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XXIV. közgyűlése.

K özgyűlés i  j e g y ző k ö n y v .
Július á-én.

Elnök: Berece Antal; j e g y z ő Вг^ЩАКагоЬу.
Jelen volt: 152 tag. /
1. Az elnök a következő beszéddel nyi.|ja meg az ülést:
Tisztelt közgyűlés ! Ma tizenötödször van ‘Szerencsém egyesületünk 

rendes közgyűlését megnyitni! A lefolyt másfél .évtized alatt, kedvező és 
kedvezőtlen áramlatok mellett emelkedett is sülyedt is az események 
hullámain egyesületünk hajója, de állandóan ki volt rajta tűzve a hala
dás zászlaja s becsületes törekvéssel, állhatatos munkával elértük azt, 
hogy hajónk sértetlen is maradt s előre is haladt; hogy benne testvéri 
egyetértés honolt s ápoltatott benne az a nagy erény, mely abban nyi
latkozik, hogy mindenki megbecsüli a társa munkáját, örvend annak 
sikerén, főleg ha az által a közjó s a haza érdeke van előmozdítva. 
Igaz, hogy nem sikerült a közvéleményt a magunk részére mindenkor 
meghódítani, nem voltunk szerencsések csak tetszésnyilatkozatokat aratni, 
—- gáncsoltattunk is nem egyszer, alulról is felülről is majd azért, hogy 
nincs programmunk, majd meg azért, hogy volt programmunk! Nemrég 
meg azzal vádoltattunk, hogy túlságos óvatossággal, a határozottabb irányú 
törekvéseket elaltatni törekszünk! Tehát, hogy mégis csak törekszünk 
valamire, azt még bírálóink is elismerik ! S ha törekszünk, bizonyosan 
tudjuk is, hogy mire törekszünk, azaz volt és van programmunk! Csak
hogy törekvésünk nem az volt. hogy mindent elposványosítsunk, hanem 
az, hogy az élesebb ellentéteket kiegyenlítsük és hogy ne engedjük az 
egyesületet olyan irányba terelni, a mely az ellentétek mezejére vezetne,
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a hol a tagtársak érdekei összeütközésbe jöhetnének, mi által az egye
sület fennállása koczkára lenne téve! Nem a ,,Ruke ist die erste Bür
gerpflicht“ elvét, hanem a „Concordia res parvae crescunt“-ét követtük, 
a midőn az egyesület föntartása s a tagtársak közti egyetértés s a test
véri szeretet ápolása volt főgondunk!

S e végből a bajok orvoslását nem a sértő kritika kíméletlen gya
korlásától, nem a hatóságokkal szemben való merev állásfoglalástól, hanem 
a tagtársak még oly szerény munkásságának is nagyrabecsülésétől, azok
nak elevenebb munkásságra való buzdításától, s a hatóságokkal való egyet
értő, vállvetett közreműködéstől reméltük és reméljük!

Ezen törekvésünknek gyümölcse az, hogy egyesületünk ma meg
izmosodva áll fenn, hogy valahányszor fontosabb kérdésekben szavát emelte, 
tehette azt mindig egyhangúlag, minden dissonantia nélkül!

Lehet, hogy a mi ilynemű szerény működésünk által valami fel
tűnő eredményt hirtelenében nem mindig bírtunk felmutatni; lehet, hogy 
csakugyan igaza van egyesületi működésünk egyik kritikusának, midőn 
a középiskolai tanárokat kőtörő, téglát és meszet hordó napszámosok
nak nevezi !

Lehet s valószínű, hogy azok is vagyunk! De abban nincs igaza, 
hogy a szemünk előtt emelkedő faltól nem látjuk az épület egészét, hogy 
tanárságunk nagy többsége nem bir szélesebb körű felfogással, nincs meg 
az az általános intelligentiája, melyet egyedül az élet tüneményeinek vilá
gos ismerete, a bölcsészet s az irodalom főbb eszméinek elsajátítása s a 
történelem tényeinek combinativ feldolgozása szokott az embernek meg
adni ! Ez valótlan állítás! Ha mi még csak a követ tőrjük s az emel
kedő fal előtt állunk, hogyan gyönyörködjünk az egész épület arányai
nak összhangzatában ?

A midőn a magyar középiskolai tanárság híven teljesíti úgy az 
iskolában, mint a kültársadalomban nevelői és tanítói kötelességét; a 
midőn az szűnni nem tudó gondoskodással csepegteti a valódi hazasze- 
retetet a serdülő ifjúság szivébe; a midőn az a nemzeti szép- és tudo
mányos irodalom minden ágában mint szorgalmatos munkás buzgón részt 
vesz, — vádolható-e akkor az általános intelligentia hiányával ?

Én azt hiszem tisztelt közgyűlés, hogy a középiskolai tanárok 
körében általánosan ismert, hogy úgynevezzem belső bajoknak sem az 
egyesület vezetősége, sem pedig a tagok nem okai, hanem azon körül
mény, hogy a magyar középiskolai tanárok öntudatosabb munkássága még 
csak alig 2— 3 évtizedre terjed s hogy ezen idő az erősebb testületi 
szellem kifejlődésére nem elégséges ! Más országokban, hol pedig a közép-
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iskolai tanárság hosszabb múlttal dicsekedhetik, sincsenek sokkal egész
ségesebb viszonyok! Az épület, melyen dolgozunk, csak lassan, de biz
tosan emelkedik! A mit ma vetünk, azt még ugyan holnap nem arat
hatjuk le, — de ha jól vetünk, majd lesz aratás is !

Hazánkban a középiskolai oktatás terén oly szerencsés viszonyok 
kezdenek fejlődni, a melyek közepette az eredmények felől nincsen okunk 
kételkedni. A közoktatási kormány feje bámulatos szívóssággal, óvatos 
körültekintéssel s teljes elismerésre méltó ügyszeretettel hozzá fogott a 
magyar egységes középiskola megteremtéséhez! S ha számításba nem 
vehető események akadályul fel nem merülnek, minden jel arra mutat, 
hogy a megkezdett munka sikerülni is fog. És sikerülni fog bizonyára 
akkor, ha a tanárok nemcsak mint a keresztülvitelre alkalmas eszközök, 
hanem mint a munka létesitéséhez szükséges factorok fognak számba 
vétetni. Reméljük, hogy ez így lesz ! Hiszen erre nézve a magas kor
mány Ígéretét is bírjuk!

Azt is érezzük immár, hogy a jelenlegi közoktatási kormány éber 
szeme látja mind ama fogyatkozásokat, melyek ma a középiskolai tanár
ságot teljes erejének kifejtésében úgy az iskolában, mint a külső társa
dalomban akadályozzák, s van okunk reményleni, hogy a bajok orvos
lása komolyan napi renden van ! Épen azért nem is tartom szükségesnek, 
hogy régi orvosolatlan bajainkat most újból felsoroljam! De igen is annál 
szükségesebbnek tartom a tisztelt tagtársak teljes figyelmét az egységes 
magyar középiskola ügyére fordítani! Constatálhatjuk, hogy ez irányban 
a munka meg van kezdve s mindnyájan hivatva vagyunk ezen munkában 
részt venni!

Üdvözlöm a tisztelt tagtársakat s egyesületünk XXIV. közgyűlését 
ezennel megnyitom!

2. Az elnök bemutatja Berzeviczy Albert állam titkár urat, mint 
a  vallás- és közoktatásügyi minister képviselőjét. A min. képviselő 
a következő beszéddel üdvözli a közgyűlést:

Tisztelt közgyűlés! Ő excellentiája a vallás- és közoktatásügyi 
minister úr megbízni méltóztatott, hogy szívélyes üdvözletét hozzam meg 
önöknek és kifejezzem ama meleg érdeklődést, a melylyel a jelen köz
gyűlésükön tárgyalandó ügyek iránt, valamint általán a középiskolák ügye 
s a középiskolai tanári testületnek ezzel szorosan összeforrt jogosult 
érdekei iránt viseltetik és a melynek már nem egyszer tettekkel is 
jeleit adta.

Megvallom őszintén, hogy nemcsak kötelességszerűen, de készség
gel és örömmel teljesítem e megtisztelő megbízást, mert ez által alkal-
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main nyílik egy régi tartozás lerovására : élőszóval és itt az önök köré
ben mondani köszönetét azért a kitüntetésért, miszerint engem nehány 
év előtt egyesületük tiszteleti tagjává megválasztani szivesek voltak. Legye
nek meggyőződve, hogy a kötelességeket, melyek ez által reám hárulnak, 
nem kevésbbé érzem át, mint a megtiszteltetést, mely e választásban 
rejlik s hogy azoknak megfelelni épp oly komoly igyekezetem lesz, mint 
a mily őszinte hálám, a melylyel önöknek ezért tartozom.

Azt hiszem, nemcsak a kormány az, a mely érdeklődéssel kiséri 
összejövetelüket és tárgyalásaikat, de ide van irányozva Magyarország 
egész müveit közönségének tekintete, mert hosszú idő óta nem mutat
kozott oly általános forrongás a középiskolaügygyel összefüggő eszmék 
terén, mint jelenleg.

A nélkül, hogy bármi tekintetben irányt akarnék jelölni, mert 
hiszen sem hivatásunk, sem szándékunk tanácskozásaikat valamely irány
ban megkötni, mégis legyen szabad néhány szempontot emelni ki a 
középiskolai reform kérdésére nézve, abban a hitben, hogy ez által talán 
magam is hozzájárulhatok valamivel az eszmék ama tisztázásához, a mely 
összejövetelünk egyik főfeladatát képezi.

Önök tanácskozni fognak az egységes középiskoláról is, mint a 
reformeszmék egyik jegeczedési alakjáról.

Az egységes középiskola eszméjét előtérbe állította s szükségessé
gének érzetét megérlelte az az évről-évre megerősödő tapasztalás, hogy 
daczára mindamaz intézkedéseknek, a melyek a reáliskoláknak a gymna- 
siumokkal való egyenjogúsítása tekintetében nálunk az utóbbi időben tör
téntek és a melyekkel mi tényleg tovább mentünk minden európai állam
nál, a reáliskolák csekély számuk daczára még mindig aránylag néptelenek 
s másrészt a túlságos számmal a gymnasiumokba tóduló ifjúság nagy 
része a gymnasiumot vagy el nem végzi, vagy ha elvégzi, ezáltal oly 
pályára tolatik, a melyen csak a czéltévesztett existentiák számát szapo
rítja. Önként merül fel így a kérdés, vájjon nem volna-e czélszerűbb az 
ifjak által addig, a míg a választandó életpálya iránti hajlamaik már 
mégis némileg nyilatkozhatnak, tehát körülbelü 14— 16-dik életévükig 
közös tanulmányokat végeztetni s csak ezen a ponton gondoskodni arról, 
hogy minden középiskolában módjukban álljon az ifjaknak szabad válasz
tásuk szerint humanistikus, vagy realistikus irányban képezni magukat 
tovább. Ennek a két iránynak teljes egyesítése a középiskola egész tan
folyamán keresztül, oly értelemben, mint a hogy azt a német Einheits- 
Sohule iránti mozgalom tűzte zászlajára, kivihetetlennek látszik, mert 
először is okvetlenül a jelenleginél sokkal nagyobb túlterhelést eredmé



nyezne és mert másodszor az élet exigentiái ma inkább arra utalnak, 
hogy a középiskola felsőbb osztályaiban a tanulmányokat mind jobban 
specifikáljuk s esetleg egy trifurcatió eszméjével is megbarátkozzunk 
inkább, mintsemhogy az egyesítést egész az érettségi vizsgálatig föl- 
vihetnők.

Természetes, hogy egy ily életbevágó reformot jól kell megfontol
nunk és előkészítenünk, mielőtt annak kiviteléhez hozzálátnánk. Az elő
készítés munkájának folynia kell nemcsak e szaktestületben s a szak- 
irodalomban, de a napi sajtóban s a közvélemény nyilvánulásának min
den terén. Nem szabad idegessé lennünk, ha eközben egyesek talán több 
jóakarattal, mint szakértelemmel szólnak hozzá a kérdéshez, mert szem- 
előtt kell tartanunk, hogy a közönségnek, a mely a középiskolai tanrend
szer előnyös vagy hátrányos következményeit legjobban érzi, utóvégre is 
nagy oka és joga van annak esetleges megváltoztatására nézve hangját 
hallatni s annak jóindulatú meghallgatását kívánni. De még nagyobb 
hibába esnék az, ki kétségbe akarná vonni, hogy első sorban azok ille
tékesek e reformra nézve mérvadó véleményt nyilvánítani, a kik annak 
végrehajtására, megvalósítására lesznek hivatva, t. i. a középiskolai 
tanárok.

A szó- és tollharczban, mely e kérdés körül az utóbbi időben 
fokozott mértékben fejlődött ki, fölhangzott az a vád is, hogy közép
iskoláink jelenlegi szervezete és tanrendszere nem eléggé felel meg nem
zeti szellemünknek s hogy ennélfogva a reform alkalmával középiskolánkat 
nemzetiebbé, magasabbá kell tennünk.

. Súlyos vád és illetőleg megszívlelendő kívánság ez, oly kívánság, a 
mely, há valóban alapos a panasz, melyből ered, lehetetlen, hogy magyar 
érzületű ember rokonszenvével ne találkoznék. De miután hazánk iránti 
kötelességünk tőlünk nemcsak elvi kijelentéseket és hangzatos szavakat, 
de tetteket követel, a tetteket pedig csak higgadt megfontolás érlelheti 
meg, kötelesek vagyunk, higgadtan fontolni meg, hogy tulajdonképen 
annak, a mi mint érzelem él keblünkben, miképen adjunk concrét intéz
ményekben, követendő szabályokban kifejezést.

Bizonyos, hogy valamint az egyes ember csak akkor bir értékkel, 
ha lénye nem puszta reflexképe a körülötte fönnálló társadalmi formák
nak és szellemnek, de egy erősen kibélyegzett egyéniség jellegével bir, 
úgy egy nemzet is csak akkor szerzett valódi jogot e névre, ha saját 
jellegét culturájában és minden intézményeiben kifejezni tudta.

De másrészt kétségtelen az is, hogy nevetséges különczczé lesz az 
olyan ember, ki elszigetelt hajlamainak semmi féket nem szabva, a kor
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áramlatától, a mívelt társaság szellemétől elmarad, abból mintegy kiválik; 
és ugyanaz az elmaradás és elszakadás veszélye fenyegetheti bizonyos 
körülmények között a nemzeteket is. Tagadhatjuk-e, hogy van közös 
emberi természet, vannak közös emberi eszmék és törekvések, hogy a 
cultura valódi kincsei sohasem maradhatnak egyetlen nemzet kizárólagos 
tulajdonai, hanem hogy azokat minden nemzet a maga szellemi fejlődése 
érdekében értékesíteni törekszik?

Lehetetlen tehát, hogy e két szempontot egymástól különválaszszuk; 
együtt járnak azok mindig, együtt járnak a középiskolai reform kérdé
sében is.

Középiskoláinkat bizonyára saját viszonyaink és szükségleteink 
szerint kell berendeznünk. Hogy erre bátorságunk van, megmutattuk a 
a görög nyelv ügyében alkotott törvényünkkel.

De túlzásba esnek azok, a kik azt hiszik, hogy középiskolánk csak 
akkor lesz jó, ha épen semmiben sem fog hasonlítani más nemzetek 
középiskoláihoz, ha mindenben különbözni fog azoktól. Ne feledjük, hogy 
az angolok, a francziák, a németek, bár középiskoláik szervezete, mód
szere sokban különböző, lényegileg ugyanazokat a tárgyakat tanítják ben
nük mégis. Nem látom be, miért kívánná épen csak nálunk a nemzeti 
önállóság, hogy elzárkózzunk oly szükségletek elől, a melyeket minden 
művelt nemzet közöseknek ismer el.

Azt hiszem tehát, hogy egy magában véve jogosult és a nemzeti 
érzületből eredő követelésnek félreértése és túlhajtása rejlik abban, ha 
például azt hirdetjük, hogy nemzeti irányú művelődést csak a speciális 
színezetű, jellegű tanulmányokra való merev szorítkozással lehet elérni. 
Csökkenni fog-e annak honszeretete, a ki saját nemzeti történetünk 
lélekemelő példáin kívül ismerni és csodálni tudja a Leonidások, Regu- 
lusok, Oraniai Vilmosok és Washingtonok hazafiságát is? Vagy elhomá
lyosul-e szemeink előtt Arany János és Petőfi szellemi nagysága, ha 
mellettük élvezni tudjuk Homér, Ciceró, Voltaire vagy Goethe műveit 
is ? Épen abban rejlik hazai történetünk és culturánknak bizonyos sértő 
kicsinylése, ha azt hiszszük, hogy csak az csiigghet rajtuk odaadó szere
tettel, a ki azokon kívül semmit sem ismer.

Vizsgáljuk meg tehát alaposan, hogy nemzeti szempontból közép
iskoláink jelenlegi tanrendszerében mi hiba, mi hiány van ? s ha meg
találtuk, javítsuk meg a hekövetkezendő reform alkalmával, mert föltét
lenül igaz az, hogy középiskolánknak nemzeti szellemünkkel és nemzeti 
czéljainkkal összhangban kell állania. De óvakodjunk e törekvés oly túl- 
hajtásaitól, a melyek középiskoláinkat haladás helyett visszavetnék, mert
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nem frázis, hanem komoly és megszívlelendő igazság az is, hogy nekünk 
az európai cultura közösségéből, a melynek immár számottevő tényezőivé 
lettünk, kiszakadnunk nem szabad és hogy a haladás irányát fürkésző 
tekintetünknek oda kell irányozva lennie, a hová első nagy királyunk irá
nyozta, t. i. a nyugat felé.

Azt középiskoláinkban első sorban és föltétlenül el kell érnünk, 
hogy minden ifjü, ki a középiskolából kikerül, nemzeti nyelvünket szó
ban és írásban teljesen birja, nemzeti irodalmunkat ismerje és becsülni 
tu d ja ; épp úgy ismerje hazánk földjét és nemzetünk történetét és a mi 
legfőbb, át legyen hatva a valódi honszeretet és a nemzethez való hűség 
érzésétől.

