett tanfolyam után egyideig ugyanezen intézeten Peczelt tanár 
oldala mellett segédkezett, majd 1847-ben a csak imént felállított „kir. József 
ipartanodába“ a természettan rendes tanárává nevezték ki. Ez állásában ma
radt 1861-ig, a midőn „a m. kir. József-m(íegyetem“ czím alatt 1857-ben már 
egyetemi rangra emelt ipariskolában újra a magyar nyelv lett kötelező tan
nyelvvé, az előbbi igazgatót, Mayer Lambertet nyugdíjazták s polytechni- 
kumunk első magyar igazgatójává Stoczek Józsefet nevezték ki. A vezeté
sére bízott intézet kormányát Stoczek teljes erélyével ragadta meg. Egész 
lélekkel a fiatal intézet mennél tökéletesebb szervezésén csüngött, mert teljes 
mértékben föl tudta fogni az egyetlen magyar műegyetem fontosságát hazánkra, 
ipari s általában anyagi fejlődésünkre. Tiz évig, 1862-től 1872-ig viselte a 
műegyetemi igazgató tisztét. Az ő vezetése alatt a műegyetem gyors fejlő
désnek, rohamos emelkedésnek indult s az ő igazgatásának idejére esnek 
mind ama nagy és üdvös reformok, melyek e szerény kezdetű intézetet, az 
előbb csak névleges műegyetemet valóban műegyetemmé tették. Üdvös mű
ködésének hangos elismerése volt az, midőn 1871-ben a cultusministerium 
életbe léptette a műegyetem önkormányzatát, a műegyetem első rectorává a 
karok egyhangúlag Stoczeket választották meg. De nemcsak a műegyetem, 
hanem a tevékenység más mezején is, a siker és előhaladás kisérte mindenütt 
a tudós férfiú működését. Tudományos érdemei elismeréséül az akadémia még 
1858-ban levelező tagjává választotta s 1860-ban rendes tagjai közé sorozta. 
Az akadémia új szervezésekor, 1869-ben pedig a mathematikai és természet- 
tudományi szakosztály elnökévé választották. Az 1886. évi nagygyűlésen érte 
Stoczeket az a nagy kitüntetés, hogy az akadémia másodelnöke lett akadé
mikus társainak megtisztelő bizalmából. Három éven át volt az akadémia má
sodelnöke csak, mert az alapszabályok értelmében a másodelnököt újra meg
választani a következő három évre nem lehet. Érdeme a tudomány és 
közoktatás terén a legfelsőbb helyen sem maradhatott észrevétlenül. A király 
1870-ben királyi tanácsossá, 1881-ben a vaskorona-rend III. osztályú lovag
jává s 1885-ben a főrendiház tagjává nevezte ki. — Nagybányán elhúnyt 
május 11-én Jánosi Pál Dezső, a nagybányai minorita társház feje, volt nagy
bányai gymnasiumi tanár, egyesületünk régi tagja, hosszas szenvedés után 
46 éves korában. — Budapesten elhúnyt május 21-én Strommayer Máté, a 
a IV. kér. közs. főreáliskola rendes rajztanára, egyesületünknek igen régi 
tagja, életének -65-ik, tanárkodásának 29-ik évében. — Budapesten elhúnyt 
május 29-én Dapsy László, a budapesti ref. főgymnasium rendes tanára, több 
heti szenvedés után, életének 48-ik, tanári működésének 23-ik évében. — 
Nyugodjanak békében!

Arany János a ponyván. Májusi számunkban jelentettük, hogy Ráth Mór 
megfelelve a nagy költő fia óhajtásának, Arany János legnépszerűbb műveit 
valóban a nép kezébe szándékozik juttatni. Most örömmel tudósíthatjuk olva
sóinkat, hogy a derék kiadó már részben teljesítette is Ígéretét. Az előre 
hirdetett négy mű (Toldi, Szent László füve, Első lopás, Jóka ördöge) közül 
megjelent a halhatatlan Toldi egészen ponyvairodalmi és mégis Ízléses kiállí
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tásban, Vágó Pálnak 3 sikerült képével és a költőnek népszerűén irt életrajzi 
vázlatával. Bolti ára csak 8 kr\, a többi kijelölt mtt meg csak 4 kr. lesz! 
Eddig Toldi legolcsóbb kiadása 40 kr. volt, a többi három népies elbeszélés 
pedig csak 2 frtos kötetben volt kapható. Mindenki igazi szolgálatot tesz nem
zeti közművelődésünknek, a ki e remekműveket a maga hatáskörében népünk 
között terjeszti. A kiadót e kísérletért a legnagyobb elismerés illeti, a kit 
még az sem riasztott vissza, hogy e páratlan jutányos népies kiadásokkal, 
melyeknek ára a nyomtatás költségét is alig fedezi, a rendes bolti árú kiadá
sok keletét előreláthatólag nem csekély mértékben koczkára tette.

Az aquincumi római maradványok népszerű ismertetése jelent meg nem 
régiben (Aquincum és romjai. Négy alaprajzzal és három szövegképpel. Irta 
dr. Kuzsínszky Bálint. Budapest, 1890. 8r. 30 1. Ára 40 kr., a romoknál 30 kr.), 
melyben teljesen megbízható, kitűnő kalauzt nyertek Aquincum látogatói. 
A fővárosi középiskolák philologusai és historikusai kétségkívül a legnagyobb 
örömmel fogadják e derék tájékoztató füzetet és a legmelegebben fogják a 
tanuló ifjúságnak is ajánlani.

A vidéki és fővárosi tanári fizetés egyenlővé tétele végett a vidéki áll. 
középiskolák tanárai, úgy halljuk (mert Közlönyünket, az egyetlen középiskolai 
folyóiratot nem érdemesítették tudósításra), mozgalmat indítottak, melyet a 
győri állami főreáliskola tanártestülete vezet. Jun. 26-án küldöttség megy ez 
ügyben a közokt. ministerhez. Igaz szivünkből kívánunk szerencsét, ha mellőz
nek is a vezetők.