De két dolgot csak tévesen lehet e postulatumból következtetni. 
Először tévedés azt hinni, hogy a mi ifjaink észbeli tehetsége oly kor
látolt volna, miszerint ezt az első helyen álló tanczélt velők csak úgy 
lehet elérni, ha a középiskolák tantervéből kizárjuk mindazt, a minek 
nincs közvetlen vonatkozása a nemzeti jellegű tanulmányokra. Másodszor 
tévedés azt hinni, hogy a valóban nemzeti szellemű középiskolai oktatást 
ilyen vagy olyan tanterv által lehet biztosítani; mert ez mindig legna
gyobb mértékben a tanári kar szellemétől függ, a melyet pedig tantervek 
és utasítások által decretálni nem lehet.

A tanártestület nemzeti szellemére hatni kötelessége a kormánynak 
a rendelkezésére álló eszközökkel; feladata az ennek az egyesületnek is, 
mely e feladata magaslatán is áll. De igazságtalanság volna azt mondani, 
hogy a középiskolai tanártestület túlnyomó zöme eddig e szellem köve
tésében és terjesztésében lanyhának bizonyult volna. Hogy Magyarország 
ma, 23 évi alkotmányosságunk óta szellemben és nyelvben ennyire meg- 
magyarosodott, abban a középiskolai tanártestületnek nagy, majdnem leg
nagyobb része van. Ezért önöket uraim és társaikat elismerés illeti meg 
a nemzet részéről, és én csak a közvéleménynek adok kifejezést, a midőn 
ezt e helyen is kimondom.

Szívből üdvözlöm önöket újból uraim és szerencsét kívánok fontos 
és a kormányra nézve nagybecsű munkájukhoz.

3. Az elnök üdvözli a debreczeni collegium képviselőit: dr. Öreg 
Jánost és E lei Lajost.

4. A főtitkár fölolvassa évi jelentését.*)
A jelentés tudomásul szolgál.
5. A pénztárnok fölolvassa évi jelentését.**)

*) L. a közgyűlési előterjesztések közt 15. 1.
**) L. a közgyűlési előterjesztések közt 19. 1.
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A jelentés tudomásul szolgál; a számvizsgáló bizottság javas
latára a közgyűlés a pénztárnoknak a fölmentvényt megadja.

6. A titkár fölolvassa évi jelentését, mely szerint a könyvtár 
állása a következő: van 94 tudományos és szépirodalmi folyóirat 
268 kötetben, 611 darab iskolai könyv, 211 kötet tudományos mű 
és 4456 darab értesítő.

Miután dr. Lutter Nándor ide vonatkozó kérdésére a titkár 
a közgyűlésnek tudomására hozza, hogy az egyesület könyvtárát 
téritvény mellett a vidéki tagok is használhatják, a közgyűlés a 
jelentést tudomásul veszi.

7. Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésével Vámossy Mihály 
és dr. Károly Gy. Hugó, a jövő évi számvizsgálattal pedig dr. Pozder 
Károly, dr. Csengcri János, Bogyó Sámuel, dr. Gerevich Emil és 
Pirchala Imre tagtársakat bizza meg.

8. A választások előkészítésére kiküldött bizottság tagjainak 
Csáka Károly, Pirchala Imre és Volf György választattak.

9. Ezután Császár Árpád bemutatja azon módosításokat, a 
melyeket a választmány a pragmatika-javaslaton tétetni ajánl.

Miután a közgyűlés e módosításokat általánosságban elfogadta, 
a részletes tárgyalásra tért át, a melyet a délutáni ülésben fejezett 
be, a választmány előterjesztésén a következő módosításokat tevén:

A 16. lap 6. sornál: Dr. Jancsó B. indítványára „melynek rájuk 
vonatkozó részét fontos alkalommal“ helyett „ha kívánják az egyes 
tanárok megtekinthetik.“

A 18. lap 6. sor végéhez ajánlott módosítványt a közgyűlés elvetette.
A 25. lap B) pontban óraadó helyett segédtanár teendő.
A 25. laphoz ajánlott fiumei két módosítás elesik.
A 26. lap II. szakasz 6. sorhoz ajánlott zsolnai módosítván}' elesik.
A 26. lap III. szak. 4. pontnál „értekezletek vasárnapokon és 

szünetnapokon nem tarthatók“ helyett teendő: „a rendes értekezletek 
napjait az igazgató a tanári testülettel egyetértve határozza meg.“

A 28. lap 8. pontjában a javaslat 2 első sora meghagyandó.
A 30. lap e) pontja a javaslatnak megfelelően meghagyandó.
A 31. lap 4. pontja a javaslatnak megfelelően meghagyandó.
A 32. lap. 12. pontja a javaslat szövege szerint meghagyandó.
A 33. laphoz ajánlott budapesti módosítás elesik.
A 40. lap III. fej. ajánlott közbeszúrások elvettetnek.
Az 59. lap VI. fejezethez ajánlott zsolnai módosítvány elvettetik.
Az 59. és 60. laphoz ajánlott budapesti módosítványok elvettetnek.
A 61. lap VII. fejezethez ajánlott zsolnai módosítvány elvettetik.
A 63. lap 9. ponthoz ajánlott beszterczebányai módosítvány el

vettetik.
A 66. lap 20. pont végéhez ajánlott módosítványból „vagy a 

kerületi főigazgató“ és „főigazgatóját vagy más“ szavak kihagyandók.
A 74. és 75. laphoz ajánlott három beszterczebányai módosítvány 

elvettetik.
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10. A pragmatika-javaslathoz ajánlott módosítások tárgyalása 
közben dr. Alexander Bernát (Budapest) indítványt tesz, hogy a 
közgyűlés megköszönvén a vallás- és közoktatásügyi minister úr 
reformjait a középiskolai tanügy terén, őt távirati úton üdvözölje.

A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadja.
11. Ugyancsak a pragmatika-javaslathoz ajánlott módosítások 

tárgyalása közben Pirchala Imre indítványára a közgyűlés utasítja 
a jövő évi választmányt, hogy a mennyiben a nyugdíjról szóló 1885. 
XI. t.-cz. értelmében az igazgatói pótlék az igazgatók nyugdíjába 
nem számíttatnék be, terjeszszen be a vallás- és közoktatásügyi 
minister úrhoz egy kérvényt, oly czélból, hogy az igazgatók igaz
gatói pótléka nyugdíjukba beszámíttassék.

Július 5-én.
Elnök: Berecz A nta l; jegyző: Szerelemhegyi Tivadar.
Jelen van 144 tag.
1. Az elnök bejelenti, hogy tegnap d. u. a tagoknak egy része 

meglátogatta az ev. ref. gymnasium helyiségeit, hol Szász Károly 
püspök fogadta őket s Vámossy Mihály igazgató előzékeny szíves
séggel kalauzolta a mintaszerűen berendezett intézetben. A közgyűlés 
Szász Károly püspöknek és Vámossy Mihály gymn. igazgatónak 
köszönetét szavaz.

Az elnök indítványára továbbá köszönetét szavaz az osztrák
magyar államvasúttársaság és a déli vasút igazgatóságának a 
tagoknak nyújtott kedvezményekért.

2. A napirend első tárgya az alapszabályok módosítása volt; 
előadó Szerelemhegyi Tivadar egyesületi titkár. *)

A javasolt módosítások a következők:
I. szakasz. A 2. ponthoz hozzátoldandó: „és olyan középpontot 

létesíteni, a hol az egyesület helybeli és vidéki tagjai egymással érint
kezhetnek.“

I. szakasz. A 4. ponthoz hozzátoldandó : „és a fővárosban meg
felelő helyiséget tart.“

II. szakasz. A 7. pontból kihagyandók a következő szavak : „vagy 
100 írtról szóló jelzálogos kötvényt.“

III. szakasz. A 14. pont így fog hangzani: „A tagok kötelesek 
az egyesület czélját az alapszabályokban kitűzött határon belül előmoz
dítani, az évi tagdíjat és pedig a kik 10 frtot fizetnek, ennek az összeg
nek felét deczember hó 31-dikéig, másik felét április hó 30-dikáig, a 
kik pedig 4 frtot fizetnek, az egész összeget deczember hó 31-ig Buda
pesten az egyesületi pénztáros kezeihez juttatni. Ezeken a határnapokon 
túl a tagdíjhátralékok az illetők költségére posta útján hajtatnak be. 
Kivétetnek“ stb.

*) Előadását 1. közgyűlési előterjesztések közt 24. 1.
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III. szakasz. A 15. pont így módosul: ,,Az olyan tagoktól, kik 
tagdíjukat két éven á t“ sík. végig.

III. szakasz. A 16. pont így módosul: „A rendes és rendkívüli 
tagok három-három évre kötelezik magukat, még pedig a fővárosiak 
10 frt, a vidékiek 4 frt évi tagdíj fizetéssel. Ha valamelyik fővárosi tag 
vidéki, vagy megfordítva, ha valamelyik vidéki tag fővárosi lakos lesz, 
arra nézve a tartózkodási hely változtatásától kezdve a megfelelő tagsági 
kötelezettség lép érvénybe. Az oly egyesületi“ stb. végig.

III. szakasz. A 16. pont után második bekezdésül jön : „A ki az 
egyesületi év utolsó, vagy utolsó előtti hónapjában lép be tagul, az fél
évi tagdíjat tartozik fizetni arra az egyesületi évre, a melyben belép.“

III. szakasz. A 16- pont után harmadik bekezdésül jön : „Azok a nem 
középiskolai tanárok, kik az egyesületnek az 1890. évi junius hó végéig 
rendes tagjai voltak, régi jogaik és kötelezettségeik mellett tovább is 
rendes tagok maradhatnak.“

III. szakasz. A 19. pont így módosul: „A rendkívüli tagoknak 
jogukban áll az egyesület helyiségeit látogatni, a választmányhoz“ stb.

III. szakasz. A 21. pontból törlendők a következő szavak: „az 
alapító összeg és a netaláni tagdíjhátralék befizetésének kötelezettségén 
kívül . .  . más“

IY. szakasz. A 34. pont után külön pontul fölveendő: „A választ
mány az egyesület helyiségeinek gondozására gazdát választ, a ki az 
egyesület helyiségeinek felügyelője és gondozója, a bútorzatról, melyért 
felelős, leltárt vezet s ezt a leltárt minden év leteltével átvizsgálás végett 
benyújtja az elnöknek. Működése körét a választmány külön szabályozza. 
A gazda évi tiszteletdíjban részesül. A gazda teendőivel a titkár is meg
bízható. Ez esetben a tiszteletdíj őt illeti meg.“

IV. szakasz. A 49. pont így módosul: „Abban az esetben, ha a 
szakosztályok együttes működése szükséges, a két szakosztály együtt 
összes ülést tart. Az összes ülést az egyesületi elnök, vagy helyettese 
hívja egybe s az összes ülésen is ő elnököl. Ezen az összes ülésen min
den tagnak egyenlő tanácskozási és szavazati joga van.“

A közgyűlés a módosításokat egyhangúlag elfogadja s kivitelüket 
a választmányra bízza.

1Or. Klamarik János min. tanácsos, mint a tanári társalgókor 
elnöke, köszönetét fejezi ki az egyesület iránt, hogy a két egyesület 
összeolvadását olyan készségesen lehetővé tette. Meggyőződését fejezi 
ki, hogy az érdekek, melyek eddig kétfelé voltak osztva, az egyesülés 
által sikeresebben lesznek érvényesíthetők.

Az elnök kedves kötelességet teljesít, midőn dr. Klamarik János 
min. tanácsos úrnak a tanári társ. kör eddigi fennállásában szerzett 
érdemeit méltatja s mind az egyesületi szellem ápolására intő példa
adásáért, mind általában a tanári érdekek megóvása s a tanárság 
iránt tanúsított rokonszenvéért a közgyűlés nevében köszönetét 
nyilváuitja.



3. Következett a pénztárosnak az új alapon tett költségvetésre 
vonatkozó előterjesztése. *)

A közgyűlés az előirányzatot helybenhagyta.
4. Az elnök kijelenti, hogy választások következnek. Letel

vén a főtitkár, titkár és pénztáros mandátuma, újonnan választan
dók. Ezenkívül választandó 10 fővárosi és 10 vidéki kisorsolt 
választmányi ta g ; a szavazatszedő-bizottság tagjaiul felkérte Tömör 
Ferencz elnöklete alatt dr. Bozóky Endre, Dortsák Gyula és Marcsiss 
János tagokat.

A választások eredménye :
L Főtitkár Brózik Károly 104, titkár Szerelemhegyi Tivadar 103, 

pénztáros Mayer József 101 szavazattal.
II. Uj választmányi tagok : a) Budapestiek (3 évre): dr. Böhm 

Károly 91, Felsmann József 84, dr. Kármán Mór 60, dr. László 
Mihály 86, dr. Reichenhaller Kálmán 92, dr. Schmidt Ágoston 94, 
Suppan Vilmos 88, dr. Szemák István 103, Ponori Thewrewk 
Emil 91 és Tömör Ferencz 86 szavazattal. (Dr. Веке Manó 25, 
dr. Szigetvári János 24, dr. Fialowski Lajos 23, dr. Wohlrab 
Flóris 14, Császár Árpád és Bokor József 9—9, és többen 1—1 
szavazatot kaptak).

b) Vidékiek: a) A közgyűlés jelöltjei közül (3 évre): Avéd 
Jákó (Gyulafehérvár), Baksay István (Rimaszombat), Csáka Károly 
(Zsolna), Ereky Alfonz (Székesfehérvár), dr. Erödi Béla (Kolozsvár), 
Matikovszky Menyhért (Marmaros-Sziget), Petrovich Ferencz (Nagy- 
Várad), Szűcs Lajos (Zenta), Váró Ferencz (N.-Enyed) és Vidovich 
Bonaventura (N.-Várad). (Kuthy József 14, Kuncz Elek 11, Laky 
Mátyás 4, Rozsnyay Károly 3, Wiegand János 2 és többen 1—1 
szavazatot kaptak).

ß) A körök jelöltjei közül (1 évre): Beszterczebányáról: 
Fabuss Alajos és Faith Mátyás, — Brassóból: Rombauer Emil, 
Orbán Ferencz és Bournáz Ernő, — Csurgóról: dr. Vida Károly,
— Eperjesről: Schlott Gyula, — Fiúméból: Fest Aladár és Berg- 
hoffer József, — Kecskemétről: Banusz István és Szabó Ferencz,
— M.-Szigetről: Feld Vilmos és Kardos Károly, — Nagy-Bányáról: 
Szunter Nándor, —- Nagy-Kállóból: Schurina István, — Pozsony
ból : Pirchala Imre és dr. Schönviczky Bertalan, — Selmecz- 
bányáról: Jezsovits Károly, — Sümeghről: dr. Kellemen Károly, — 
Szepesből: Gébé János, Zimann János és Dénes Ferencz, — 
Szabadkáról: Haverda Mátyás, ■— Trsztenáról: Dortsák Gyula, ■— 
Újvidékről: Franki István és Bruck Ferencz, — Ungvárról: Fan- 
kovich Sándor és Zoltsák János, — Zsolnáról: dr. Mayer György.

5. Következett az egységes középiskola kérdésének megvitatása. 
Előadó dr. Jancsó Benedek. **j

*) L. a közgyűlési előterjesztések közt 23. 1.
**) Előadása kivonatát 1. a közgyűlési előadások közt 27. 1.



12

Az előadás igen élénk eszmecserét keltett.
Dr. Öreg János (Debreczen) az irodalmi műveltséget nem tartja elegendő

nek az általános műveltségre. Tanuljunk az életnek ; tanuljuk első sorban azt, 
a mi szükséges, azután a hasznos és végre a kellemes dolgokat.

Dr. Bauer Simon (Szeged) szerint a kérdés előtt egyes elvek volnának 
megoldandók, milyen pl. az, hogy az önkéntességi jog ne legyen 8 osztályhoz 
kötve s az érettségihez ; ő elégnek tart hat esztendőt, a mint Németországban 
is elég az obersecunda.

Az elnök ajánlja, hogy a vita maradjon az általános keretnél 
s egyes concrét dolgok még most ne kevertessenek bele. (Helyeslés.)

Dr. Darvai Mór (Déva) szerint egységes középiskola van most is. 6 a 
mostani kétféle rendszert hibásnak tartja ; a reáliskola a Baeh-korszak szeren
csétlen terméke, de nem tartja helyesnek új tervek kovácsolását sem, hanem 
a meglevőből kell kiindulni s azért indítványozza, hogy az egyesület foglaljon 
állást a minister úr kezdeményezése mellett, mint a ki a meglevőből indul ki, 
s kérje fel őt, hogy ezen az utón haladjon továbbra is.

Schurina István  (N.-Kálló) feltétlen híve a szétágazó iránynak, de csak 
8 évet kíván, nem 9-et, inkább a 4-ik elemi osztályt kell reformálni s a fő
súlyt benne a grammat. és mathem. ismeretekre fektetni.

Pirchala Imre (Pozsony) nem tartja egységes középiskolának az eset
leg 3-felé ágazó középiskolát. Speciális kérdéseket hiván felvetni s a körök
nek tárgyalásra ajánlani, pl. hogy helyettesítse-e az ilyen egységes közép
iskola a polgári iskolát is, továbbá, hogy némely dolgokat együtt tanuljanak-e 
vagy ne. Concentratio ilyen esetben szerinte alig lehetséges.

Bodnár Zsigmond (Budapest) pártolja az előadó álláspontját s figyel
meztet arra, hogy az egys. középiskola eszméje social-politikai szempontból 
a legfontosabb s úgyis bizton el fog jönni az ideje.

Dr. Fialoioski Lajos (Budapest) üdvözli az eszmét, továbbá a testi 
nevelés szükségét hangsúlyozza.

Dr. Szombatiig Ignáez a reáliskola ellen nyilatkozik, mint a mely idegen 
a mi fejlődésünkben. A latin nyelvet alapul kívánja észképző voltáért.

Spitkó Lajos (Beszterczebánya) nem fogadja el az előadó álláspontját, 
mert az távolabb visz bennünket az egységes középiskolától. Az előadó 
összetéveszti a középisk. feladatát az egyetemével, mert a felső osztályokat 
szakszerűen akarja berendezni. A  VI. osztályig nem lehet általános művelt
séget adni. Az általános műveltség alapja a történ.-irod. elem, e nélkül minden 
tanítás egyoldalú, ő  elejétől végig egységes középiskolát lciván s hang
súlyozza a rajz fontosságát, Szükségünk van latinra is grammat.-logikai szem
pontból; erre tehát több óra kell, szintúgy a magyar nyelv és irodalomra is. 
Legfölebb 3 órára nézve engedne meg bifurcatiót, t. i. hogy azok, a kik 
bölcseleti vagy theologiai pályára készülnek, azok 3 órában külön tanuljanak 
görög nyelvet, de azért a többiekkel együtt olvassák a görög autorokat 
magyar fordításban, a reális irány hívei pedig görög helyett rajzoló geometriát 
tanuljanak. A magyarból latinra való fordítást feleslegesnek tartja.
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Dr. Csengeri János (Budapest) nagyobbrészt csatlakozik Spitkó állás
pontjához. A  reáliskola általános meggyőződés szerint nem felel meg sem az 
általános feladatnak, sem a nemzeti szellemnek. Történeti múltúnk a gym- 
nasiumot ajánlja alapul. Vegyük át bele a reáliskolából azt, a mi abban jó  s 
alkossuk meg az egys. középiskolát bifurcatió nélkül. A latin nyelvet nem 
practikus szempontok ajánlják, hanem az Írod. műveltség alapjainak meg
vetése. A görög nyelvet magában, irodalom nélkül, nem lehet tanítani. A 
magyarból latinra fordítást szintén elvetendőnek tartja, inkább minél helye
sebben fordítson a tanuló latinból.

Dr. Varga Bálint (Budapest) a franczia nyelvet ajánlja mind gyakor
lati, mind tudományos szempontból, mert az egységes középiskolának modern
nek kell lenni.

Dr. Gerevich Em il (Beszterczebánya) azt kívánja, hogy a természet- 
tudományokra nagy súly fektettessék. mert az Írod. műveltség nem nyújt 
általános műveltséget. Az alsó négy osztályban a különböző rétegből való 
elemeket össze kell egyeztetni. A 9 éves tanfolyamot soknak tartja, mert 
nem hiszi, hogy az egyetemnél megfelelő leszállítást lehetne keresztül vinni.

Dr. Jancsó Benedek részben félreértett szavait magyarázza, részben 
az ellenvetésekre tesz megjegyzéseket,

A közgyűlés az előadónak a tanulságos eszmecserére alkal
mat szolgáltató előadásáért köszönetét szavaz.

6. A közgyűlés báró Eötvös Loránd, Semsey Andor és Vaszary 
Kolos urakat egyhangúan az egyesület tiszteletbeli tagjaivá választja.

7. A jövő évi közgyűlés helyéül, tekintve, hogy az egyesület 
fennállásának 25 éves jubilaeumát fogja ünnepelni, Budapest jelöl
tetik ki, egyúttal a pozsonyi körnek, mely az egyesületet jövő évre 
meghívta, a közgyűlés köszönetét szavaz és kéri, hogy a fennebbi 
okot tekintve, máskorra halaszsza szíves meghívását.

8. A 25 éves jubilaeum előkészítésével a budapesti választ
mány bizatik meg.

9. Következtek az indítványok:
a) A választmány indítványozza, hogy nagyobb tudományos 

kézi könyvek hiányára a körök figyelme hivassék fel. — A köz
gyűlés az indítványt elfogadja és jövő évi programmtételül a körök
nek kiadja.

b) A sümegi kör a községi és felekezeti tanárok fizetése ügyét 
kívánja rendeztetni. — A köröknek tárgyalás végett kiadatik.

c) A zsolnai kör az izr. vallás-tanitást kívánja rendeztetni olyan 
módon, hogy az illető tananyag az izr. tauhatóság megkérdezésé
vel megállapíttassék és tankönyveik approbáltassanak. — A köz
gyűlés nem fogadja el.

d) A trsztenai kör az iskolaorvosok állását kívánja szerveztetni. 
A köröknek kiadatik.
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ё) Krécsy Béla azt indítványozza, hogy vidéki tagok számára 
itt tartózkodásuk idejére az egyesület helyiségeiben megszálló hely 
legyen fentartva. A közgyűlés ez indítványt elfogadja és kivitelét 
a központi választmányra bízza.

10. A közgyűlés az elnöknek köszönetét szavaz a felsőbb 
leányiskola helyiségeinek szives átengedéséért.

11. Az elnök köszönetét mond a tagtársaknak megjelenésükért 
és tevékenységükért és üdvözli a megindított élénk mozgalmat. 
Ezzel а XXIV. közgyűlést bezárja.

i



K özgyűlés i  e lő t e r j e s z t é s e k .

A főtitkár évi jelentése. *)

T. közgyűlés!
Tizenkettedik és egyszersmind utolsó jelentésemet teszem ez 

alkalommal a t. közgyűlésnek. Önkénytelenül fölébred lelkemben 
a vágy, hogy a 12 évi titkárságom idejéről nehány szót szóljak, 
hiszen ez időben keletkezett a segélyalap, ez időben deczentrali- 
zálódott egyesületünk és alakultak meg köreink, ez időben szapo
rodott föl tagjaink száma 784-ről 1081-re; és ez időben emelkedett 
vagyonunk 1382 írtról 10,000 re. Elég fontos momentumok, melye
ket vázolni érdemeseknek tartanék, de el kell óhajomat fojtanom. 
Hiszen egyesületünk a jövő évben fennállásának 25-dik évét ünnepli 
meg és akkor hivatottabb, ügyesebb elbeszélő fogja mindezeket 
elmondani, illetőleg sokunknak emlékezetében újra fölidézni. Jelen
leg tehát ismét csak múlt évi működésünk ismertetésére szorítkozom.

A választmány 11 rendes és 1 rendkívüli ülést tartott. Első 
üléseiben a múlt évi közgyűlés határozatainak végrehajtásával és 
a fenyegető, bár csekély deficzit megszüntetésével foglalkozott: 
Kiadta a köröknek a munkaprogrammot, elkészítette az állami közép
iskolai tanárok értekezletén hozott határozat értelmében a minister 
úrhoz beterjesztendő kérvényt és még a múlt polgári év deczem- 
ber havában föl is terjesztette, fölkérte a tagdíjjal hátralékos kolle
gákat, hogy a deficit megszüntetése és a rendes adminisztráczió 
lehetővé tétele czéljából kérelmét teljesítsék; végre pedig a prag
matika-javaslat tárgyalását készítette elő, felszólítván a köröket, 
valamint a budapesti szakosztályokat véleményadásra.

Ez intézkedéseknek kivánt czélja nagyobbára megvolt. A körök 
a munka-programmot — miként későbben róla szólok — nagy
részben letárgyalták.

A kérvénynek, melyet a tanárok anyagi és erkölcsi helyze
tének javítása czéljából ő excellentiájának benyújtottunk, azon jó 
akaratnál fogva, melyet a minister úrnál és az adminisztráczió 
forum nehány főrangú tisztviselőjénél tapasztalni már többször volt 
alkalmunk — hatása, eredménye alkalmasint lesz.

*) L. a közgyűlési tudósítás illető pontját 7. 1.
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A tagsági díjjal hátralékos kollegáink, nehányan ugyan egy 
kissé vonakodva, kérelmünket részben teljesítették, a mint az a 
pénztáros jelentéséből ki fog tűnni.

A pragmatikát a budapesti tagok, sajnos, nem mindig nagy 
számban, valamint a körök lelkiismeretesen tárgyalták és jelenté
seiket, illetőleg módosításaikat a kitűzött határnapra beküldötték. 
Ily módosításokat küldtek be a pozsonyi, a fiumei, a besztercze- 
bányai, a m.-szigeti, a zentai, a sümeghi, a kecskeméti és a zsol
nai körök. E köröknek, valamint a budapesti szakosztályoknak 
módosításai beérkezvén, a választmány a maga kebeléből bizottsá
got küldött ki, a mely e számos módosítást összeállítsa, tárgyalja 
és a maga véleményes jelentésével neki beterjeszsze. Császár tag- 
társunk fogja őket a t. közgyűléssel megismertetni.

Mindjárt első üléseinkben foglalkoztunk a segélyző alap gya
rapításának szükségességével is. Megkértük küldöttségileg 6 excel- 
lencziáját, a vall. és közokt. minister urat, hogy a Rökk Szilárd-féle 
alapból segélyző alapunkat is kegyeskedjék gyarapítani, továbbá 
megkértük engedné meg, hogy a középiskolák tanulóitól a beira
tásnál, ha csak egy pár krajczárt is, alapunk javára szedhessünk. 
A minister úr kilátásba helyezte kérelmünk legalább részben való 
teljesítését. Nagyobb szabású hangversenyt is kívántunk rendezni 
segélyző tőkénk gyarapítására ; azonban Harrach J. tagtársunk rend
kívüli elfoglaltsága miatt ez évben azt magára nem vállalhatta, 
Lányi E. karmester úr pedig, midŐD már a rendezéshez hozzáfogott, 
Budapestről elköltözni volt kénytelen ; ekkorra a hangverseny ren
dezésére a kedvező évad már elmúlt és e tervünk megvalósításáról, 
persze csak ez évben, le kellett mondanunk. De erős a hitem, hogy 
Harrach, a ki ez ügyben a vállalkozásra közülünk mindenesetre a 
leghivatottabb, a jövő évben szakíthat majd annyi időt, a mely e 
hangverseny rendezésére szükséges és ekkor segélyző alapunk 
ismét rendkívüli forrásból, nagyobb összeggel fog gyarapodni. Ez 
évben csak a rendes jövedelmekre voltunk szorítva; mivel pedig 
ez évben a segélyzésre szorultak kevesebben voltak, a tőke, miként 
az alap ellenőrének jelentéséből a t. közgyűlés hallani fogja, vala
mivel ismét gyarapodott.

Ránk maradt még a múlt évekről két nehéz feladat megol
dása : az egyik a műszótár elkészítése, a másik az ifj. iratok jegy
zékének összeállítása. Hogy az előbbi feladat megoldása ez évben 
is késett, annak oka az, hogy nem is oldható meg könnyen. Be kell 
azonban ismernem és ezt méltóztassanak tekintetbe venni, hogy szerkesz
tőnket oly súlyos csapás érte, a mely őszinte, mély fájdalommal 
és részvéttel töltött el mindnyájunkat; a választmánynak e súlyos 
csapással szemben el kellett némulnia, a szerkesztőt nem sürgette 
meg és kéri ez alkalommal a t. közgyűlést is, méltóztassanak min
den sürgetéstől elállani, megbízni a szerkesztőben, a ki, mihelyt 
fájdalmas sebe némileg beheggedt, bizonyára eleget fog tenni a 
választmány és a t. közgyűlés minden jogos várakozásának.
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Az ifj. iratok jegyzékének összeállítása ez évben némileg 
előbbre jutott, a mennyiben a bírálatokra kiadott könyvekről csak
ugyan több, valami 30 bírálat beérkezett; ezek letárgyaltatván, a 
jövő évben már alkalmasint közzé is fognak tétetni.

A görög nyelv kérdése szintén foglalkoztatta választmányun
kat. Igen t. elnökünk tette meg az indítványt, hogy a kérdés, — 
melyről véleményt adni a középiskolai tanárok is hivatvák, — adas
sák ki tárgyalásra a budapesti szakosztályoknak és köreinknek. 
Közlönyünk, egyletünk szellemi életének tükre szintén behatóan 
foglalkozott vele és talán sehol egyebütt a görögnek mint köte
lező tárgynak fentartására az érvek, a nálunk felhozott érvek oly 
tömegesen felhozva nem voltak mint épen folyóiratunkban. A görög 
nyelv kérdését tárgyalták a budapesti tagok és 16 kör, (a névleg 
fennálló húsz kör közül nem tárgyalta: N.-Kálló, N.-Bánya, Zom- 
bor és Ungvár). A tárgyalások eredménye ismeretes; nem csak 
közlönyünk registrálta őket, hanem 1—2 napi lap is, sőt maga a 
minister úr is fölemlítette az országgyűlésen. Erről tehát szólanom 
fölösleges. Egy köszönetét azonban meg kell említenem, a melyet 
nekünk a fiumei kör megszavazott, azért, mert módot nyújtottunk 
neki ezen oly fontos ügyben nyilatkozattételre.

A körök legerősebben hangoztatták szavukat a görög-kérdés
ben; legtöbben, 8-an, tárgyalták azoukivül a pragmatikát (Pozsony, 
Siimegh, Zenta, Kecskemét, B.-Bánya, Fiume, M.-Sziget és Brassó). 
E két dolog volt az, a mi vidéki tagtársainkat legerősebben fog
lalkoztatta. A múlt évi programmtételek közül, az „egységes közép
iskola kérdésének múltja“ már nem talált olyan élénk érdeklődésre. 
(Szepes, Zsolna, Brassó tárgyalták.)

Nagyobb visszhangra talált azután a szepesi kör fölvetette 
kérdés a hivatalos tankönyvbirálatok ügyében. Szepes ugyanis a 
hivatalos tankönyvbirálatot megszüntetni és a szabad versenyt 
kívánja visszahelyezni. Köreink többsége (Pozsony, Zsolna, Zenta, 
Sümeg és Kecskemét, Brassó ellen) a hivatalos tankönyvbirálat 
fentartása mellett nyilatkozott; azonban a mostani uzust minden 
részében helyesnek nem találja. Nem csalódom, ha azt hiszem, hogy 
kifogásaik főképen a következőkben konkludálnak: a tankönyv iró 
saját tankönyvének konkurrensét ne bírálhassa, appellácziónak hely 
adassék és a bírálók közé a vidékiek is fölvétessenek. Kétségte
lenül, nem méltánytalan kívánságok.

A zsolnai kör a tanári testületeknek megadatni kívánja a jogot, 
hogy a középiskolák tanítványaikat, a kiket a népiskolából kap
nak, miként 1883 előtt, kiselejtezhessék. Az indítványt 8 kör (Sze
pes, Fiume, Brassó, M.-Sziget, Sümegh, Zenta, Kecskemét és Trsztena) 
tárgyalta.-A vélemények e tárgyban nagyon elágazók voltak.

Ezeken kívül köreink más tételekkel is foglalkoztak, a 
melyek nagyobbára didaktikai természetűek voltak és melyeket ők

2Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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maguk választottak m ag u k n ak : így Kecskemét, Zenta, Fiume, 
Pozsony, Trsztena.

A népszerű felolvasások Fiúméban, М.-Szigeten és Zentán 
találtak ápolókra. M.-Sziget azt jövedelmezővé tudta tenni, és 
segélyző alapunkat belőle 15 írttal gyarapította. Zenta pedig, hol 
10 felolvasásnak 2498 hallgatója volt, vele a magas ministerium 
dicséretét érdemelte ki. Kár, hogy egyebütt az eszme pártolásra 
találni nem tud.

Végül a jövő évre programmtételeket ajánlottak: Zsolna, 
Sümegh, Fiume, Szepes és Trsztena, a melyeket holnap az indít
ványok tárgyalásánál lesz szerencsénk bemutatni.

A körök életéből t. közgyűlés még egy oly esetet kell meg
említenem, a milyen fennállásuk óta még nem történt. Zenta, a 
legfiatalabb kör, kimondta a feloszlását. Ezt annál inkább sajnál
hatjuk, mert fennállása óta nagy tevékenységet mutatott. Zentának 
volt erkölcsi ereje feloszlását kimondani mert a részvétlenség ere
jé t  megbénította volna; pedig vannak köreink, melyek évek óta 
semmi életjelt sem adnak magukról, ilyenek Zombor, N.-Bánya, 
Ungvár és N. Kálió. Azt hiszem ideje már, hogy a t. közgyűlés 
ezeknek megszüntetéséről in tézkedjék ; inkább ne legyenek, mint
hogy csak névleg existáljanak.

Ezekben t. közgyűlés! múlt évi tevékenységünket röviden 
vázoltam; még csak egyet kell megemlítenem. Többször tett már 
a választmány kísérletet a tanárok közt az esprit du corps emelése 
czéljából. Ereztük és most is érezzük talán valamennyien, hogy ez 
köztünk nincs meg.

Azon hitben, hogy ennek egyik oka az, mert nincs közös 
találkozó helyünk, ilyet teremteni akarunk; ezért proponáljuk a 
t. közgyűlésnek, változtassa meg ily értelemben alapszabályainkat. 
Talán sikerülni fog a tanárvilágnak itt Budapesten olyan otthont 
teremtenünk, a melyben összegyülekezve, nézeteket cserélve, esz
méket egymással közölve nagyobb erővel és nagyobb sikerrel fogunk 
közreműködhetni abban, a mit mindannyian forrón óhajtunk, hogy 
a magyar kultúra és mint ennek egyik szerény tényezője, a mi 
egyesületünk is minél jobban megizmosodjék és felvirágozzék!

Dr. BróziJc Károly.
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A pénztárnok évi jelentése. *)

Tisztelt Közgyűlés!
A lefolyt egyesületi évben az összes bevétel a múlt évi pénz

tári maradékkal együtt volt 5858 frt 23 kr., az összes kiadás 
pedig 5736 frt 21 kr. és igy a pénztárban van 122 frt 02 kr., 
mely összeget még 2 számla terhel összesen 179 frt 84 krral.