Az évi értesítők megjelenése idején ismételjük állandó kérésünket, hogy 
a t. igazgatóságok szíveskedjenek értesítőiket szerkesztőségünkhöz (Budapest,
VI. kér. Nagy János-utcza 24. sz.) megjelenéskor azonnal beküldeni. Évek óta 
mindig kifejeztük azt az óhajtásunkat, hogy az értesítők alapján összefoglaló 
képet adnánk a befejezett iskolai évről és hogy a programm-értekezéseket 
nemcsak jegyzékbe szedni, hanem méltatni is szeretnek; de sohasem valósít
hattuk meg, mivel az értesítők mindig igen csekély számmal érkeztek be. 
Kérve kérjük a t. igazgatóságokat, tegyék legalább most lehetségessé.

ir o d a lm i ér tesítő .

F O L Y Ó I R A T O K .
H a z a i a k .

Budapesti Szemle. 1890. Márcz. A görög háború. [Az X. V. jegyű iró 
igen szellemesen szedi szét Schvarcz Gyula jan. 25-iki beszédjét. A vége a 
görög kérdésről általában szól. Az egész dolgozat rendkívül szép és tanulságos 
olvasmány].

Család és Iskola. XVI. évf. 5. sz. Tóth Károly: A népiskolai Írásbeli 
dolgozatok javítási módja. — 6. sz. Dortsák Gyula: Az iskola az erkölcsi 
képzés szolgálatában. — Dr. Veress Vilmos : A közönséges törteka tanításához 
— Binder Laura: Helyesírás és fogalmazás. (Folyt, és befej. 7. 8. sz.)
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Debreczeni Protestáns Lap. X. évf. II. sz. D r. Im re  J ó z s e f:  Iskoláink 
egység-ügyéhez. — 12. sz. Sinket, S á n d o r  : Nemzeti irány a középiskolákban.
— A debreczeni ev. ref. főiskolai tanárkar fölterjesztése az országos tanári 
nyugdíjintézet ügyében. (Befej. 13. sz.).

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. II. évf. 5. sz. K u n c z  E le k :  Közép
iskolai nevelésügyünkről. — R . : Egységes középiskola. (Folyt. 7. 8. 12. sz.) — 
A görög nyelv kérdéséhez (Befej.). — 6. sz. Szere lem h eg y i: Az iskolai philo- 
logiai múzeumok. — D r. Lechner L á sz ló  : Az amerikai iskolázás. (Folyt. 7. sz.)
— G ra m m a tic u s: Osztály-rendszer és szaktanítás. — Adalékok a görög nyelv 
kérdéséhez. [Három rövid közlemény; az elsőben Hehelein Károly igazgató 
igazolja a szatmári kir. kath. főgymnasium tanári karának nyilatkozatát a 
görög nyelv tanításának változatlan fentartása mellett; a második egy kis 
plebiscitum a Nagykikindai Közlönyből; a harmadik dr. Kiss Áron nyilatkozata 
a FelsőNép- és Polgáriskolai Közlönyből.]

Egyetemes Philologiai Közlöny. XIV. évf. 3. sz. D r. V á r i R ezső  -. A homerosi 
hymnusok Codex Estensise és szöveg kritikai értéke. — V o lf  G yörgy : ABatthyányi- 
codex irodalomtörténeti és liturgiái fontossága. — Irm e i F e r e n c z : A franczia 
középkori irodalom. I. — H ein rich  G u s z tá v : Boér Sándor Elfriede-je. — 
H á h n  A d o l f : A Petőíi-cultus Erdélyben. — P e tz  G ed eo n : A német e-hangok- 
ról. — A Budapesti Philologiai Társaság választmányának emlékirata a görög 
nyelv ügyében.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet-, nyelv- és történelemtudományi 
szakosztályainak kiadványai. VII. köt. I. sz. D r. E rö d i Béla-. Zál és Rudábe. 
Firduszi Sáhnáméjából. — Pór A n t a l : Csór Tamás. — D r. B ékési K á r o ly : 
A társadalmi forradalom. I. (II. 2. sz.) — F elm éri L a j o s : Nevelés és lelki 
öröklés. — M oldován  G e rg e ly : A román nép hitvilágából. I. (II. 2. sz.) — 
Téglás G á b o r: Julius Alexander, állami vállalkozó Dáciában.

Földrajzi Közlemények. XVIII. köt. 2. sz. D r. B orbás V incze  : Kelet virágaitól 
pórkertjeinkig. — H a n u sz  I s tv á n  : Szeged földrajzi helyzete.

Iskolai Szemle. X. évf. 4. sz. Petites Já n o s : Az egységes középiskola 
és a tanítóképző-intézet.

Közművelődés. XIII. évf. 7. sz. D r. C serni B é la : Az egységes közép
iskola. (Befej. 9. sz.).

Magyar Nyelvőr. XIX. köt. 2. sz. Z o ln a i G y u la :  Intén (szómagyarázat).
— N ég yesy  L á s z ló : Verstani kérdések. II. (Befej. 3. sz.). — B a la ssa  J ó z s e f:  
Az „éneklő hangsúly“. — P es ti V ilm o s : Nyelvünk Afrikájából. [így nevezi 
a magyar orvosi nyelv birodalmát; három orvosi müvet ismertet], — S zam osi 
G á s p á r : Nyelvészkedő honatyák. [A görög nyelv támadóit ostorozza],
— 3. sz. S za rva s G á b o r : Pereputty. Dölyf. Nemmén, nemmen. Aglamos, 
agglamos. (Szómagyarázatok). — S z ily  K á lm á n : Morkoláb (szómagyarázat).
— B alogh  P é te r : Főnévi igenév mint állítmány.— B a la ssa  J ó z s e f: Időmérték 
az ütemben. — S za rva s G á b o r: A magyar nyelv az egyházi irodalomban.
— Helyreigazítások. Magyarázatok. — Kérdések és feleletek. — Nyelvtörténeti 
adatok. — Népnyelvhagyományok.