A tagok létszámában az 1889/90. évben történt változás a 
következő:

Tisztelet
beli Alapító Rendes

t a g

Az 1888/89-iki év végén v o lt............. 28 7 1112
Az 1889/90-iki egyesületi évben lett.. 3 — 37

Összesen. . . . 31 7 1149

Ezek közül meghalt............................. 2 _ 15
„ „ kilépett.............................. — — 52
„ ., kitörültetett...................... — — 1

Marad. . . . 29 7 1081

A rendes tagok száma a f. évben apadt 31 taggal; ez évi 
tagdíjat fizetett 936 tag — 86'5°/0 (az előirányzott 80°/0 helyett) 
és a „Közlönyének volt 136 előfizetője.

Tagdíjhátralékokban befolyt közel 800 frt, mely összegben 
foglaltatik azon 447 frt 24 kr., melyet az ügyvéd behajtott, és 
ez az egyesületnek 182 frt 28 krnyi költségbe került.

Az idei „Közlöny“ 45V2 ives az előirányzott 40 ív helyett 
és annak kiállítása és expediálása 3131 frt 04 krba került az elő
irányzott 2800 frt helyett, a túlkiadás ezen tételnél 331 frt 04 k r .; 
a jövőben a pénztári egyensúly fentartása érdekében okvetlen 
szükséges, hogy a választmány szigorúan őrködjék a felett, hogy 
ezentúl a Közlöny költsége az előirányzott összeget meg ne haladja! 
A kiadásnak többi tételeinél részben megtakarítások szerepelnek 
és csakis annak köszönhető, hogy a pénztári eredmény még ki
elégítő.

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 alaposan meg
vizsgált és mindenben helyesnek talált.

*) L. a közgyűlési jegyzőkönyv illető pontját 7. 1.
2*



Az országos középiskolai tanáregyesület bevételeinek és kiadásainak részletes kimutatása az 1889/90. évről.

B e v é t e l e k frt kr

Az 1888/9-ki pénztári maradékból...........
Bartkl Antal alapító tag- úrtól alapítványának

kamatja 1889/90-re................................
Tagdíjak és előfizetések..........................
Hirdetési és melléklési díjak....................
Megtérített postaköltség...........................
Kamatok az alapítványok és egyéb takarék-

pénztári betételek után.......................
A „Tárgymutató“ eladásából befolyt.......

354 96
10

5083
232
80

87
35
44
61

K i a d á s o k : frt ! kr..Az 1888/9. évről fen maradt számlák kifizetésére: 
A m. é. Közlöny X. XI. füzetének nyomda-jj 

..... ' " 321.50költsége..........................  frt
A m. é. Közlöny XI. füzetének

írói díjai..........................  „
Egyéb nyomdaköltség..............

95.60 j 
105.25 522

Az 1889/90-ki Közlöny költségei:
Nyomdaköltség..................... frt 1727.50
írói díjak..............................  „ 735.04
Szerkesztői tiszteletdíj.......... „ 400.—

35

Ujságbélyegekre és expeditió . „ 268.50 3131 04
3 A főtitkárnak tiszteletdíja........................... 200 —
4 A titkárnak tiszteletdíja.............................. 50 —

5 Főtitkári kiadások..................  frt 41.76
Szerkesztői kiadások............... „ 24.88
Pénztárnoki kiadások..................  15.60 82 24

6 Könyvkereskedőnek.................................... 54 40
7 A tanári társalgó körnek............................. 600 —
8 2 db 20frankos arany................................. 18 72
9 Díszokmányok kiállítása.............................. 45 —

10 1888/9-ik évi közgyűlés költségei................. 14 52
11 Postaköltség................................................ 73 55
12 A tartalékalapnak kölcsönünk törlesztésére.. 200
13 1 könyvszekrénynek ára.............................. 35 —
14 Az ügyvédnek a behajtott tagdíjhátralékok után 182 28
15 Vegyes kiadások.......................................... 101 81
16 Apénztárnoknak tiszteletdíja5316.22frtután8% 425 30
17 Pénztári maradék 1890/1-re......................... 122 02

Összesen... 5858 23

О03

Összesen...
Budapest, 1890. július 3-án. M ayer József, pénztáros.

A számadásokat megvizsgáltuk, az egyes tételeket az eredeti okiratokkal összehasonlítottuk s mind a számadásokat, mind a 
számadásban kimutatott s a pénztárnok úr által bemutatott értékeket teljesen rendben levőknek találtuk. — Budapest, 1890. jül. 3. 

Dr. C sengeri János. B ogyó S am u . Dr. Pozder Károly.
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Az egyesület vagyona az 1889/90-ki év végén.

frt kr.

1 Papi Balogh Péter úr alapítványának n év é rték e ................ 100 —

1 2 Szab. kir. Pest városa alapítványa............................................ 100 —
3 A magyar nevelési társaságnak alap ítványa......................... 100 —
4 Dr. Haynald Lajos bibornok. kalocsai érsek úr alapítványa 100 —
5 Néhai Ipolyi Arnold nagyváradi püspök úr alapítványa . . . 100 —
6
7

Néhai Görög Imre úr alapítványa (bevált, magy. vasúti kötv.)
Tartalékalap: Készpénzben...................................  frt 1785.—

Előleg a Tárgymutató költségeire..........  „ 175.—

145 45

8
Előleg az „Ifjúsági iratok“ költségeire. . „ 120.— 2080 —

Kirándulási a l a p ............................................................................ 400 ___

9 Bútorok é r té k e .............................................................................. 45 _
10 Pénztári maradék az 1889/90- iki é v rő l................................... 122 02
11 A segélyző alapnak vagyona a XIX. kimutatás szerin t... 7013 73

Összesen. . . .
Ezen összeget terheli:

A  tartalékalapnak visszafizetendő............  frt 175.—

10306 20

Az 1889/90. évre még fizetendő................  „ 179.84 354 84
Tehát a tiszta vagyon. . . . 9951 36

Budapest, 1890. július 3-án. Mayer József,
pénztáros.

XIX. kimutatás az orsz. középisk. tanáregyesületi segélyző-alapról.

B e v é t e l e k : frt kr.

A XVIII. kimutatás szerint (1889/90. Közlöny 24. lap) . . . 557 19
Bartal Antal alapító úrtól 1889/90-re..................................... 24 —

A „Tanári Társálgó Kör“-től törlesztésre............................... 350 —
A „Tanári Társalgó Kör“-től kamat 1888. május 1-től 

1890 febr. 1 -ig .......................................................................... 47 25
A mármaros-szigeti tanári k ö rtő l............................................. 30
A Magyar Földhitelintézettől készpénzben............................. 145 40
Kamat a takarékpénztártól.......................................................... 22 59
Dr. Wagner Alajos tanár úrtó l.................................................. 1 40
Évi járulékokban befolyt * ) ........................................................ 32 —
Örvény Iván gymn. tanár úrtól Zentán................................... 3 —
Kölcsöntörlesztésre befolyt.......................................................... 30 —

Összesen... . 1242 83
K i a d á s o k :

Segélyekre ford íttato tt.............................................  frt 165.—
Postaköltség..................................................................... . 1.75 166 75

Marad készpénzben. . . . 1076 08 1

*) Fizettek 1888/9-re : Dr. Lutter Nándor 10 irtot, Köpesdy Sándor 5 frtot, 
Lutter János 3 frtot, Bayer József, Bermüller Ferencz, Creiuer József, dr. Jancsó 
Benedek, dr. Lechner László, Nikolics Ignácz, Simon Péter 1—1 frtot.

1889/90-re: Violich Károly 3 frtot, Hettlinger József, dr. Koch Antal, 
Piribauer Alajos, Schröder Károly 1—1 frtot.
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A segéiyző-alap vagyona az 1889,/90-ik év végén.

frt kr.

áV/o-os magyar földhitelintézeti záloglevelekben.............  3500 —
5°/0-os magyar papirjáradékban ..............   1500 —
2 db tiszavidéki sorsjegy á 128 frt.................................  256 —
A „Tanári Társalgó Kör“ tartozása.................................. | 250 —
A magyar földhitelintézetnél folyó számlára...................... ) 105 65
Készpénzben ....................................................................' 1076 i 08
Magánkötelezvényekben.........................................  . . .1 326 | —

Összesen*)...,j[ 7013 73
A XVIII. kimutatás szerint volt  ...............................  6771 24
Tehát 1889. július 3-ika óta a gyarapodás........................ i 242 [ 49

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

Budapest, 1890. július 3-án.
Tiber Á gost, Mayer József,

s. b iz . e llenőr. p én z tá ro s .

Az alapítványok jegyzéke.

frt

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

fKruesz Chrysostom pannonhalmi főapát úr alapítványa.......... 100
fWeisz B. F. kir. tanácsos úr alapítványa.............................. 100
fSimon Vincze csornai prépost úr alapítványa......................... 100
A losonczi államgymnasiumi tanári karnak alapítványa.......... 100
Mayer József kir. igazgató úr alapítványa............................ 100

fAngyelics German szerb patriarcha úr alapítványa................ 100
Dr. Kuncz Adolf csornai prépost úr alapítványa.................... 100
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium alapítványa. . 500
Szabó Ignácz egri főgymn. tanár úr alapítványa (I. részlet) .. 25

Összesen... . 1475

A számadásokat megvizsgáltuk, az egyes tételeket az eredeti okiratokkal 
«gybe vetettük s mind a számadásokat, mind a bennök kimutatott s a pénz
tárnok úr által előttünk bemutatott értékeket teljesen rendben levőknek 
találtuk.

Budapest, 1890. július 3.
Dr. C sengeri Ján os. B ogyó Sam u. Dr. P ozder Károly.
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1890/91. évi költségvetési előirányzat. *)

Bevétel Kiadás
frt kr. frt kr.

1

2
3

Tagdíjak:
180 bpesti tag ä 10 frt. . . írt 1800.—
50 „ „ á 4 „ ... „ 200,- 

850 vidéki „ ä 4 „ ... „ 3400.—
Összesen frt 5400.— ennek 85°/0-ja

136 előfizető ä 4 frt.............................................
Kamat és hirdetési díjakból befoly........................

4590
544
300

—

4 Tagdíjhátralékokból befoly..................................... 600 _
5 ^00 _
6 Az 1890/91-iki Közlöny költségei (1500 példányban)

Nyomdaköltség 40 ív á 31 frt..........  frt 1240.—
Boríték és fűzés..............................  „ 210.—
írói díjak.......................................... „ 750.—
Szerkesztőnek...................................  „ 400,—
Expediálás........................................  , 240.— 2840

7 150 _1
8 Titkár és gazdának.............................................. 150 _
9 400 _

10 250
11
12
13

Ügyviteli kiadások ...............................................
Előre nem látott kiadások.....................................
Az egyesületi helyiségnek költségei:

Házbér............................  frt 1050,-
Szolga..............................  „ 84.—
Világítás és fűtés.............  „ 250.—
Újságok......................... „ 250.—
Gazdakiadás.....................  200.—

100
400

1834

Tehát valószínű maradék... .
6234 6124 I  —  

110 —
Össszesen....

Budapest, 1890. július hó 5-én.
A választmány megbízásából: Ma

e.

*) L. a közgyűlési jegyzőkönyv illető pontját 11.

6234 1 — 

yer Józí
pénztárad

.

6234

séf,
C.



Az alapszabályok módosítása.*)

Mélyen tisztelt közgyűlés!

Mindnyájan méltóztatnak tudni, hogy előadásom tárgyának, az 
egyesületi alapszabályok módosításának ligye azáltal került szőnyegre, 
hogy az egyesület ügyeit vezető fővárosi választmány, mely már 
rég tudatában van annak, hogy munkássága és az egész egyesület 
működése minden erőkifejtés mellett is még mindig nehézkes annál 
az oknál fogva, mert legszükségesebb és leghathatósabb eszköze, 
az eszmék összeegyeztető, formáló és kiindító műhelye, egyesületi 
helyisége nincsen, a lefolyt egyesületi évben a körülmények kedvező 
alakulása folytán egész erejével azon munkálkodott, hogy ennek a 
szükségnek eleget tegyen s munkálatait az alapszabályok módosí
tásának alakjában javaslatával együtt a m. t. közgyűlés elé terjeszsze.

A társadalom s különösen egyes társadalmi csoportok életében 
vannak olyan kérdések, melyeket a viszonyok kényszerítő hatalma 
természetesen, egyesek vonokodása, önzése, maradisága vagy talán 
könnyelműsége, az ügybuzgóság hiánya egy-egy időre elnyomhat
nak ugyan, de meg nem semmisíthetnek. Ilyen kérdések közé tar
tozik egyesületünk életében az egyesületi helyiség kérdése is.

Az egyesület még alig volt 2 éves, mikor egyik ma is élő tag, 
tanügyünk kiváló munkása, minden tanügyi kérdés iránt melegen 
érdeklődő férfiú, belátta, hogy helyiség nélkül az eszme és a czél, a 
tanügyi és a tanügygyel kapcsolatos kérdésekben az erőket tömörí
teni és együtt munkálkodni, sohasem válhatik igazi testté. Közlö
nyünknek harmadik évi folyamában már dicséretes és nemes küzdelmet 
indított meg e mellett a kérdés mellett, a kérdés jogosultságát, sőt 
szükségét mindenki érezte, de az egyesület még gyenge volt s 
rezignátióval viselte tovább sorsát, mely egy országos egyesület köz
ponti választmányát arra kényszerítő, hogy intézetről intézetre, igaz
gatótól igazgatóhoz menve keressen, egyszer választmányának, más
szor könyvtárának, harmadszor szakosztályának ideiglenes hajlékot.

A lelkesültség, mely az egyesületet megteremtette, a kérdést 
folyton napirenden tartotta. 1877-ben mintha azzal akarta volna 10

*) L. a közgyűlési jegyzőkönyv illető pontját 9. 1.
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éves jubilaeumát legméltóbban megülni, bogy társadalmi középpontot 
létesítsen, nagygyűlése egyhangúlag elhatározta, hogy saját helyiséget 
tart fönn. Csakhogy a szükség tudata még akkor is nagyobb volt, 
mint az anyagi erő, a helyiség túlszerény volt s kedvezőtlen helyen, 
úgy, hogy nem igen vonzott s bár mindenki élénken fájlalta, az 
egyesület mégis két év múlva saját iniciativája folytán felhagyott 
vele azzal a kijelentéssel, hogy míg az egyesület jobban megerősö
dik s czélszerűbb helyiséget bir tartani, addig az időig még ennél 
a kérdésnél is takarékoskodni fog.

Ezen idő óta sokféle alakban sokféle terv bukkant a fölszínre, 
mind azt erősítő, hogy immár minden év, minden hó, minden nap 
egyre égetőbbé teszi ezt a kérdést, mely megoldást kíván s ezért 
folyton a választmányt ostromolták. A választmány résen volt, de, 
hogy a legtávolabbról se vádolhassák elhamarkodott lépéssel, még 
egy próbát akart tenni. Megvárta t. i. azt, hogy a mind egyre foko
zódó erővel fellépő társadalmi öntudat a tanárvilág kebelében az 
egyesületen kívül megalkossa azt a központot, hol a tanárok egy
mással érintkezhetnek, eszmecseréket folytathatnak, hol saját tudo
mányos folyóirataikból tájékozódhatnak a közoktatásügy kérdéseiben 
s így úgy a közügy legszentebb részét, mint saját érdekeiket is 
a leghathatósabban mozdíthatják elő; értem a mai Tanári társalgó 
hör megalakulását.

Midőn vázlatos visszapillantásomban ehhez a ponthoz érek, 
nem mulaszthatom el, hogy a legnagyobb bálaérzettel ne gondoljak 
arra a férfiúra, kinek a magyar tanárvilág a középisk. tanárok 
társadalmi és anyagi helyzetének javítása tekintetében különben is 
oly sokat köszönhet, ki ebben a kérdésben sem fáradságot, sem 
áldozatot nem kiméivé megalkotta a tanári kaszinót, mely most 
ötödik éve olyan hatást gyakorol minden tekintetben, hogy bátran 
kimondhatjuk, hogy most már nem tudnánk ellenni a nélkül. Ezt 
dr. Klamarik János min. tan. úr tette.

Az egyesület a társ. körnél ma mint albérlő szerepel, de azért 
itt tartja ma már számot tevő könyvtárát, itt tartja választmányi-, 
szakosztályi- s bizottsági üléseit, ide jön a tanár lapot olvasni, folyó
iratokat átnézni, ha valami új kérdés veti föl magát ide jön abban 
a tudatban, hogy itt bizonyosan talál tanügyi férfiút, kivel az ügy
ről beszélhet.

Ámde ezek az örvendetes viszonyok az egyesületre nézve még 
mindig nem consolidáltak. Mint bérlőnek mindig bizonytalan a hely
zete. A társalgó kör meghálálhatatlanul előzékeny ugyan irányunk
ban, de alakulhatnak a viszonyai úgy is, hogy az egyletet korlátoznia 
kellene a helyiség használatában, sőt olyan szervezetet is vehet fel, 
mely a válást involválná s egy szép napon az egyesület ismét vissza
eshetnék az öt év előtti vergődésteli viszonyokba. —• A mai világ és 
visszaesés! még gondolatnak is lesújtó.

A tanáregyesület ezért mindent elkövetett, hogy az egyesületi 
helyiség állandósításával ilyen vissza esés lehetőségét elhárítsa, s itt
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váratlan segítőt talált a tanári társ. körben, melylyel sikerült oly 
tervet kivinni, hogy ha az egyesület nagy gyűlése is kimondja, a 
kör hajlandó arra, hogy az egyesületbe beleolvadjon. Ennek a 
beolvasztásnak részleteit az egyesület választmánya jól meghányta- 
vetette s mint Közlönyünkből, mely ezt az ügyet lelkesen napirenden 
tartja, méltóztatnak tudni, sikerült olyan előnyös módozatot találni, 
mely a mellett, hogy kiszámíthatatlan erkölcsi emelőt fog szerezni 
az egyesületnek, arra sem egyetemlegesen nem ró semmi terhet, 
sem egyénenként a vidéken lakó tagok tagdíjait nem érinti, a ter
mészetesen megszaporodó kiadási többletet, a mint a kik a kaszinó 
hasznát legközvetetlenebbül élvezik, a fővárosi tagok viselnék. — A 
fönnebbiek szerint ugyan a választmány is azon a nézeten van, 
hogy egyesületi helység fentartása nem egyedül a fővárosi tagok 
érdeke, de mégis, hacsak a nagygyűlés másként nem határozand, 
ezt az ügyet most a fővárosi tagoknak a vidéken lakók iránt 
való előzékenysége kérdésének kívánja tekinteni, s módosítási ter
vezetét is ekképen terjeszti elő.