Magyar Philosophia Szemle. IX. évf. I. sz. B ra ssa i S á m u e l: A philosophia 
fordulta. (Befej.). — D r. K u n c z  I g n á c z : Nemzetállam és hivatalnokállam.

Magyar Tanítóképző. V. évf. 2. sz. Léderer Á . : Tantervűnk módosításáról. 
(Befej.). — H. A . : Az egységes középiskola és a tanítóképzés. — M a rg ita i  
Jó zse f, Ú jvári M ih á ly  : A gyakorlati kiképzés. — P é te r fy  S á n d o r  : A tanító- 
képzés reformálásának kérdése hazánkban az 1848-ik esztendőben. (Folyt.). — 
S zta n kó  B é la  : A népiskolai énektanításról. — D r. M á ln a i M ih á ly  : A gyakorló 
tanítás az orsz. izr. tanítóképző-intézetben. — U. a. A gyakorló tanítás 
Berlinben.



716

Nemzeti Iskola. I. évf. 5. sz. H. I . : Iskola büntetés nélkül. — Jámbor 
Lajos: Miként neveljük leányainkat? (Befej. 6. sz.). — 6. sz. Büntetés és 
jutalmazás.

Nemzeti Nőnevelés. XI. évf. 3. sz. Thuránszky Irén : A „túlterhelés“ 
felsőbb leányiskoláinkban. — Be Gerando Antonina : Reformeszmék a franczia 
nevelési rendszerben. — Karacs Teréz : A leánytanulók fegyelmezéséről. — 
Bybár István: A szénsavas mész. (Tanítási vázlat). (Befej. 4. sz.)

Néptanítók Lapja. XXIII. évf. 23. sz. Scossa Dezső: Tanügyi sajtónk 
1889-ben. (Folyt, és befej. 24. 25. sz.) — Suppan Vilmos : A párisi nemzetközi 
népoktatásügyi congressus. (Folyt, és befej. 24—26. sz.)

Nevelés. III. évf. 2. sz. 'Peres Sándor: Herbait és Diesterweg. (Folyt. 
3—6. szám). — 4. sz. Léderer Ábrahám: Diesterweg és a csillagászat. 
(Folyt. 5. sz.).

Pester Lloyd. 1890. 45. sz. Prof. Dr.Schwicker ■. Zur Frage der Mittelschul- 
Reform. (Folyt, és befej. 48., 58. és 64. sz.). [Az egész középiskolai szervezetet 
tárgyalja. Egyike a legjelesebb fejtegetéseknek, melyek az egységes közép
iskola kérdésének fölvetése óta e tárgyról megjelentek.]

Polgári Iskola. XV. évf. 3. sz. Dr. Göiiz József: A  polgári iskola az 
egységes középiskola szempontjából. — Csepely Sándor: Iskola szeretettel. 
(Befej. 4. sz.).

Protestáns Közlöny. XX. évf. II. sz. Csekme Ferencz: Szabad akarat és 
az iskolai nevelés. (Folyt, és befej. 12. 13. sz.).

Sárospataki Lapok. IX. évf. 8. sz. Macskásy Sándor: Mit mond a kül
föld a görög nyelv kérdésében ? [Annak bizonyságául, hogy a külföld de 
bizony gondol a görög nyelv eltörlésére, ismerteti Giisfeldt véleményét a 
Deutsche Rundschauból. Tehát a Deutsche Rundschau azonos a külfölddel és 
GUsfeldt azonos a külföldi parlamentekkel és kormányokkal ] — 9. sz. Zsoldos 
Benő: Mit mond tehát a külföld a görög nyelv kérdésében? [Válasz az előbb 
említett czikkre], — 10. sz. Görömbei Péter: A vallásos nevelés általában, 
különösen az állami középiskolákban. (Befej. 11. sz.). — László János: A 
sárospataki tanárok életrajza. (Folyt. 11. 15. 18. 21. sz).

Természettudományi Közlöny. XXII. köt. Márcz. sz. Dr. Bátz István: 
A fertőző betegségektől való mentesség. — Dr. Borbás Vincze: Az örökzöld 
és kitelelő lomb. — Geöcze Sarolta: A bűnről. [A kriminalisták tavaly Páris- 
ban tartott internationális congressusának tárgyalásait ismerteti G. Tarde 
nyomán. A dolog a paedagogust is érdekli.] — H. B. C.: A gyermekek 
testi nevelése. (Befej. ápr. sz.) [Francziából fordított igen figyelemre méltó, 
józan, okos fejtegetés.] — A philosophia viszonya a tudományokhoz és a 
valláshoz.

Tornaügy. VII. évf. 7. sz. Bély Mihály: A lovazásról. — D r.: A 
tornázásnál előforduló balesetekről. (Folyt, 8. 9. sz.). — 8. sz. Szedlacsek Lajos : 
A testi nevelés és módszere. (Befej. 9. sz.).

K ü l f ö l d i e k .