A tárgyalásra nézve a részletek előadása előtt, azt vélem, leg- 
czélszerűbb lesz, ha a tisztelt nagygyűlés általánosságban a fölött 
határoz, szükségesnek tartja — s elfogadja-e, hogy állandó egye
sületi helyiség tartassék fenn, s ebből a szempontból elfogadja-e 
általánosságban a Közlönyben már ismertetett alapszabály-módo
sítást ?

Engedjék meg, hogy a részletes tárgyalás megkezdése, illetőleg 
az általánosságban való el- vagy el nem fogadás kérdése fölött 
való határozathozatal előtt, újra a legmelegebben ajánljam b. figyel- 
mökbe az ügyet, s engedjék meg, hogy hosszasabb ajánlás helyett 
a legutóbbi napok eseményeire kivatkozhassam. A múlt héten, midőn 
a vidéki állami tanárok törzsiizetésének a fővárosiakéval való egyen
lővé tétele ügyében az ország összes állami középiskolái küldöttsé- 
gileg járultak ő Excellentiájához, a küldöttek a tanári társ. körben, 
azaz az egyesület bérelt helyiségében találtak fenidőzésük tartamára 
kényelmes otthont s itt állapították meg teendőik tervezetét. Ekkor 
a ktildöttségi tagok egyenként is, de különösen kedves szónokuk, a 
legmelegebben köszönte meg az egyesületnek, hogy oly előzékenyen 
bocsájtotta rendelkezésükre helyiségeit s egyik tisztviselőjét; saját 
szavukat idézem, midőn a legkedvesebb családi körhöz hasonlítva 
a fogadtatást, az egyesületi helységet a tanárok legkedvesebb otthoná
nak nevezte.

Uraim! mélyen t. nagygyűlés! önökön áll, hogy ezt az otthont 
állandóvá tegyék!

Ajánlom az alapszabályok módosítását általánosságban való 
elfoBadásra. Szerelemhegyi Tivadar.
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K ö z g y ű l é s i  e l ő a d á s o k .

Az egységes középiskola.*)
(Kivonat.)

Dr. Jancsó Benedek előadó kijelenti mindenekelőtt, hogy tekin
tettel az idő rövidségére s arra, hogy a tagok, miután nemcsak a 
tanáregyesület múlt évi közgyűlése tűzte ki az egyesület munka- 
programmjára az egységes középiskola kérdését, hanem az a hazai 
sajtóban is több oldalú tárgyalásban részesült, úgy is eléggé tájé
kozva vannak, nem fog kiterjeszkedni a kérdés historicumára, de 
meg szerinte nem is az a főczél itt, hogy valaki e kérdésről egy 
akadémikus tudós módszerú fejtegetést tartson, hanem az, hogy 
megjelölne egynéhány fontos elvet, melyeknek vezető gyanánt kell 
szolgálni a kérdés megoldásában: az egyesület közgyűlésén egy 
gyümölcsöző eszmecserét provokáljon, olyformán, hogy ez alkalom
mal a főbb elvek debatte tárgyává tétetvén, a legilletékesebb fóru
mok egyike előtt, az később a sajtó útján és az egyes tanügyi 
tanácskozások közben okvetetlenűl részletes megvitatás alá kerü
lendő kérdés tisztázására döntőleg folyhasson be.

Tanügyszervezeti kérdésekben, különösen ott, hol az iskolá
zásnak nem annyira methodikai és didaktikai oldalai állanak az 
első sorban, a tiszta elméleti paedagogiai tudományosság nem lehet 
egyedül döntő. Az iskola külső szervezete inkább sociál-politikai 
kérdés, s azért itt sok tekintetben a nemzeti élet tényleges szük
ségleteinek követelései nagyobb figyelembe vételre tarthatnak szá
mot, mint az elméleti tudományosság praeceptumai.

Az előadó az egységes középiskola kérdésének tárgyalásában 
ezeket a momentumokat tartja szeme előtt s azért első sorban azt 
vizsgálja: tényleg meglevő szükségleteinknek minő iskolai szervezet 
felel meg? A jelenlegi rendszer ellen sokoldalú, sőt mondhatni 
általános a panasz, hogy egyik czélját sem éri el, hogy tudniillik 
sem kellő általános műveltséget nem nyújt, sem elégséges előkép-

*) Tárgyaltatott jun. 5-ón. L. a közgyűlési jegyzőkönyv illető pontját 11. 1.



zettséget a felsőbb tanulmányokra és mindamellett az ifjúságra 
állandó veszélyt rejt magában a túlterhelés alakjában.

Az általános műveltséget részéről nagyon hybrid fogalomnak 
tartja s az szerinte nem szolgálhat kiindulási alapul az iskola szer
vezeti kérdésében. Senki sem tudja pontos fogalmát adni ennek az 
általános műveltségnek s a dologban az a legsajátságosabb, hogy 
most már két általános műveltség van: reális és humánus. Szerinte 
az iskolának nem lehet más feladata, mint a fejlődő ifjúi szellemet 
ellátni a nemes, szép, jó, hasznos és szükséges ismeretek egészséges 
táplálékával. A tanulásnak nem lehet más czélja, mint tudni, és az 
igazi tudásnak más, mint az erkölcsi és szellemi tökéletesedés. 
Minden distiuguálás az ideális és utilitarius szempontokat illetőleg 
a nevelésben metaphysikai álomhüvelyezés, s azért azt a törekvést, 
hogy ifjainkat ellássuk jó, szép, hasznos és szükséges ismeretekkel 
az idealismus nevében repudeálni egészen fölösleges buzgóság. Az 
egészséges középiskolának feladata a társadalom műveltebb rétegei
nek ifjúságát vagy az alsóbb néposztály tehetséges, fölfelé törekvő 
egyéneit ellátni ilyen szükséges és hasznos ismeretekkel, életök 
azon koráig, melyekben individualitásuk annyira kifejlődik, hogy 
elhatározhatják bizonyos fokig spontán önmagukat, hogy mily 
irányban akarnak jövendő életökben haladni. Ez okból az egységes 
középiskola két tagozatra szakad. Egyik az ifjú fiatalabb éveire 
kiterjedő hoszszabb és egységes, a másik az ifjú fejlettebb korára 
eső rövidebb és két irányra szakadó.

A dolog természete követeli meg, hogy az ismeretanyag, 
melyet a jövő iskolája felölel, csak világosabb és rendezettebb, de 
kevesebb nem lehet, mint a mostani. Ez az anyag pedig az okve- 
tetlentil szükséges restrictiókkal sem dolgozható fel 8 év alatt. Az 
egységes középiskolának 9 évre kell terjednie és pedig alsó teljesen 
egységes nagyobb felében 6 évre és a felső bifurkált szakaszában
3-ra. Társadalmunk azonban nem birja meg a folytonosan rárakott 
áldozatok terhét. Ifjainkat, kik magasabb rendű életpályákra szán
ták magukat, iskolával, vizsgálatokkal nem gyötörhetjük kopaszodó 
korukig. Recompenzáljuk ez ifjúságot azzal, hogy rövidítsük meg 
az egyetemi folyamokat. Ezt megtehetjük a felsőbb tanulmányok 
kára nélkül, hisz az egyes karok leczkerendje épen nem szegény 
oly kötelező tárgyakkal, melyeket tanulni komolyan még soha sen
kinek sem jutott eszébe. Ott vannak a jogi karnál a phylosophiai 
és történelmi leczkék, az orvosi karnál a természettudományi tár
gyak, melyekből ifjaink hogy szoktak elkészülni, azt tudja mindenki, 
ki ismerős a budapesti ifjúság szellemi életének mysteriumaival. 
A phylosophiai karnál régebben 3 év volt a kötelező cursus, most
4. Valószínű, hogy minden veszedelem nélkül vissza lehetne állítani 
a 3 évet.

Az volna az igazi nyereség, ha ezeket a tárgyakat vissza
helyezhetnék oda, a hova valók, az egységes középiskola felső ősz-
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tályaiba. ltjaink jobb előképzettel mehetnének az egyetemre, mint 
most, s így a rövidebb kurzus alatt is alaposabban elsajátíthatnák 
a tudomány alapvető tételeit, mint most.

A mai középiskoláknak nagy baja, hogy nemcsak általános 
műveltséget s felsőbb tanulmányokra előkészültséget kellene adniok, 
hanem még kénytelenek egy egész sereget életpályára minősíteni 
is, meg végbizonyítványához — az érettségihez vagyon kötve az 
egyévi önkénytesség is. A VI. osztályt végzett absolut tehetségtelen 
és tudatlan tanulót nem utasíthatjuk el, mert szellemi proletárrá 
teszszlik, kénytelenek vagyunk felvinni a VIII-ba és megérlelni, 
hisz úgy sem megy egyetemre. Természetesen, ha kezében van az 
érettségi, akkor bizony elmegy és szerencsét próbál. Ez a mi sze
retett édes hazánk úgy is jó édes anyja minden szerencsepróbáknak. 
A jövő egységes középiskolájánál okvetetlenűl ki kell mondani, hogy 
a 6 osztályból álló rész befejezésénél szigorú vizsgálat tartandó, 
mely vizsgálatot sikeresen, két fokozattal lehet kiállani, egyik a 
jobb fokozat feljogosít a bifurkált felsőbb osztályokra való fellépésre, 
a másik a gyengébb fokozat ezt a jogot nem adja meg, de egyenlő 
értékűnek tekintendő a jelenlegi érettségi bizonyítványnyal mind
azon életpályáknál, melyekre ma a minősítés az érettségihez van 
kötve, magától értetődik, hogy megadja az önkéntességi jogot.

Az a kérdés, hogy a tárgybeosztás milyen legyen ez iskolában ? 
Alapvető studium a magyar nyelv és irodalom. Ez a középpontja 
az egésznek, különösen pedig az első folyamnak. Az alsó folyam
ban fel kell venni okvetetlenűl a latin nyelvet is, de nem a jelen
legi mértékben, hanem felében, vagy legalább felénél kevéssel töb
ben. Felveendő egy modern nyelv is és ez viszonyainknál fogva 
nem lehet más mint a német. Az úgynevezett reáliákra okvetetlenűl 
nagyobb súlyt kell helyezni, mint van most a gymnasiumban, mert 
az egységes középiskola nemcsak egységes és nemzeti, hanem ki
válóan modern iskola is. Hiba volna, ha a testi nevelés szempontjai 
ez új iskolában nagyobb figyelembe vételt nem nyernének mint a 
mostaniban. Egy szóval az egységes középiskola alsó és nagyobb 
felében a latin nyelv okvetetlen szükebb térre szorítandó és pedig 
körülbelől felével, mint a jelenlegi gymnasium 6 alsó osztályában 
és a nyert tért, a reáliák, valamint a testi nevelés számára fel
használni.

Azok, kik a 6 alsó osztály végeztével megnyerték a felsőbb 
osztályokba való fellépésre a jogosultságot, hajlamaiknak megfe
lelően, vagy a humán ágra lépnek, mely előkészít a theologiai, 
jogi és bölcsészeti karokra, vagy a reális ágra, mely előkészít az 
orvosi, természettudományi karokra és a magasabb technikai pá
lyákra. A kik a humánszakra léptek, azok nem fognak sem mathe- 
matikai, sem természettudományi tanulmányokkal foglalkozni, de 
igen beható latin nyelvi, történelmi és philosophiai stúdiumokkal. 
A magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv tanulmánya
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egyformán kötelező mindkét irányra. A görög nyelvet csak leendő 
theologusok és philologusok tanulnák, mint m ost; — a joghallgatók 
s a modern irodalmak tanárai helyette a francziát tanulnák épen 
akkora mértékben, mint a többiek a görögöt. A reáliránybeliek nem 
tanulnának se latinul, se görögül, történelmi tanulmányuk is kor
látoltabb volna, mint a humanistáké; de annál behatóbban tanulnák 
az úgynevezett reáliákat.

Ez volna nagy általánosságban a keret, melyben az egységes 
középiskola viszonyainkhoz képest megvalósítható lenne. Azonban, 
ha ezt a külső keretet meg is állapítottuk, hátra van még a tan
anyag részletezése, és didaktikai beosztása, a melyre azonban ez 
úttal ki nem terjeszkedhetem, hisz czélom úgy sem volt más, mint 
eszmecserét provokálni s így is furdal a lelkiismeret, hogy előadásom 
hosszúra nyúlva, a szűkre szabott időből úgy is el vett valamit 
azoktól, a kik netatán részt akarnak venni a vitában. Csak azt 
akarom érinteni, hogy itt kell igazi szerepet juttatni nemzeti egyé
niségünknek, itt kell tekintetbe venni valóban vérmérsékletünket 
és fajsajátságainkat. A nemzeti egyéniség az oktatás keretén belől 
nemcsak a miben, sőt talán inkább a hogyanban nyilvánul. A ma
gyar fiút meg lehet tanítani mindenre, mit az angol vagy német 
tud, csakhogy más módon és más időben. Széchenyi azt mondotta, 
fajunkat nemesítsük, de eredeti zománczát megtartva. A nemzeti 
egyéniség hangoztatása nem frázis, hanem élettani, politikai és 
mívelődési tényező.
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FIGYELMEZTETÉS.
Hogy folyóiratunkat mind az egyesület üdvös czéljának, mind a tagok 

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

1. 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 1li 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 szorúlnia, és mivel a változatosság és élénkség sok 
tagot számláló, mindenféle szaktudományú társakból álló egyesület folyóiratánál 
nemcsak kívánatos, hanem egyenesen szükséges.

4. A hónap 10-ke 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-ike előtt meg kell kezdetni.

5. A körök tudósításai számára is a határidő csak 16-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 mindkét 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, 
VIII. kér. Trefort-utcza 8. 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 ezélt szem előtt tartva, engem kegyes jóindulattal támo
gatni szíveskedjenek. A szerkesztő.
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A művelt nyelvek irodalmának gazdag tára.
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A  fentebbi nagyhírű, több mint 30 év óta közbizalomban részesülő 
könyvkereskedés és könyvkiadó-hivatal, a budapesti m. k. E gyetem , m. 
t. Akadém ia, országos N em zeti Múzeum, Országgyűlés, E gyetem i 
és M űegyetem i Olvasókör és számos központi nagy országos és néhány 
száz vidéki Gymnasium!, Reáltanodái, egyéb felsőbb és alsóbb Is
kolai, K özm űvelődési könyvtárak könyvárusa — ezentúl is fokozott 
buzgósággal fogja főczéljának tekinteni az általánosan nyilvánuló nép
szerűséget fentartani. — Mindennemű irodalmi megbízásokat különösen

m indazon tankönyvekre és taneszközökre,
m elyek  középtanodákban használtatnak, a legnagyobb figyelem m el 
és a lehető legpontosabban eszközöl.

Ifjúsági, tanodái könyvtárak, Önképző körök, a lehető tám o
gatásban részesülnek. Sok százra mennek az elism erő- és hála-okm á
nyok, melyek a m inisztérium ok, tanodái igazgatóságok részéről hoz
zánk érkeztek.

Miután a miniszteri utasítások a s z e m l é l e t i  o k t a t á s r a  újabb idő
ben nagy súlyt fektetnek, könyvkereskedésem ez irányban is készséggel szolgál 
a legrészletesebb utasításokkal, a legnevezetesebb külföldi ilynemű segéd szerek 
kimerítő jegyzékeivel és a vezetése alatt álló intézetet mindazon előnyökben ré- 
szesítendi és képes széles körű összeköttetéseinél fogva részesíteni, minőket eddig 
osztrák, vagy külföldi czégek nyújtottak. Mindennemű irodalmi segédszerekkel, 
magyar, franczia, angol könyvjegyzékekkel, a külföldi antiquariusok catalogusai- 
val a legnagyobb készséggel i n g y e n  szolgálok. Uj tudományos müveket bete
kintés és választás végett szívesen küldök bérmentve.

Saját nagyszabású kiadásaink különös figyelembe ajánltatnak; ezek
nek, a magyar irodalom legjelesebb termékeinek, igen számos díszmünek, 
úgy a más kiadók által közrebocsátott müvek jegyzékei bérmentve ingyen 
megküldetnek. Számos füzetes jutányos kiadásaink megkönnyítik a legjele
sebb új művek beszerzését. — Különösen bátorkodunk figyelmeztetni a 
következő kiadásainkra:
A rany János. Toldi. Ára 40 kr. Kötve 

50 kr.
A rany János. Toldi estéje. Ára 50 kr.
A rany János. Buda hálála. Ára 70 kr.
A rany János.Balladák. Iskolai kiadás 

Ára 40 kr. Kötve 50 kr.
A rany Ján o s kisebb költeményei, is

kolai kiadás, sajtó alatt.
A rany János. Ä nemzeti verselésről. 

Naiv eposzunk. Ára 40 kr.
A rany János úgy Br. Eötvös József 

és más jeles Írók müveinek sajtó alatt 
levő többféle kiadásai. — Továbbá :

A rany János összes munkái. Disz- 
kiadás. 8 köt. vagy 55 fűz. Minden 
fűzet ára 40 kr.

A rany János hátrahagyott iratai és 
levelezése. Illusztrált diszkiadás, 4 kö
tet V. 38 füzet. Minden füzet ára 40 kr.

Shakspere színmüvei, több mint 600 
illustrátióval díszített kiadás. Körülbe
lül 100 füzet. Minden füzet ára 40 kr. 
Minden színdarab 1.—1.40 kr.

Br. Eötvös József összes munkái. Kö
rülbelül 60 füzet vagy 14 kötet. Minden 
füzet ára 40 kr.