Blätter für das Bayer. Gymnasialschulwesen. XXVI. évf. I. sz. Joh. 
Gerstenecker : Die Schulpraxis bei den grammatisch-stilistischen Unterricht im 
Lateinischen. [Az iskola ne állítson fel oly szűk korlátokat a latinság helyes 
voltára nézve, a melyek magukkal az iskolai classikusok egyrészével is ellen
tétben vannak.] — 2. sz. Johannes Nicklas: Zur Systematik des deutschen
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Unterrichts in den oberen Gymnasialklassen. [Dr. Paul Goldscheider „Die 
Erklärung deutscher Schriftwerke in den Oberen Klassen höherer Lehranstalten“ 
ez. müvének ismertetése. Goldscheider azt állítja, hogy a német tanításban 
nagyon sok a rhetorikus-sophistikus elem. Továbbá, hogy nagyon sokat 
időzünk aprólékosságoknál s a nagy egészet s az egyesnek az egészhez való 
viszonyát elveszítjük szemünk elől.]. — Chr. Eidam: Zur Vermehrung der 
französischen Stunden an den bayerischen Studienanstalten. [A kezdő franczia 
tanítás számára heti 4 órát kiván.] — H. Stich: Einige Bemerkungen über 
den Geschichtsunterricht an den Gymnasien. [A történelmi tanítást napjainkig 
kívánja vezetni — bölcs körültekintéssel — hogy az iskolából kilépő tanuló 
tájékozva legyen a világ állása felől.]

Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVIII. évf. 3. sz. 
Dr. Petersilie: Die Bevölkerung unserer Universitäten. — Dr. Wingerath: 
Kurzsichtigkeit und Schule.

Paedagogisches Archiv. XXXII. évf. 2. sz. W. Lewin : Ein englisches 
Urteil über geographischen Unterricht. [A hires angol geológus Archibald 
Geikie művének: The Teaching of Geography, suggestions regarding principles 
and methods for the use of teachers (London 1887) terjedelmes ismertetése]. 
— Dr. Jügner: Zur Frage über den lateinischen Aufsatz. [A latin feladat, 
a mint ezelőtt űzték s máig is sok helyt űzik, nemcsak nem mozdítja elő a 
latin nyelvi oktatást, de sőt gátolja. Olyan alakban azonban, mint a czikkiró 
kívánja, hogy t. i. az olvasmányhoz fűződő élőszóbeli latinság alapján az 
olvasottakat tartalmilag vagy formailag feldolgozni tanulja a tanuló, ámbár 
szintén elmaradhat, de mégis előmozdítja a latin tanítást.]. — Die Überfüllung 
der Gelehrten Fächer vor hundert Jahren. — Friedrichs des Grossen Urteil 
über den Wert der französischen Literatur im Vergleich' zur römischen und 
griechischen. — Dr. Albrecht Penck: Die Clark-Universität in Worcester 
(Massachussets).

Zeitschrift für das Gymnasialwesen. XLIV. évf. Febr.márcz. sz. Dr. Stern
feld : Die Bedeutung der Geschichte des Altertums für den erziehenden 
Unterricht. [Főleg a classikus auctorok históriai müveinek olvasását s a nyelvi 
formánál sokkal inkább a reális tartalom tekintetbe vételét hangsúlyozza; 
nagyon kívánatosnak tartja, hogy a classikus irodalmak jelenségeinek a modern 
irodalmakkal való érintkező pontjait feltüntessük.] — Dr. Weissenfels: Die 
natürliche und künstliche Spracherwerbung. [A természetes, grammatikátlan 
nyelvtanítás túlzásai ellen emel óvást és eredményeit kicsinyli.] — Dr. 0. P ilz: 
Die XL. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Görlitz vom 
2. bis 5. Oktober 1889. (Folyt, és befej. ápr.—jun. sz.)

B EÉ RKE Z ET T  MŰVEK.
Utolsó kimutatásunk óta (ápr. fűz. 612. 1.) a következő könyvek és füze

tek érkeztek a szerkesztőséghez :
P a e d a g o g i a ,  i s к о 1 a ti g у.

A neveléstudomány kézikönyve. Irta Felméri Lajos. Budapest. Eggen- 
berger-féle könyvkereskedés bizomáuya. Kolozsvár. Szerző saját kiadása. 1890. 
8r XV. és 686 1. Ára 6 frt.

Gyakorlati tanácsok a házi és nyilvános nevelés körében. Anyák és neve
lők tanulságára, népszerű előadásban, irta Szvorényi József. Budapest. Fran- 
klin-társulat. 1890. K8r. 360 1. Ára 2 frt.

A franczia középiskola múltja és jelene. Irta dr. Fináczy Ernő Buda
pest, 1890. Lampel Köbért kiadása. 8r. IV és 265 1. Ára 1 frt 80 kr.

Az internatus jövője. Irta Ábrái Lajos. Arad, 1890. Külön lenyomat az 
aradvárosi keresk. akadémia 1890. évi értesítőjéből. 8r. 31 1. Ára 50 kr.

Magyar középiskola. Nemzeti, modern, egységes középiskolát! Buda
pest, 1890. Lampel Róbert könyvkereskedő. 8r. 32 1. Ára 30 kr.
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Középiskoláink és a magyar alföld. Irta Kardos Albert. Szentesen, nyo
matott Sima Ferencznél, 1890. 8r. 23 1. Ára 10 kr.

A rajztanárképzés reformja. Irta Simkó József. Budapest, 1890. Pfeifer 
Ferdinánd bizománya. K8r. 17 1. Ára 25 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 nyelvúji- 

tásig. A m. tud. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és 
Simányi Zsigmond. II. köt. 3. 4. fiiz. Budapest, 1890. Kiadja Hornyánszky 
Viktor akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 írt.

Magyar irók élete és munkái. A magyar tudományos Akadémia meg
bízásából irta id. Szinnyei József. I. köt. 3. fiiz. Budapest, 1890. Kiadja Hor
nyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. Egy füzet 50 kr.

Szómagyarázatok. Irta Zolnai Gyula. Á Budenz-albumból és a Magyar 
Nyelvőrből. Budapest. Hornyánszky Viktor sajtója. 1890. 8r. 42 1.