Stanley és Holub legújabb afrikai uta
zási müvei számos képpekkel és tér
képekkel.

Úgy a többi remekírók és más jeles 
Írók müvei számos füzetes es kötetes 
kiadásokban.
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É R T E K E Z É S E K .

Az ifjnsági könyvtárak. )

Az ifjúsági könyvtárak felettébb fontos paedagogiai tényező. 
Alapos szervezésük és helyes kezelésük ugyanis összefügg az iskola 
legbensőbb tanügyi állapotának kérdésével, mert a tanuló csak az 
ifjúsági könyvtárak használata által képes a tanítás közben hallott 
magyarázatokkal lépést tartani. Czélirányos kihasználásuk nélkül a 
tanítás sok esetben igen meddő marad, legtöbbször élettelenné 
válik, az ismeretek pedig kellőleg egyáltalán ki nem bővíthetők. 
Ifjúsági könyvtár nélkül vagy azok helytelen kezelése mellett a 
tanulók szabatosabb önmunkálkodására úgy szólván appellálni is 
alig lehet. A tanulókban az egyes tantárgyak iránt fejledező külö
nösebb, erősebb érdeklődésnek táplálékot másképen alig, sőt nem is 
lebet nyújtani. Sőt fegyelmezési tekintetben nem utolsó feladat 
megoldása függ az ifjúsági könyvtárak helyes kezelésétől. A nemes 
és tanulságos szórakoztatás megkedveltetésére, az időrabló járás
keléstől való elszoktatásra a lehető legjobb expediens. Megérdemli 
tehát az ügy, hogy azzal behatóan és egész előszerettel foglalkoz
zunk s a könyvtár kezelésére, az olvasmányok kihasználására s a 
tanulóknak a magánolvasmányokra vonatkozó ellenőrzésére nézve 
a helyes eljárási módozatokat megállapítsuk.

Első és főteendő, hogy az ifjúsági könyvtárba alkalmas köny
vek czímjegyzéke egybeállíttassék. Ha ezt megoldottuk, egyrészről 
eltűnik ama bizonytalanság, mely a könyvek beszerzésénél vagy az 
egyéni, sokszor sajátságos Ízlésnél fogva, vagy a szakirodalom és 
ifjúsági iratok kellő nem ismerése következtében nyilván sokszor 
beállhatott. Mert elvégre is, bárki legyen az ifjúsági könyvtár őre, 
az összes tudományszakok irodalmában való otthonosságot vagy 
épen teljes jártasságot nem kívánhatni tőle. Másrészről így fokoza
tosan lehet a könyvtár kiegészítését eszközölni olyformán, hogy 
tudatosan, előre jól megfontolva és ezélzatosan választjuk ki évről 
évre részben a legszükségesebb, részben a helyi viszonyoknál fogva *)

*) Tárgyalta a trsztenai kör jan. 20-án.; 1. Közlönyünk márcz. fűz. 435.1.
3Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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leghasznosabb müveket. Azért én már két év előtt a köri közgyű
lésen indítványképen is előterjesztettem e kívánságot a központi 
választmány elé, és csakugyan — bár a trsztenai kör mint indít
ványozó nevét nem is említették, -— de tényleg kiküldöttek egy 
bizottságot, mely az ifjúsági könyvtárba alkalmas művek czímjegy- 
zékét van hivatva egybeállítani, s azóta, mint örömmel meggyőződ
tem, a bizottság buzgón fáradozik feladata megoldásán.

A másik nem kevésbbé fontos teendő annak megállapítása, 
hogy mi módon kelljen az ifjúsági könyvtárakat kezelni és kellőleg 
kihasználtatni! Megbeszélendő, miképen győződhetünk meg arról, 
hogy a tanulók az olvasásra kivett könyvet mennyiben tanulmá
nyozták, más részben mennyiben hathatunk azokra, hogy a köny
veket lelkiismeretesen átolvassák. Továbbá fejtegetni kell, mi módon 
használható fel az ifjúsági könyvtár kedvezményében való részesítés 
buzdításul és kitüntetésül, rossz magaviselet, esetleg hanyagság 
esetében pedig az ifjúsági könyvtártól való eltiltás fenyítésül, szó
val, mi módon állhat az ifjúsági könyvtár a fegyelmezés szolgá
latában.

Mielőtt ezek részletes fejtegetésébe bocsátkoznám, utalok arra 
a körülményre, hogy oly tanintézeteknél, melyek vagy nem régi 
keletűek vagy tanulóiknak nem nagy a számuk, azon körülménynél 
fogva, hogy az ifjúsági könyvtár megteremtésére és gyarapítására 
csupán a tanulóktól személyenként szedett 50 krnyi díjak összege 
áll rendelkezésükre, az ifjúsági könyvtárak csak lassan és nagy 
nehezen tudnak oly nivóra vergődni, hogy a hozzájuk fűződő fontos 
feladatoknak megfelelhessenek. Ily helyeken véleményem szerint 
más segélyforrások is igénybe volnának vehetők. Első sorban ott a 
Magyar Tudományos Akadémia! Nagy alapítójának úgy is egyik 
fő intentiója volt, hogy a tudomány magyar nyelven való művelése 
mellett a magyar tudományosság terjesztessék és általánosíttassék. 
Ez utóbbiakra nézve pedig a legkívánatosabb expediens épen az 
ifjúsági könyvtárak. Az ifjúkor azon szakában rendelkezünk legtöbb 
szívóssággal és nemes ambitióval. Czélirányos fejlesztés és lelkesítés 
mellett az ifjú sok nemes ügy ápolására s így a nemzeti kultúra 
kiváló megkedveltetésére is könnyen rávehető. Másodsorban meg
kereshetők a könyvkiadók, főleg azok, kiknek kiadványai az inté
zetben tankönyvekül elfogadtattak. Eddig a kiadók részéről az 
összes recompensatio a szaktanároknak megküldött egy darab ingyen- 
példány („tiszteletpéldánynak“ mondják) volt, — ha t. i. kérték. 
E csekélységen felül bízvást adhatnak évenként még az ifjúsági 
könyvtár számára mérsékelt értékig könyveket. Úgy is szokásos 
helyenként — és ez nagyon helyes, — hogy a helyi könyvkeres
kedőktől 10°/0-ot bekövetelnek az ifjúsági könyvtár részére. Mennyi
vel inkább hozhat áldozatot a nagykereskedő vagy épen a kiadó- 
vállalat ! Egyébiránt e módozatok igénybevételéhez különben is csak 
addig nyúlnánk, míg az ifjúsági könyvtár megteremtéséről van szó.
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Azután a szabályszerű díjakból szépen gyarapítható a könyvtár s 
az említett segélyforrásokra többé már vagy épen nincs szükség, 
vagy ha volna is, azokhoz csak nagyobb időközökben lehet folya 
modni.

Ha az ifjúsági könyvtárak megalkotására kellő összeggel ren
delkezünk, összeállítjuk azon segédkönyvek és ifjúsági iratok jegy
zékét, melyeket alapul be akarunk szerezni. E czélból tanácsos 
lehetőleg számosabb iskola ifjúsági könyvtárának könyvjegyzékét 
áttanulmányozni, könyvkiadóktól czímjegyzékeket kérni s úgy azután 
szaktárgyanként a legszükségesebbeket megrendelni. Évről-évre 
azután gondos tanulmányozás alapján bővítendő az ifjúsági könyvtár. 
Az alapul szolgáló könyvjegyzék összeállítására legtanácsosabb 
bizottságot kiküldeni. Az ifjúsági könyvtár kezelésével külön tanár 
bízandó meg, tehát az, a ki nem egyszersmind a tanári könyvtár 
őre. Az ifjúsági könyvtárőrnek ugyanis, ha lelkiismeretesen akarja 
tisztét betölteni, igen sok a teendője és így más könyvtári teendők 
ellátásával is méltányosan nem terhelhető meg.

Évenként a könyvtárt úgy bővítjük, hogy az évi felszerelési 
tanácskozmányt megelőzőleg, és pedig mindjárt a tanév elején a 
szakférfiak tárgyaik szerint egybeállítva átadják az ifjnsági könyv
tárőrnek azon könyvek czímjegyzékét, melyek beszerzését óhajtják. 
A könyvtárőr beletekint a leltárba, konstatálja, bogy nincs-e meg 
már az ajánlott mű, azután számot vet a rendelkezésre álló összeg
gel és csak ezután teszi meg a felszerelési tánácskozmányok előter
jesztését a beszerzendő könyvekre nézve, a mikre vonatkozólag 
azután a tanári tanácskozás határoz. Nem tudok elképzelni esetet, 
hogy így az ifjúsági könyvtárba nem illő, oda nem való s főleg a 
tanulónak káros könyv bejuthatna a könyvtárba. Pedig e körül
ményre felettébb kell ügyelni.

Hogy az ifjúsági könyvtárőr a kiadott könyvekről pontos 
jegyzéket és kimerítő naplót vezet, azt említenem sem kell. Heten
ként egyszer (legjobb vasárnap d. e. 10—12-ig) megjelenik az 
intézetben. Szigorúan megköveteli, hogy mindenki akkorra hozza 
vissza a könyvet, a mikor a néki engedélyezett idő letelt. Ajánlatos 
a könyvkiosztást úgy beosztani, hogy mindegyik tanuló évharma- 
donként az ifjúsági könyvtárban képviselt rendes tantárgyak mind
egyikéhez egy egy jelesebb művet elolvasson, vagyis egy tanévben 
egy-egy tantárgyból legalább három könyvet, tehát az összes tár
gyakból mintegy 20 művet. Csak az így felmaradó többi időben 
adhatók ki olvasásra ifjúsági iratok és szépirodalmi művek. Ily 
módon a tanuló megerőltetés nélkül igen szép ismeretekhez juthat. 
Az előkészítő és az I. osztály növendékei nem kapnak könyveket. 
Nem kapnak azért, mert komolyabb olvasmány megértésére képte
lenek; az iskolai teendők végzésében pedig még annyira gyakor
latlanok, hogy csupán a tananyag kielégítő elsajátítása is minden 
idejöket igénybe veszi. Az I. osztályban az ifjúsági könyvtár hasz

3*
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nálatát azzal pótoljuk, hogy a magyar nyelvi szaktanár évharma- 
donként kijelöli a tanulóknak a magyar olvasókönyvben a magán
olvasmányokat, azok tartalmát el-elmondatja, hogy meggyőződjék, 
vájjon elolvassák-e szorgalmasan a feladottakat; s hogy megszoktas
sák a tanulókat már az iskolai élet kezdő fokán, hogy majdan az 
ifjúsági könyvtárból kivett könyvek tartalmáról számot kell adniok. 
Az I. osztályban egyébiránt a magyar olvasókönyv olvasmányainak 
megismerése elég magánolvasmányt nyújt. Az első hat hétben a 
többi osztályok tanulói sem kapnak könyveket. Ennek kettős oka 
van. Az egyik az, hogy a szaktanárok ekkor még nem ismerik 
a növendékek haladását s így az illetőknek épen megfelelő köny
veket helyesen ki sem jelölhetik. Nem kaphatnak továbbá a tanulók 
könyveket az első hat hétben azért sem, mert ekkor még kiegé
szítésre alkalmas elég végzett tananyag sem áll a szaktanárok 
rendelkezésére.

A mi az ifjúsági könyvtárak czélszerü kihasználását illeti, 
álljanak itt a következők:

A szaktanárok a tanév első hat hetében megfigyelik növendé
keik szorgalmát, haladását és hajlamaikat. E hármas tényező tekin
tetbevételével elkészítik azok névsorát, a kiknek könyv adandó. 
Minden tanuló neve mellé odajegyzi a szaktanár, hogy mily könyvet 
kapjon. E jegyzék másolatát a szaktanár magánál tartja. Az illető 
osztály tanárai csoportokra osztják a tanulókat. A míg p. o. az egyik 
csoport nyelvészeti müveket kap, a többi más és más tudomány- 
szakból vesz magához, hogy így egy-egy évharmadban minden 
tanuló elolvasott legyen az ifjúsági könyvtárban képviselt összes 
tantárgyakból legalább egy egy müvet. A könyvtárőr feladata a 
könyvek kiosztása és beszedése ; az olvasásra vonatkozó ellenőrzés 
a szaktanárok dolga. Ezeknek kell meggyőződniök a felől, mily 
arányban foglalkoztak a tanulók a kivett könyvvel. Ez kétféle mó
don végezhető. A tanár feleltetések alkalmával néhány kérdést intéz 
egyesekhez, vagy az olvasott könyv bizonyos részét az osztálytól 
általánosságban kérdi: a kik olvasták, azok feleleteiből könnyű 
ítéletet alkotni; ki hogyan s mekkora buzgalommal foglalkozott az 
olvasmánynyal. Ha egyeseknél restséget tapasztalunk vagy hogy 
a melyik csak be-betekintett a kivett műbe, de azt lelkiismeretesen 
el nem olvasta, az olyannak határidőhöz kötve kijelölünk egyes 
részeket s azokat érdemsorozatra kikérdezzük. Ily eljárásra azonban 
csak a legritkább esetekben szokott szükség lenni. Gyakortabb az 
eset, hogy egyesek, sőt igen sokan inkább csak az olvasásra kivett 
könyvekkel foglalkoznak, rendes leczkéik megtanulását pedig el
hanyagolják. Az ilyeneket kezdetben gyakortabb feleltetjük, mint 
különben és figyelmeztetjük, hogy ha tanulói kötelességeiket elha
nyagolják, az ifjúsági könyvtár élvezetétől eltiltatnak.

Nem szenved kétséget, hogy ha az ifjúsági könyvtárral az oly 
sok szép eredményeket el akarjuk érni, annak kezelése úgy a



37

könyvtárőr mint minden egyes szaktanár részéről gondos és lelki- 
ismeretes közreműködést igényel. Különösen szükséges, hogy a 
szaktanárok a szaktárgyaikhoz tartozó s az ifjúsági könyvtárban 
meglévő műveket jól ismerjék s az ellenőrzést komolyan, hivatáso
san és ügyesen végezzék. Egy-két év múltán a tanulók annyira 
belátják az eljárás felettébb üdvös voltát, hogy komoly lelkesedéssel 
veendik az ügyet és sokat fognak adni az ifjúsági könyvtár élvezete 
által szerezhető önművelődésre. S az ennyire fejlődés e fokozatán 
az ifjúsági könyvtárak már megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek 
fegyelmezési tekintetben is. A kivel megkedveltettük az ifjúsági 
könyvtárat, a kivel megértettük annak sok hasznát, nagy előnyét, 
az komoly fenyítésnek fogja tartani, ha az ifjúsági könyvtár hasz
nálatától eltiltatik, s viszont kitüntetésül s tanárai részéről irányá
ban nyilvánuló jóakaró figyelem jeléül az abban való részesítést, 
így a tanulóknak ad oculos demonstráljuk, hogy erkölcsi és szel
lemi nemesítésüket szivünkön viseljük. S a tisztelet, mely növen
dékeink lelkében irántunk fejlődik, jótékonyan visszaszáll a tanulókra, 
mert nemcsak megszokták a komoly munkát, de megtanulják az 
érdemeket is méltányolni.

Szép és eredményes az iskolai élet, ha intensiv és szabá
lyozott !

(Trsztena.) Dortsák Gyula.

A földrajzi ismeretek ébrentartásáról a gymnasiumi oktatás
keretén belííl.*)

Azon meggyőződés indított e sorok megírására, hogy a föld
rajzi ismeretek bizonyos quantuma nélkül a gymnasiumot végzett 
ifjú lehet ugyan érett eszű és gondolkodású, szóval kaphat ugyan 
érettségi bizonyítványt, de nem igen lehet művelt annyira, hogy az 
általános műveltség követelményeinek megfeleljen.

Hogy mennyire kell szívünkön hordanunk e tárgy alapos és 
tartós eredményű tanítását, azt ma, midőn Reclus universalis föld
rajzi műve befejezéséhez közeledik, aligha kell nagyon hangsúlyoz
nom. Tudjuk, hogy e tekintetben a művelt nemzetek között nincsen 
nézetkülönbség.

Ha ezen általánosan elismert fontossággal szemben azt látjuk, 
hogy tantervűnk csak négy osztályon át rendeli el e tárgy tanítá
sát, kötelességünk nem abban áll, hogy panaszt vagy vádat emel
jünk a tanterv szerzői ellen, hanem inkább abban, hogy a fennálló 
és úgy hiszem egyhamar meg nem másítható terv keretén belül mi 
módon lehetne az ifjúságnak ezen tárgybeli ismereteit kiegészíteni 
és a megszerzett ismereteket, lehetőleg ébren tartani.

*) Tárgyalta a fiumei kör márcz. 8-án. L. Közlönyünk jún. fűz. 655. 1.
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Felolvasásom czíme talán azon föltevésre jogosít, bogy csak 
azon osztályokról kivánok szólni, melyekben a földrajz nem képezi 
a rendszeres tanítás tárgyát, tehát a IV., V., VI. és VIII. osztályról. 
Minden kétség eloszlatása végett kijelentem, hogy mind a nyolcz 
osztályra kívánom alkalmaztatni mindazt, a mit nehány szóval elmon
dandó leszek.

Nem azt óhajtom, hogy a földrajzi oktatásnak szánt órákon 
belül nagyobb terjedelmű tananyagot szabjunk ki a növendékeknek, 
mert ez egyértelmű volna a túlterheléssel, hanem igenis azt, hogy 
a gymnasiumi oktatás valamennyi tárgya bizonyos határig a föld
rajzi tanítás szolgálatába szegődjék.

Természetes dolog, hogy minden tárgy nem egyaránt alkalmas 
a kitűzött czél elérésere, de szilárd meggyőződésem, hogy olyan 
tárgy, mely épenséggel nem járulhatna hozzá a földrajzi ismeretek
nek vagy kiegészítéséhez, vagy ébrentartásához, mely a földrajzi tudás 
épületéhez legalább egyes köveket ne hordhatna, olyan tárgy alig 
létezik.

Vegyük sorra az egyes disciplinákat és vizsgáljuk, mennyiben 
valósítható meg adott viszonyaink között a czímben említett ezél.

A vallástan tudvalevőleg a bibliai történetet is tárgyalja. Ha 
a szent történetek elbeszélése és elmondása folyton Palaestina tér
képének használatával jár karöltve, nem tagadható, hogy a növen
dékek úgyszólván játszva sajátítják el Palaestina és Syria részletes 
földrajzát. A VIII. osztály hittani oktatása felöleli a katholikus egy
ház egész történetét. Ha itt is a tanítás-, tanulás- és felmondással 
a térképolvasás folyton lépést tart, a növendékek a legkényelme
sebben ismételhetik majdnem egész Európa és a régi római biro
dalom ázsiai és áfrikai részeinek földrajzát.

Hogy a magyar nyelv, vagy pedig nem magyar tannyelvű 
gymnasiumainkban az előadás nyelve mennyire alkalmas eszköz szán
dékunk megvalósítására, arról félig-meddig jól szerkesztett olvasó
könyveink győzhetnek meg bennünket. Úgy az elbeszélő, mint a 
leíró természetű olvasmányok a földrajzi ismereteknek, vagy leg
alább vonatkozásoknak gazdag tárházát képezik, melynek ajtóit csak 
fel kell tárnunk, hogy a benne felhalmozott ismereti kincseket az 
ifjúság rendelkezésére bocsáthassuk. Kötelességévé volna teendő 
tehát a magyar, illetve a tannyelv minden szaktanárának, hogy az 
olvasmányok megválasztásánál a földrajzi tárgyú vagy vonatkozású 
darabok felvételéről kellően gondoskodjanak és az ilyen olvasmá
nyok tárgyalásánál a fali térképet mindig használják, hozzászoktat
ván ilyeténképen a tanulókat idejekorán ahhoz, hogy még szóra
koztató olvasmányuk közben is kézi atlasukat, mint nélkülözhetetlen 
segédeszközt lépten nyomon igénybe vegyék. Az atlast egyáltalában 
nemcsak a földrajz, hanem minden egyes tantárgy állandó segéd
eszközeinek tartom, melyet az Hjakuak mindig magukkal kellene 
hozniok az iskolába, hogy azt adandó alkalommal hasznukra for
díthassák.
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A latin és görög nyelv tanításának nemcsak a klassikus reáliákra 
kellene kiterjeszkednie, hanem fel kellene ölelnie az ókori földrajzot 
is, még pedig egész terjedelmében. Hogy az ókori geographia alapos 
ismeretéből az általános földleírásra is nem csekély haszon hárul, 
az bizonyításra nem szorul. Itt azonban általános ismeretekkel nem 
is szabad beérnünk. Itt Görögország, Italia és az egész római biro
dalom földrajzának részletes ismerete követelendő a tanulóktól. Sőt 
ha a klassika-philologia tanára volnék, a IV. osztályban, tekintettel 
az egyidejűleg tárgyalt ókori történetre, elkészíttetném tanulóimmal 
a régi Athen és Róma tervrajzát, melyre a felsőbb osztályok görög
ös latin nyelvi tananyagának tárgyalásánál még annyiszor történik 
majd hivatkozás. Úgy hiszem, jogosan várható el a gynmasiumot 
végzett ifjútól, hogy e két város topographiájának alapos ismereté
vel bírjon.

A mit a magyar vagy tannyelvről mondottam volt, az kellő 
megszorítással a német nyelvi tanításra is ráillik. A felsőbb osztá
lyokban már az utasításokban foglalt tananyag is eléggé útba iga
zítja a tanárt a földrajzi ismeretek felfrisítésében. A Cid-románczok 
olvasása Spanyolország földrajzának áttekintésével hozandó kapcso
latba. Az V. osztályban olvastatni szokott egyéb középkori tárgyú 
darabok (Nagy Károly, a lovag-világ, a Nibelungok stb. stb.) helyi 
vonatkozásaiknál fogva is rendkívül tanulságosak. A Tell-mondálioz 
tankönyveink úgy is mellékelik a monda színhelyének a térképét, 
melyet a tanulókkal le is kellene rajzoltatnunk, hogy az egyes hely
ségek még jobban bevésődjenek emékezetiikbe.

Goethe és Schillernek akármelyik, a VII. vagy VIII. osztály
ban tárgyalható drámája nagyobb időveszteség nélkül elég alkalmat 
nyújt annak a kipuhatolására, hogy a földrajzi ismeretek egyes 
apróbb részletei megmaradtak-e az ifjú elmében, vagy fölelevení- 
tendők-e a hiányokra való utalással és azok pótlásával.

A földrajz tanításának kiegészítéséül e helyütt csak a térkép- 
rajzolás nagy horderejére hívom fel kartársaim figyelmét; nem 
azért, mintha azt hinném, hogy ennek szükséges voltát valaki el 
nem ismerné, hanem leginkább azért, mert a tanulókkal rajzoltatni 
szokott térképek bekiváuásánál és megítélésénél nem járunk el min
dig a kellő szigorúsággal. Szerintem az ifjúság készítette földabro
szok egy vonalba állitandók az iskolai dolgozatokkal és épúgy osz- 
tályozandók, mint ezek.

A történelem tanárainak a földrajzi ismeretek kiegészítését 
behatóbban fejtegetni sértés volna. Csakhogy itt is az ige nem szo
kott mindig testté válni. A nagyobb szigorúság a régebben szerzett 
geographiai ismeretek számonkérése alkalmából nem ajánlható eléggé 
a szaktanárok figyelmébe. A növendékektől felelés közben határo
zottan azt kell követelnünk, hogy minden földrajzi név említésekor 
azt azonnal mutassák meg a fali térképen, míg a többi tanuló saját 
kézi atlasában mutat rá az illető helyre. Ha ezen eljárást a magyar
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történelem tanításánál a III. és V ili, az egyetemes történelem taní
tásánál a IV., V. és VI. osztályban következetesen érvényre juttat
juk, az elért eredményről bizonyára nem leend okunk panaszkodni.

A természetrajz tanára, ha a földrajznak az ő szakától el nem 
választható részét kérlelhetetlenül megköveteli, ha különösen a gyen
gébb tanulóknál mindig meggyőződik arról, hogy tisztában vannak-e 
p. o. a tankönyvben említett leihelyek földrajzi fekvésével, akkor 
nem csekély lesz az ő érdeme a geographiai ismeretek kellő meg
őrzése körül.

A mennyiségtan leginkább annyiban működhetik közre, hogy 
az alsóbb, de okkal-móddal a felsőbb osztályokban is a kidolgo
zandó példák jórészét a földrajz köréből meríti. Mennyire teheti 
élvezetessé ez által elvont természetű tárgyát, azt fölösleges különö
sen kiemelnem.

A természettan akarva nem akarva is fontos szolgálatot telje
sít az ébrentartás érdekében, mert számos, a földrajzi oktatásnál 
nem mellőzhető tüneménynek megmagyarázása csak tőle várható.

Különösen szoros kapcsolatba lép e két tudomány a III. és 
VIII. osztályban; abban a fizikai bevezetés, ebben az egésznek a 
csillagászati földrajzzal való betetőzése által.

Meg kell emlékeznem még a IV. osztálynak mértani rajzi 
tananyagáról, mely annyiban van segítségére a földrajzi oktatásnak, 
amennyiben a térkép- és tervrajzolás conventionalis jeleinek helyes 
használatára tanítja meg a növendékeket.

Végig mentem ilyeténkép a nyolcz osztály tantárgyain és azt 
találom, hogy ha a tanárok egyöntetűen és vállvetve végzik mun- 
kájokat, a gymnasialis képzésről csak annak rosszakarója mondhatja 
el azt, hogy keretén belül a müveit emberre nézve elkerülhetetlenül 
szükséges földrajzi ismeretek elsajátítására kellő gondot nem for
dítunk.

(Fiume.) Dr. Berghoffer József.

Gymnasiumi természetrajzi szertáraink fölszereléséről.*)

Hogy a természettudományi tárgyak csakis kísérletek és a 
természeti tárgyak szemléltetése alapján taníthatók sikeresen, azzal 
már régen tisztába jöttünk. A tanítási módszerek természetes fej
lődésével be kezdik látni, hogy a szemléltető eszközök a többi 
tárgyaknál is igen előnyösen használhatók, mint azt némely inté
zetekben már egy pár év óta tapasztalják. Ez indíthatta közoktatási 
kormányunkat azon intézkedésre, hogy 40,323/1889. számü rende
letében oda utasította a tanári testületeket, hogy a történelmi és

*) Tárgyalta a beszterczebányai kör 1890. okt. 31-én. L. Közlöny 
XXIII. évf. decz. fűz. 245. 1.
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irodalmi tanításhoz szükséges szemléltető eszközöket fokozatosan 
szerezzék be, még pedig az állami és királyi középiskolákban a 
rendelkezésükre álló tanszerátalányból rendszeres egymásutánban.

Örömmel üdvözöltük a tanítás tökéletesítésére czélzó ezen 
rendeletet, de bizonyos nyomasztó aggodalomba ejtett minden lel
kiismeretes természetrajzi tanárt a rendelet azon része, hogy ezen 
újabb szükségletek is az eddigi tanszerátalányból szereztessenek 
be. Eddig is oly szűkén jutott a természetrajzi szertárnak, hogy 
annak rendszeres fejlesztése csak csigalassúsággal volt eszközöl
hető; hogy lesz majd ezután?

A tanári könyvtár igényei a tudományok fejlődésével folyto
nosan nagyobbodnak, nemcsak egyes paedagogiai és szakmunkák, 
de minden tudományszakra legalább egy tekintélyesebb folyóirat 
szükséges. A physikai tudomány jelenlegi állása mindig drágább 
és drágább eszközök beszerzését teszi kívánatossá, de a földrajz 
tanítását sem lehet manap már szemléltető eszközök nélkül kép
zelni. A rajzoló geometria, a mathematika és torna méltányos kö
veteléseit is figyelembe kell venni. Ha most mindezekhez még a 
történelmi és irodalmi szemléltető eszközöket is az eddigi szűk 
tanszerátalányból kell beszereznünk, oly kevés fog egy-egy szakra 
jutni, hogy az még a szertár fentartására és a romlott vagy elhasz
nált tárgyak pótlására sem lesz elegendő. Hol marad a szertárak 
korszerű kiegészítése ?

Azért kívánatos volna mindenek fölött, hogy közoktatásügyi 
kormányunk a fokozódó fölszerelési szükségletekhez mérve a tanszer
átalányt is megfelelöleg nagyobbítsa.

A természetrajzi szertárra nézve általában az a vélemény, 
hogy ha az egyszer fel van szerelve — a minőt különben alig 
fogunk találni hazánkban — azt igen kevés költséggel lehet fen- 
tartani és szaporítani. Természetrajzi tanártársaim tudni fogják 
nagyon jól, mennyiben mondható még egy régi intézetnek az 
akkori idők igényei szerint összeállított szertára teljesnek, mennyi 
abban a fölösleges tárgy, melynek most vagy semmi, vagy csak 
csekély hasznát veszszük, míg ellenben azon praeparatumok, tárgyak 
és eszközök, melyekre jelenleg a természetrajzi oktatást fektetnünk 
kell, csak csekély számban találhatók fel.

Ezeknek fokozatos beszerzése egyik fő gondját fogja képezni 
a természetrajzi szaktanárnak, de a gyűjtemény fentartására és az 
elromlott vagy elhasznált tárgyak folytonos pótlására is kell gondolnia.

Ily körülmények között minden természetrajzi szaktársam 
égető szükségét fogja érezni egy oly jegyzéknek, mely közoktatási 
kormányunk által szentesítve, részletesen elősorolná azon tárgyakat 
és eszközöket, melyeket gymnasiumi tanításunkhoz szükségeseknek 
talál, s melyek megszerzését lehetségesnek s megengedhetőnek 
tartja. A szükségleteket tudja ugyan minden természetrajzi szak
tanár, ki tárgyát szeretettel kezeli, mert hiszen naponként szomo-
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rúan kell tapasztalnia szertárának hiányait s nem is ez okból tartom 
szükségesnek a jegyzéket, hanem azért, hogy ennek segítségével 
a fölszerelő tanácskozás könnyebben mutathassa ki szertárának 
hiányait s méltányos kívánságait legyen mivel támogatnia.

Szükséges e jegyzék azért is, hogy hazai tanszergyárosaink 
és kereskedőink tájékozva legyenek intézeteink e nemű szükség
leteiről s figyelmüket különösen az e jegyzékben foglalt tanszerek 
minél tökéletesebb és olcsóbb előállítására esetleg ezeknek külföld
ről való beszerzésére fordítsák. így meg lehetnénk mentve azon 
kellemetlen helyzettől, hogy gyárosainktól és kereskedőinktől akár
milyen selejtes tanszereket még pedig a külföldi árakhoz viszo
nyítva jelentékenyen drágábban kénytelenek legyünk elfogadni.

E jegyzék készítésével közoktatási kormányunk már évekkel 
ezelőtt megbízta a közoktatási tanácsot, azt azonban mindeddig 
fájdalommal nélkülöznünk kellett.

Nem is gondolom e jegyzéknek ilynemű elkészítését és ki
adását egészen találónak, sokkal helyesebb volna talán ezt előbb 
közlönyünkben megbeszélni és megállapítani, s csak azután, midőn 
az a gyakorlati tanításnál szerzett tapasztalatokkal kiegészítve és 
kiigazítva volna, s a közoktatási tanács bírálatán átesnék, adatnék 
az ki a közoktatási kormány hivatalos jegyzéke gyanánt.

Ezen okok indítottak engem arra, hogy ily jegyzék tervezetét, 
támaszkodva a tanári pályán szerzett eddigi tapasztalataimra, s 
figyelembe véve a külföldön ez irányban tapasztalható mozgalmakat 
elkészítsem.*)

Ebbe csupán oly tárgyakat vettem föl, melyek a gymnasiumi 
tanításhoz e tudomány mai állása szerint feltétlenül szükségesek, 
s melyek gyakoriságuk s olcsóságuknál fogva még a csekélyebb 
javadalmazású intézetekben is és pedig bármely tanszerkereskedés
ből könnyen beszerezhetők. Ezek képesek lesznek, legalább nagyjá
ban, a magasabb igényeknek megfelelő tárgyakat is pótolni.

Fali képet és mintát minél kevesebbet vettem föl, mert mind
nyájan tudjuk, hogy ezek csak tökéletlen kisegítő eszközei lehetnek 
a szemléltetésnek, s csak a természeti tárgyak mellett használhatók, 
magukban pedig csak szükség esetén. Itt is egy ügyesen szerkesz
tett vázlatos s egyes kisebb részleteket feltüntető táblarajz sokszor 
czélravezetőbbnek fog bizonyulni.

Ezen jegyzékben felsorolt tárgyak közül a kisebbek és köny- 
nyebben megszerezhetők a szemléltetés könnyítése és tökéletesítése 
czéljából többszörös példányokban szerzendők be, pl. egyes csont
vázrészletek, kisebb kitömött és szárított állatok, növények s a 
gyakoribb ásványok. Czélszerűnek mutatkozik, hogy a rendszeresen 
összeállított kisebb gyűjteménycsoportok mellett, egyes jelleges pél
dányok kis kettős üvegű skatulyákba is be legyenek zárva, melye
ket a tanulók kezeibe adhatunk.

*) V. ö. Dr. R. Latzel és J. Mik jegyzékeit. (Yerhandl. d. k. k. zool.- 
bot. Ges. in Wien, Bd. XXXV. XXXVI.)
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Ha ismerjük a szükséges tárgyakat, tudni fogjuk azt is, milyen 
helyiségre és milyen szekrényekre vau szüksége a természetrajzi 
szertárnak, hogy minden tárgy a romlástól mentesen, tehát jól záró 
szekrényben, a tanár és a tanulók részére könnyen hozzáférhetően 
és tanulságosan elhelyezhető legyen. Mindezekre nézve annyi körül
mény tartandó szem előtt, hogy ezeknek bővebb megbeszélése egy 
külön értekezés tárgyát képezheti, mely alkalommal az osztályba 
állítandó kiállító szekrényeket is meg lehetne beszélni.

Eddig csak beszerzésről beszéltem, de tudjuk s tényleg úgy 
is van, hogy a felsorolandó tárgyak nagy része a kellően képzett 
s kellő ügyességgel biró tanár által is előállítható, ha tanítási órák
kal és más hivatalos teendőkkel elhalmozva nincsen s megfelelő 
dolgozó helyiséggel, a kellő praeparáló eszközökkel és irodalommal 
rendelkezik ; de nagyon téves felfogás volna az, ha mindent, a mit 
a tanár elkészíteni képes, rárónánk.

Milyen arányban állana a ráfordított idő és fáradság, bele
számítva az elkerülhetetlen költségeket, a valódi haszonnal, ha a 
tanár, egyes ritkább eseteket kivéve, állatok kitömésével, csont
vázak és más sok időbe kerülő oly praeparatumok készítésével 
foglalkoznék, melyek jelenleg a tanszerkereskedésekben és egyes 
praeparátoroknál olcsó pénzen, sokszor az itthoni előállítás költsé
geinél is olcsóbban szerezhetők meg.

A tanár, ha egyes könnyebben előállítható boncztani és gór- 
csövi praeparatumokat, a tanításhoz naponkint szükségesnek mutat
kozó kisebb segédeszközöket elkészíti, a kísérleti készülékeket össze
állítja, a lakhelyén előforduló s rendszerint a tanulókkal tett kirán
dulásokon összegyűjtött kisebb állatokból, növényekből, ásványok és 
kőzetekből a szükséges gyűjteményeket összeállítja, tökéletesen 
nyugodt lelkiismerettel bírhat. Többre nem ér rá, ha tanári hivatalát 
pontosan akarja betölteni, a mellett szaktárgyában a haladást figye
lemmel kisérni és magát tovább képezni óhajtja s esetleg valami 
specziális tudományokat is végez.