Stylistika és verstan. A gymnasiumok és reáliskolák IV. osztálya szá
mára. Irta Korda Imre. Második javított kiadás. Budapest. Franklin-társulat. 
1890. N8r. 212 1. Ára 1 frt 20 kr.

Magyar irodalomtörténeti olvasmányok iskolák és a művelt közönség 
használatára. Tárgyi és nyelvi magyarázatokkal ellátva, szerkesztette dr. Szántó 
Kálmán. Budapest. Franklin-társulat. 1890. 8r. 384 1. Ára 1 frt 60 kr.

Tanulók olvasótára. XIX. Régi magyar történetírók. I. Szemelvények 
Cserei Mihály históriájából. Budapest, 1890,‘Lampel Róbert kiadása. 16r. 78 1. 
Egy füzet 20 kr.

Magyar olvasókönyv a polgári fiúiskolák harmadik osztálya számára. 
Pára Ferencz közreműködésével szerkesztették dr. Gööz József és Tóth József. 
Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. 223 1. Ára 80 kr.

Magyar olvasókönyv a polgári leányiskolák harmadik osztálya számára. 
Szerkesztették dr. Gööz József, Pára Ferencz, Tóth József. Budapest, 1890. 
Lampel Róbert kiadása. 8r. 212 1. Ára 80 kr.

L a t i n  és g ö r ö g  ny e l v .
A görög nyelv ügye Magyarországon. <Í><d v }] í v  Ipmrtp. Kiadta JBunfalvy 

Pál. Budapest, Hornyánszky Viktor akad.könyvkereskedése. 1890. N8r. 110 1. 
Ára 1 frt.

A görög nyelv kérdése. Irta Balogh Péter. Külön lenyomat a „Nemzet
ből. Budapest. Az Athenaeum r. társulat könyvnyomdája. 1890. K8r. 68 1. Ára 
50 krajezár.

M. Tullii Ciceronis De finibus bonorum et malorum libri quinque. Edidit 
Geyza Némethy. Budapestini 1890. Sumptus fecit R. Lampel. 8r. 180 1. Ára 60 
krajezár.

A classikusok rhetorikája. Irta dr. Sárffy Aladár. Budapest. Franklin- 
társulat. 1890. 8r. 160 1. Ára 1 frt.

Mo d e r n  n y e l v e k .
Shakespere színmüvei. Fordítják többen. Bevezetésekkel és jegyzetek

kel ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. Közel 600 illustratióval. 87. füzet. 
Budapest. Kiadja Ráth Mór. 1890. Egy füzet 40 kr.

Német olvasókönyv. Gyakorlatokkal és nyelvtannal. I. kötet. A gymna
siumok III. osztálya számára. II. kötet. A gymnasiumok IV. osztálya számára. 
Irta Albrecht János. Pozsony, Budapest, 1889. Kiadja Stampfel Károly. 8r. 177 
és 176 1. Egy kötet 1 frt.

Német nyelvtan. Közép- és polgári iskolák számára. Irta Albrecht János. 
Pozsony, Budapest, 1889. Kiadja Stampfel Károly. 8r. 100 1. Ára 60 kr.

Magyar-német és német-magyar zsebszótár iskolai és magánhasználatra. 
Szerkesztette Könnye Nándor. Bécs, 1890. Deubler József kiadványa. 16r. III, 
331 és 323 1. Ára vászonba kötve 90 kr.



AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET
1 8 0 0 .  j ú  1. -4. é s  5 - é n  B u d a p e s t e n  t a r t a n d ó

XXIV. NAGYGYŰLÉSÉNEK PROGRAMMJA.

J ú l i u s  3 - á n :

Esti 8-kor találkozó a Petanovics-féle vendéglőben (Andrássy-út 36. sz.)

J ú l i u s  4 - é n :

Délelőtt 8-kor választmányi ülés a fels. leányiskolában (IV. Ujvilág- 
utcza 2. sz.); ugyanitt:

Délelőtt 9-kor nagygyűlés a következő programmal:

a) Elnöki megnyitó.
b) a főtitkár jelentése,
c) a pénztáros jelentése,
d) a titkár jelentése,

Délután 3-kor megtekintése az

e) a segélyző bizottság jelentése,
f) módosítások a pragmatika

javaslathoz. Előadó: Csá
szá r  Á r p á d .

ev. ref. főgymnasiumnak.
Délután 4-kor megtekintése a tud. egyetem physikai intézetének és 

anthropologiai múzeumának.

J ú l i u s  S - é n :

Délelőtt 8-kor választmányi ülés.

Délelőtt 9-kor a nagygyűlés folytatása. Ennek tárgyai:
á) Az alapszabályok módosítása. Előadó: S z e r e l e m h e g y i T . 

h) Választás.
c) Egységes középiskola. Előadó: Dr. Jancsó B.
d) Indítványok. (Az indítványok közül csak azok kerülhetnek

tárgyalásra, a melyek legkésőbb júl. 4-ig az elnöknek 
beadattak.)

Délután 2-kor közebéd. (A közebédre a .jegyek Tiber ÁGOST-nál

válthatók.)
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11. A phonetika az iskolában. Balassa Jó zse f..................................  313
12. Adalékok a görög nyelv és az egységes középiskola kérdéséhez 325, 388

I. A görög nyelv. Dr. Kármán M ór.........................................  327
II. A görög nyelv és egységes középiskola. Petrovich Ferencz 329

III. Szász Károly Kisfaludy-társasági megnyitó beszédjéből . . 388
IY. Csáky gróf programmja..................................................... 463
V. Az egységes középiskola. Dr. Kutliy József.......................  464

VI. Adalék a görög nyelv tanításának kérdéséhez. Bódiss Jusztin 466
13. A magyar és latin nyelv kapcsolatos tanításáról. Posch Árpád. . 381
14. Az absolut mértékek rendszere a középiskolában. Czógler Alajos 384
15. A „papirkorszak“. Dr. Szombatliy István ..................................  449
16. A latin nyelv gyakorlatibb tanítása. Lázár Is tvá n .................... 455
17. A mathematika metodikájához. Dr. Demeczky M ihály ............. 459
18. A millennium és a magyar tanárvilág. Várkonyi E ndre ........... 673

II . I s m e r te té s e k .

a) H a z a i  m ű v e k .

1. Dr. Versényi György: Poétika. Dr. Zlinszky A ladár .............  50
2. Dr. Lengyel Béla: Chemia. Dr. Reichenhaller K álm án .........  52
3. Heinrich Gusztáv : A német irodalom rövid története. Dr. Schnábl

Róbert...........................................................................................  116
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4. Dr. Hankó Vilmos és dr. Szterényi Hugó : A chemia elemei.
Dr. Jálm K ároly ..............................................................................  118

5. Balló Ede: Stilszerű rajzminták gyűjteménye. Györgyi Kálmán 121
G. Dr. Szamosi János: Jegyzetek a Platon műveiből való szemel

vényhez. VárTconyi E n d re ..............................................................  193
7. Sebestyén Gyula: A magyarnemzet története. Dr. Márki Sándor 195
8. Dr. Kovács János: Fizika. Dr. Wagner Alajos...........................  196
9. Hekinger István: A szülő kibékülése az iskolával. Mészáros Lajos 2GC

10. Dr. Dengi János: Magyar stilisztika. Dr. Tóth Sándor..............266
11. Ponori Thewrewk Emil: Sexti Pompei Festi de verborum signi

ficatu. Dr. Némethy G é za ..............................................................  471
12. Schiller: Die Braut von Messina. Magyarázta dr. Bauer Simon.

Dr. Kircz J a k a b .............................................    475
13. Orbók Mór: Számoló könyv. I. II. Dr. Császár K á ro ly ...........  478
14. Horváth Mihály: A magyarok története. Átdolgozta dr. Marczali

Henrik. Márki Sándor ..................................................................  677
15. Stauber Antal: A földrajz az iskolában és az iskolán kívül.

Fordította Schürger Ferencz. Bodrogi L a jo s ............................ 679
16. Dr. Simonkai Lajos: Erdély edényes flórájának foglalata.

Dr. Mágócsy-Diet& Sándor ............................................................ 680
17. Dr. Fröhlich Izidor: Az elméleti pbysika kézikönyve. Dr.

Demeczky M ih á ly ............................................................................  682

h) K ü l f ö l d i  mü v e k .

1. Dr. F. Poske: Zeitschrift für den physikalischen ünd chemischen
Unterricht. Dr. Wagner Alajos....................................................  53

2. Dr. Friedrich Deutsch : Die siebenbürgisch-sächsischen Schul
ordnungen. I. Band. Téglás Gábor..............................................  121

3. Le írére Alexis M. G. : Belgique physique, liypsométrique et
physique. Schürger F erencz .......................................................... 201

4. Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften. Dr. Веке Manó 202
5. Dr. C. Pelman: Nervosität und Erziehung. Kemény Ferencz . . 268
6. A. Czógler: Dimensionen und absolute Maasse der physika

lischen Grössen. Ekkert A n ta l .....................................................  684

III. Közoktatásügy.

a) B e l f ö l d .

1. Reformtervek a közoktatásügy te ré n .............................   56
I. A görög nyelv. 57. — II. Az érettségi szabályzat. 60. —
III. A közoktatási tanács reformja. 60. — IV. Egyetemi 
reform. 61. — V. Középiskolai tanárok országos nyugdíjintézete 65

2. A Ferencz József nevelő-intézet,.......................................................  65
3. Pulszky Ágost az egyetemi tanulók előkészültségéről. 67. —

4. A német paedagogia ítélete a magyar gymnasiumi tanterv
ről. 69. — 5. Közgyűlésünkről. 69. — 6. A vall. és közokt.
Tanáregyesület! Közlöny. XXIII. 52
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ministerium új palotája. 72. — 7. Ministen megbízottak a 
felekezeti középiskolákban. 72. — 8. A középiskolai fölvételi 
díjak. 73. — 9. Középiskolai tanulók szünidei telepe. 73. —
10. A Theresianum magyar alapítványai. 74. — 11. Államszolgálati 
pragmatika. 74. — 12. Cziszterczita rendház a fővárosban. 74. —
13. Internatus Déván. 75. — 14. Az eperjesi kath. főgymna- 
sium új épületének fölavatása. 75. — 15. A sepsi-szent-györgyi 
Mikó-iskola kiegészítése.......................................................... 75

16. A közoktatásügyi költségvetés 1890-re . . ..................................... 125
17. Az egyetemi reform. 128. — 18. Az orsz. közokt. tanács

reformja. 131. — 19. Retrográd hang. 132. — 20. Köz
gyűlési kirándulásaink. 133. — 21. A brassói áll. főreáliskola 
fölavató ünnepe. 138. — 22. Iskolai k rónika.........................  140

23. A görög nyelv kérdése................................................................. 203
24. A közoktatási tanácsról............................................................. 209
25. A középiskolai oktatás állapota 1888/9-ben........................  213
26. A közoktatásügyi költségvetésből. 219. — 27. Az erdélyi róni.

katlmlikusok státusgyuléséből. 219. — 28. Iskolai kirándulá
sok a földrajzi oktatás szempontjából. 222. — 29. A tanítók 
középiskolába járó gyermekeinek tandíjmentessége. 225. —
30. Ki bírálja a tankönyveket? 225. — 31. Iskolai krónika 226 

32. A közoktatási tanács reformja. 269. — 33. Iskolai krónika.. 271
34. A középiskolák ügye a képviselöházban.............................. 333, 395

I. A minister! jelentés a közoktatási bizottságban. 333. —
11. A közoktatási bizottság jelentése. 336. — III. A költség- 
vetési vita a képviselőházban. 1. A görög nyelv kérdése. 337.
— 2. Visszapillantás a görög vitára. 366. — 3. Egyéb közép
iskolai kérdések. 396.

35. A tanuló ifjúság testi nevelése. 404. — 36. A görög iskolai
tanulmányok reformja. 405. — 37. A rajztanár-képzés reformja.
405. — 38. Új reáliskola a fővárosban. 405. — 39. Délelőtti 
tanítás. 405. — 40. A kereskedelmi iskolák reformja. 406.
— 41. A franczia nyelv a kereskedelmi iskolákban. 406. —
42. írásbeli vizsgálatok a kereskedelmi iskolákban. 406. —
43. A kath. tanítóképző intézeti tanárok javadalmazása. 406.
— 44. A hivatalos tankönyvbirálat megszüntetése...........  . 406

45. Iskolai krónika ................................................................................... 407
46. „A görög vita után“ .....................................    408
47. Értekezlet az érettségi vizsgálatok ügyében................................... 483
48. A görög nyelvi enquéte.......................    492
49. Az orsz. közokt. tanács évi ülése................................................... 495
50. A tanárok mint lapszerkesztők.......................................................  497
51. A görög classikusok magyarra fordítása. 499. — 52. A görög

nyelvi mozgalom krónikája. 499. — 53. A görög nyelv és 
egységes középiskola kérdése másutt. 501. — 54. Az iskolai 
tornázás. 502. — 55. Délelőtti tanítás. 502. — 56. Iskolai 
k rónika..............................................................................................  502



57. A görög nyelvi törvényjavaslat.........................................................  517
58. Törvényjavaslat a középiskolákról szóló 1883. t.-cz. módosítása

tárgyában. 523. — 59. Indokolás. 524. — 60. A közoktatási 
bizottság tárgyalása és jelentése...................................................530

61. A görög nyelvi enquéte.................   539
62. A görög nyelvi törvényjavaslat tárgyalása......................................  585

I. A képviselőház vitája, я) Az általános tárgyalás. 596. b) A rész
letes tárgyalás. 631. — II. A főrendiház vitája, a) Az álta
lános tárgyalás. 637. b) A részletes tárgyalás. 649. — III.
A főrendiház módosítása a képviselőházban. 651. — IY. A 
kir. szentesítés alá bocsátott törvényjavaslat szövege. 652.

63. A „leggyakorlatibb megoldás“. Dr. Kovács János.......................  686
64. A felekezeti és községi tanárok nyugdíjügye.................................  688
63. A görög nyelv és irodalom compensatiója............ .........................  690
64. Torna-enquéte. 691. — 65. A német szövegű tankönyvek mel

lőzése. 691. — 66. Új reáliskola ............................................... 692

b) Kül föl d.

1. A párisi kiállítás tanügyi osztályairól. Kemény Ferenci. . 142, 231
2. A közoktatásügy administratiója Olaszországban. Dr. Erődi

B éla ..................................................................... ....................  227, 271
3. Az egységes középiskola kérdése Olaszországban. Dr. Erődi Béla 410, 692
4. A párisi közép- és felsőiskolai congressus határozatai. Közli:

dr. Fináczy E rnő ..................................................................... . .  416
5. Medveczky Frigyes jelentéséből a párisi közokt. congressusról. . 417
6. A zürichi középiskolai törvényjavaslat. 697. — 7. Iskolákért- 698

c) I r a t t á r .

1. Ministeri leirat az autonom felekezeti, törvényhatósági, községi
és alapítványi középiskolai tanárok országos nyugdíjintézete 
tárgyában....................................................................................... .. . 76

2. Ministeri körrendelet a középiskolai rendtartásnak a közép ke
reskedelmi iskolákra kiterjesztése ügyében................................  78

3. Ministeri rendelet a pécsi tankerületi főigazgatóság székhelyének
áthelyezése ügyében.........................................................................  78

4. Ministeri körrendelet az izraelita tanulók vallásának megjelölése
tárgyában...........................   79

5. Ministeri rendelet történelmi és irodalmi szemléltető eszközök
beszerzése ügyében..........................................................................  79

6. Ministeri rendelet a tankönyvek bírálati díja ügyében..............  150
7. Ministeri rendelet a középiskolai physikai tanszerek beszerzése

tárgyában............................................................................................  150
8. Ministeri rendelet az állami és községi népoktatási tanintézetek

bizonyítvány-másodlatainak kiállítása ügyében............................ 151
9. Ministeri rendelet az orsz. rabbiképző intézet alsó tanfolyambeli

tanulóinak más gymnasiumba való átlépése ügyében................... 419
52*
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10. Minister! rendelet a már megvizsgált tankönyvek újra bírálása
tárgyában............................................................................................  420

11. Ministeri rendelet a felsőbb leányiskolái állandó tanmenetek és
módszeres értekezletek tárgyában................................................... 421

13. Belügyministeri körrendelet a középiskolákkal egyenlő rangú
szakiskolák és szaktanfolyamok megállapítása ügyében..............  422

13. Ministeri rendelet a tanítók és tanárok mellékfoglalkozása, kü
lönösen lapszerkesztése tárgyában........... ....................................... 503

14. Ministeri átirat a physikai cs mathomatikai műszerek és tan
eszközök beszerzése ügyében.......................................................... 698

15. Ministeri rendelet a középkereskedelmi érettségi (záró) vizsgála
tokon követendő eljárás tárgyában................................................  699

IV. E gyesületi élet.

a) Az 1889. évi közgyűlés.

1. Az alelnök megnyitó beszéde.....................................   1
2. A ministeri képviselő üdvözlője.......................................................  1
3. A főtitkár évi jelen tése..................................................................4, 17
4. A pénztárnok évi jelentése..........................................................  4, 22

a) A bevételek és kiadások részletes kimutatása..................... 23
b) Az egyesület vagyona................................................................  24
c) XVIII. kimutatás a segélyző-alapról ....................   24
cl) A segélyző-alap vagyona ......................................................... 25

5. Az 1889/90. évi költségvetés előirányzata..............................  4, 26
6. Dr. Alexander Bernát előadásáról (A közoktatási tanács) . . . .  5
7. Vidovich Bonaventura előadásáról (A tudomány értéke és helye

az emberi munka körében)............................................................ 10
8. Szilágyi István előadásának (Az érettségi írásbeli tételek) meg

vitatása ..............................................................................................  10
9. Rombauer Emil előadásának (Az előkészítő osztály kérdése)

megvitatása ........................................................................................ 11
10. Dr. Riedl Frigyes előadásáról (Az önképző körök)..................... 13
11. Mendlik Ferencz előadásáról (Milyen érdemjegyeink legyenekV) 13
12. Indítványok tárgyalása................................................................  14, 26
13. A választás eredménye.......................................................................  15

b) A választmány működése.

Tudósítások a választmány üléseiről. 80; 151, 237, 276, 375, 424,
503, 504, 555, 653, 699

c) A budapesti szakosztályok működése.

1. Összes ülések.....................................................................  81, 153, 239
2. Az I. szakosztály ülései .........................  426, 430, 505, 654, 700
3. A II. szakosztály ülései................................................  507, 557, 559



d) A körök működése.

1. Beszterczebányai kör .........................................  244, 201, 565, 701
2. Brassói kör .......................................................... 279, 433, 650, 703
3. Csurgói k ö r .......................................................................................... 283
4. Fiumei kör................................................... 157, 247, 287, 437, 655
5. Kecskeméti kör ................................................... 246, 431, 663, 707
6. M.-szigeti kör.......................................................................................  155
7. Pozsonyi k ö r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285 , 430 , 660
8. Sümeghi k ö r .........................................................  239, 292, 440, 706
0. Szepesi kör ..............................................................................  438, 709

10. Trsztenai kör ................................... 154, 240, 435, 563, 665, 701
11. Újvidéki k ö r ........................................................................................ 289
12. Zentai k ö r ..............................  156, 248, 289, 432, 561, 665, 708
13. Zsolnai k ö r ................................................  242, 281, 432, 664, 709

V. Gyakorlati kérdések.

1. A logarithmusok tanításához, fír. Belie M a n ó ............................ 81
2. A szélességi fokok ívhosszúságának változásáról. Hornisclieh Henrik 584

VI. Vegyesek.

Kinevezések. 83, 157, 298, 377, 441, 509, 568, 667, 712. — 
Tanárválasztások. 84, 157, 298, 377. — Áthelyezések. 158,
667. — Megerősítések. 84, 158, 298, 377, 441, 509, 569,
667, 712. — Pályázatok. 84, 158, 298, 377, 441, 569,
667. -V- Nyilvánossági jog. 85, .298, 667. — Bizonyítványok 
érvényesítése. 85. — Kitiltott térképek. 298. — Ajánlott 
tanszer. 712. — Kitüntetések, ovatiólc, jubilaeumok 86, 159,
299, 300, 378, 380, 509, 569. — Ministeri köszönet. 299,
378, 509. — Halálozások. 85, 158, 250, 300, 378, 441,
510, 570, 712. — Irodalmi hírek. 87, 160, 251, 301, 302,
303, 378, 379, 442, 443, 510, 511, 512, 570, 668, 669,
711, 712,713, 714. — Kérelem az 1888 9. és 1889j90. iskolai 
évről szóló értesítők ügyében. 87, 160, 303, 670, 714. — 
Hibaigazítás. 303, 515. — Szerkesztői figyelmeztetés. 91. — 
Szerkesztői emlékeztető. 380, 584. — Általános szerkesztői 
üzenet. 160. — Trefort Ágoston síremléke. 159. — Segélyző 
alapunk gyarapítása. 249. — A vallás- és tanulmányi alap 
felügyelői. 298. — Tisztelgés a középiskolai ügyek vezető
jénél. — Arany és a görög nyelv. 377. — Külföldi el
ismerés. 443. — Tisztelgés a vall. és közokt. ministernél. 507.
— A Tanári Társalgó Kör közgyűlése. 508. — Új tanterv.
509. — Értesítés az alapszabályok módosítása ügyében. 515.



726

— Felhívás a Zsolnára es környékére tervezett közgyűlési 
kirándulás ügyében. 516, 577. — A budapesti szakosztályok 
és vidéki körök által a tanári szolgálati szabályzat 1880. évi 
tervezetéhez javasolt módosítások. 571. — Érettségi biztosok.
666. — Érettségi kormányképviselők. 666. — Szikszai János 
nyugalomba vonulása, 712. — A Tanári Társalgó Kör ügye. 710.
— A vidéki és fővárosi tanári fizetés egyenlővé tétele. 714. —

VII. Irodalmi értesítő.

a) Iskolai értesítők.

Programm-értekezések az 1888/9. évi értesítőkből. Összeállította:
dr. Fináczy E rn ő ............................................................................  161

b) Folyóiratok.

1. H azaiak.......................................................... 88, 165, 301, 443, 714
2. K ü lfö ld iek ...................................................  89, 167, 305, 446, 716

c) Megjelent müvek.

Beküldött müvek jegyzéke.......................................... 168, 308, 512, 717

VIII. Nyílt tér.

1. Orbók Mór nyilatkozata................................................................... 578
2. Dr. Császár Károly válasza............................................................ 583
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