Hogy szertárában a minister úr egy rendelete értelmében a 
helyben található tárgyak minél teljesebb gyűjteménye meg legyen, 
arra minden tárgyát szerető tanár örömest fog törekedni, ha csak 
meg vannak hozzá a szükséges feltételek. E nemű gyűjtemények 
azonban elkülönítve állítandók fel.

A g y m n a s iu m !  t e r m é s z e t r a j z i  t a n í t á s h o z  s z ü k s é g e s  tá r g y a k  
é s  e s z k ö z ö k  j e g y z é k e .

Állattani tárgyak.
1 . Csontvázak. Egy felállított kutyacsontváz. 

Denevércsontváz.
Kecskekoponya szarvakkal.
Egy ökörszarv a csontos részszel

a) Egy felállított teljes emberi csont
váz.

Szétszedhető emberi koponya. 
Egyes csigolyák bordáikkal. együtt.
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Őzagancs.
Sertéslíoponya.
Nyúlkoponya.
Farkaskoponya.
Vakandkoponya.
Macskakoponya.
Elefánt zápfoga.
Lóláb, patával.
Kecskeláb. (Egy őzláb bőrrel és szőr

rel is).
Bálnaszila.
b) Madárcsontváz (pl. kakas). 
Madárszárny az evezőkkel és fiók-

szárnynyal.
c) Testudo graeca csontváza.
Vipera csontváza.
cí) Békacsontváz,
e) Potykacsontváz.
Csuka fejváza.
Halcsigolyák.

2. Kitömött állatok.
a) Plecotus auritus.
Vesperugo noctula.
(Rhinolophus ferrum equinum). 
Erinaceus europaeus.
Sorex vulgaris.
Talpa europaea.
Mustela vulgaris.
Mustela martes.
Sciurus vulgaris 
Cricetus frumentarius.
Spermopbilus citillus.
Myoxus sp.*)
Mus musculus.
Mus agrarius.
Mus decumanus.
Arvicola sp.
b) Fringilla coelebs.
Fringilla montana.
Passer domesticus d  és 2.
Pyrrhula vulgaris.
Loxia curvirostra.

*) Az így jelölt nemből bármely 
közönséges faj használható.

Alauda arvensis.
Parus major.
Regulus ignicapillus. 
Motacilla alba.
Anthus campestris. 
Sylvia luscinia.
Sylvia atricapilla. 
Turdus pilaris. 
Troglodytes parvulus. 
Lanius excubitor. 
Sturnus vulgaris.
Corvus corax.
Corvus frugilegus. 
Corvus cornix.
Pica caudata.
Garrulus glandarius. 
Hirundo urbica.
Hirundo rustica. 
Caprimulgus europaeus. 
Cypselus apus.
Egy kis kolibri.
Upupa apops.
Alcedo ispida.
Cuculus canorus.
Picus viridis.
Picus martius.
Egy papagáj.
Strix flammea.
Athene noctua.
Falco tinunculus.
Astur palumbarius.
Egy sas.
Columba livia.
Columba turtur.
Tetrao sp. d és 2. 
Perdix cinerea.
Coturnix dactylisonans. 
Ardea cinerea.
Botaurus stellaris. 
Ciconia álba.
Scolopax rusticola. 
Fulica atra.
Anser cinereus.
Anas boschas c? és 2. 
Larus ridibundus.
Sterna hirundo.
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Podiceps cristatus.
c) Scyllium sp.
Raja sp.
3. Borszesskészitményék állatok és 

állati alkatrészekből.
a) Egy emlős belszervei.
Egy emlős véredényei.
Fibrin (frissen is előállítható).
b) Egy madár belszervei.
c) Pelias berus.
Tropidonotus natrix.
Coronella austriaca.
Lacerta viridis.
Chamaeleon vulgaris.
Anguis fragilis.
d) Egy béka átalakulásának foko

zatai.
Hyla arborea.
Rana esculenta.
Bufo cinereus.
Salamandra maculosa.
Triton cristatus.
Proteus anguineus.
e) Perca fluviatilis.
Lucioperca sandra.
Gadus morrhua.
Solea vulgaris.
Silurus glanis.
Cyprinus carpio.
Carassius vulgaris.
Cobitis fossilis.
Trutta fario.
Esox lucius.
Clupea harengus.
Engraulis encrassicholus.
Thynnus vulgaris. •
Anguilla vulgaris.
Hippocampus brevirostris.
A pisztráng fejlődésfokozatai. 
Acipenser ruthenus.
Rajatojás.
Czápatojások.
Petromyzon fluviatilis.
Ampliioxus lanceolatus.
f) Sepia officinalis (a csőre külön).

Argonauta argó.
Clio borealis.
Helix pomatia héj nélkül.
Limax sp.
Anodonta nyitott héjjal.
Teredo navalis.
Lingula anatina.
Salpa
Áscidia.
Bryozoa-telep.
g) Gastrus equi álczái lógyomor- 

részlettel.
Álczák és bábok (kukacz, pajor, 

hernyó, szabad báb, múmia báb, 
tonnaalaku báb).

A méh átalakulása.
Him és nőstény rák.
Lepas anatifera.
Pagurus sp.
Maja sp.
Oniscus sp.
Asellus sp.
Apus cancriformis.
Scorpio europaeus.
Chelifer cancroides.
Phalangium opilio.
Pókokból egy kis gyűjtemény, de 

legalább Epeira diadema és Tege- 
naria domestica.

Ixodes ririnus (éhes és jóllakott pld). 
Trombidium holosericeum. 
Százlábúakból következők: Scolo- 

pendra sp., Lithobius forficatus, 
Geophilus sp., Cermetia araneoi- 
des, Julus sp., Glomeris sp., Poly- 
desmus complanatus.

h) Aphrodite aculeata.
Lumbricus sp.
Hirudo officinalis.
Aulacostomum nigrescens.
Ascaris lumbricoides.
Oxyuris vermicularis.
Gordius sp.
Planaria sp.
Distoma hepaticum.
Taenia solium.



Cysticercus cellulosae.
Echinococcus hominis.
Í) Holothuria tubulosa.
j) Medusa sp.
Actinia sp.
4. Szárított állatok és állati alkat

részek.
a) Kutya tápcsöve felfújva.
Juh gyomra felfújva.
Emys europaea.
b) Os Sepiae.
Nautilus héj átmetszve.
Egy nagyobb csigahéj (fele lecsi

szolva).
Teredo navalis rágványa.
Csigagyüjtemény: Helix pomatia, ne

moralis, hortensis, Bulimus sp., 
Vitrina sp., Pupa sp., Clausilia 
sp., Limnaeus stagnalis, Planor- 
bis corneus, Paludina vivipara, 
Turritella sp., Cerithium sp., 
Strombus, Cypraea tigris, moneta, 
Murex tenuispina, Conus sp., Tro
chus sp., Haliotis sp., Patella vul
gata, Chiton sp., Vermetus lum
bricalis, Dentalium sp.

Kagylógyüjtemény: Pholas dactylus, 
Unio pictorum, Anodonta cygnea, 
Margaritana margaritifera, Tridac- 
na gigas, Mytilus edulis, Mele- 
agrina margaritifera, Ostrea edu
lis, Pecten Jacobaeus, Lithodo- 
mus dactylus, Cardium edule.

c) Dytiscus szétszedve,
Orthoptera gyűjtemény : Blatta ger

manica, Periplaneta orientalis és 
tojászacskója, álczája, Forficula 
auricularis, Mantis religiosa, Gryl
lus domesticus, campestris d és 2, 
Gryllotalpa vulgaris, Locusta viri
dissima & és 2, Decticus ver- 
rucivorus, Oedipoda migratoria, 
Acridium stridulum kiterjesztett 
szárnyakkal, Acr. coeruleum, pra
torum, Termes bellicosus alak
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jai (külön szekrényben vagy bor
szeszben), Libellula depressa, 
Agrion virgo, Ephemera vulgata.

Neuroptera gyűjtemény : Myrmeleon 
formicarius, kifejlett, álcza és báb- 
gubó, Sialis lutoria, Raphidia, 
Panorpa, Phryganea és tegeze.

Coleoptera gyűjtemény: Cicindela 
campestris, sylvieola, Carabus au
ratus, auroniteus, cancellatus, ne
moralis, violaceus, Procrustes co
riaceus, Calosoma sycophanta, in
quisitor, Brachinus crepitans, 
Feronia sp., Harpalus sp., Amara 
sp., Zabrus gibbus, Dytiscus la
tissimus cf és 2, marginalis, 
d  és 2, Hydrophilus piceus, 
Gyrinus sp., Staphylinus caesa- 
reus, Ocypus oleus, Hister cada
verinus, quadrinotatus, Silpha 
quadripunctata, thoracica, nigrita, 
Necrophorus germanicus, vespillo, 
Dermestes lardarius, Anthrenus 
museorum, Dynastes Hercules (kü
lön szekrényben), Oryctes nasi- 
cornis, Cetonia aurata, speciosis
sima, Trichnis fasciatus, Melo- 
lontha vulgaris -d és 2, fullo 
& és 2, Rhizotrogus solstitia
lis, Copris lunaris d  és 2, 
Onthophagus sp., Aphodius sp., 
Lethrus cephalotes d  és 2, 
Geotrupes stercorarius, Lucanus 
cervus d  és 2, Lacon murinus, 
Agriotes lineatus és álczája, Chal- 
cophora mariana, Lampyris noc- 

• tiluca, Anobium pertinax, Blaps 
mortisaga, Tenebrio molitor, Me- 
loe sp., Lytta vesicatoria, Tele
phone sp., Calandra granaria, 
Balaninus turbatus, Rhynchites 
betuleti, Bruchus pisi, Bostrichus 
typographus (rágványa külön), 
Aromia moschata, Hammaticherus 
heros, Callidium sanguineum, La
mia textor, Clytus armatus, Chry-
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somelasp., Haltica oleracea, Gocci- 
nella septempunctata.

Hymenoptera gyűjtemény: Apis mel
lifica cf, 2 és 9, Bombus ter
restris, lapidarius, Xylocopa vio
lacea, Eumenes pomiformis, Ves
pa crabro, vulgaris, Chrysis sp., 
Formica rufa &, 9 és ?, Myr- 
mica sp., Ichneumon sp., Micro- 
gaster sp., Cynips quercus folii 
(gubacscsal), Rhodites rosae (gu- 
bacscsal), Tenthredo sp., Sirex 
gigas.

Lepidoptera gyűjtemény: Papilio 
Machaon, Podalirius, Pieris cra
taegi, brassicae, Colias Edusa, 
Gonopteryx rhamni, Argynnis Pa
phia, Vanessa cardui, Atalanta, 
Antiopa, Io, polychloros, Lycaena 
sp., Polyommatus virgaureae, Mac- 
roglossa stellatarum, Sphinx pi
nastri, ligustri, Acherontia atro- 
pos, Sesia apiformis, Zygaena fili- 
pendulae, Cossus liguiperda, Sa
turnia pyri, Bombyx mori (hernyó 
és báb),Gastropacha neustria (her
nyó éspeték), Cnethocampa proces- 
sionea, Liparis monacha, dispar, 
Arctia Caia, Acidalia brumata 
9 és o', Zerene grossularia, 
Pyralis pinguinalis, Tortrix viri- 
dana, Pilleriana, Tinea granella, 
pellionella.

Dyptera gyűjtemény: Hypoderma 
bovis, Oestrus ovis, Gastras equi, 
Sarcophaga carnaria, Musca do
mestica (álcza és báb), vomitoria, 
Lucilia Caesar, Eristalis tenax 
(álcza), Tabanus bovinus, Hae- 
matopota pluvialis, Simulia co- 
lumbacensis, Culex pipiens d és 
9, Tipula oleracea, Hippobosca 
equina.

Hemiptera gyűjtemény: Pentatoma 
sp., Strachia oleracea, Pyrrhoco- 
ris apterus, Acanthia lectularia,

Reduvius personnatus, Hydrome- 
tra lacustris, Nepa cinerea Nauco- 
ris cimicoides, Notonecta glauca, 
Cicada plebeia, orni, Aphrophora 
spumaria, Aphis sp. szárnyas és 
szárnyatlan, Coccus cacti. Egyes 
typicus rovaralakok kettős üvegű 
dobozokban.

d) Astacus szétszedve.
Rákszemek.
e) Echinus bőrváza 
Echinus fogazata.
Echinus esculentus tüskékkel. 
Astropecten aurantiacus.
Ophiura sp.
f) Madrepora koráltelep.
Tubipora musica.
Spongia természetes és mosott.
5. Górcsövi állattani készítmények.
a) Csontcsiszolat (hengeres csont 

hossz- és harántmetszetben). 
Sósavval etetett csont harántmet

szetben.
Emberi metszőfog hosszcsiszolat. 
Hyalinporcz.
Harántcsíkolt izomrostok.
Sima izomelemek.
Idegsejt és idegrost.
Szálag.
Bőrmetszet verejték mirigyekkel. 
Bőrmetszet hajtüszővel.
Bélbolyhok.
Vékonybélmetszet.
Szőrök.
Vérsejtek.
Tüdőhólyag.
Vese praeparatum.
Toll sugárkák és horgokkal.
Béka hámsejtjei.
Kopoltyúrojt.
Cycloia pikkely.
Ctenoia pikkely.
&) Csiga reszelője. 
Gyöngyházállomány.
Sertularia.

47
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c) Stigma.
Trachea.
Összetett szem.
A méh fulánkja.
A méh gyűjtő készüléke.
A méh szájrészei.
Lepkepikkelyek.
A légy szájrészei.
A légy lába.
Pulex irritans szájrészekkel. 
Phylloxera vastatrix.
Pediculus capitis.
A pók szövőkarmai.
A pók szövőmirigyei.
Acarus sp.
Sarcoptes scabiei.
Cyclops.
d) A nadály állkapcsa.
Trichina spiralis, vándorló alak. 
Trichina spiralis, betokozott alak. 
Taenia scolexe.

Taenia proglottise. 
é) Synopta mészhorgonyai.
f) Polyp sciero dermitek.
Hydra sp.
Spongia váza.
g) Radiolariák.
Foraminiferák.

6. Minták és fali képek az állat
tanhoz.

Szivminta.
Agyminta.
Szemminta.
Fülminta.
Gégefőininta.
Corallium rubrum üvegmintája. 
Foraminifera minta (vagy 3 db). 
Fiedler-féle anatómiai táblák. 
Schreiber-féle állattani táblák. 
Leutemann-féle állattani táblák.

N ö v é n y t a n i  tá r g y a k .
Virágos növények szárított gyűjte- 

teménye, melyben a tankönyvek
ben említett, a gyógy- és mérges 
növények valamint a vidéken elő
forduló közönségesebb növények 
és fák meglegyenek; körülbelül 
300 fajban.

A fontosabb fák és cserjék valamint 
egyes gazdasági növények üveges 
skatulyákban úgy összeállítva, hogy 
a rügyes, leveles és virágos ág, 
a termés, kéreg, fa és az iparra 
nézve fontos terményei láthatók 
legyenek.

A hazai és külföldi fanemek gyűj
teménye hossz- és harántmetszet
ben, úgy szintén egyesek politi- 
rozva.

Virágminták papirmachéból a typi- 
kus virágok szemléltetésére, pl. 
Brassica napus oleifera, Salvia 
officinalis, Pisum sativum, Tara
xacum officinale, Avena sativa,

Galanthus nivalis, Pirus Malus, 
Salix alba.

Levelgyüjtemény egy-két lapon. 
Virágzati alakok gyűjteménye egy

két lapon.
Termések és magvak gyűjteménye. 
Rügy-gyűjtemény egy lapon. 
Gyarmatárúk gyűjteménye. 
Kókuszdió.
Edények, virágtalanok gyűjteménye, 

a főképviselőkkel.
Moh- és zuzmógyűjtemény, a főkép

viselőkkel.
Moszat gyűjtemény, a főalakokkal. 
Gombaminták.
Élő virágok egy pár cserépben. *) 
Górcsővipraeparatumok: parenchym- 

sejtek, parafasejtek, fa- és háncs
sejtek, cambium, edények külön-

*) Ezek volnának hivatva némileg 
pótolni az intézeteinknél nagyon kívá
natos növénykerteket.
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böző vastagodással, epidermis száj
nyílásokkal, szőrök, levélharánt- 
metszet, keményítő, krystályok, 
haraszt, moh, egyszikű és két
szikű szár harántmetszete, gyö- 
kérharántmetszet, gyökérsüveg,

zuzmótelep, moszat, virágpor, spó
rák, sporangium, gabonarozsda, 
bacteriák, diatomaceák.

Zippel- és Bollmann- féle fali képek 
a magyarázó szöveggel.

Tropikus tájképek.

Á s v á n y - , k ő z e t -  é s  fö ld ta n i  tá r g y a k .
(Vegyi szerek és készülékek a physikai szertárban)

60 db kis kristályminta fából.
Nagy krystálymintákból szükségesek: 

a szabályos rendszer egyszerű alak
jai ; a négyzetes pyramis, osz
lop véglapokkal, első és másod
rendű pyramissal, nyolczoldalú 
pyramis, nyolczoklalú oszlop, ék
idom ; liatszöges pyramis, osz
lop véglappal, oszlop másodrendű 
pyramissal, tizenkét oldalú py
ramis és ilyen oszlop, rhomboe- 
der, skalenoeder; rhombos py
ramis, kis doma és nagy doma 
véglapokkal; egyhajlású pyramis, 
ép átlós és ferde átlós doma; 
háromhajlású pyramis, oszlop.

Üvegminták tengelykereszttel, a hat 
rendszer hat képviselője.

Tengely keresztek, a hat rendszer 
tengelykeresztje sodronyból vagy 
fából.

Szögmérő.
Keménységi fokozat.
Porczellán táblácska.
Próbakő.
Izlandi pát.
Turmalinfogó.
Forraszcsővi készülék.
Drágakő-minták üvegből.
Ásványgyűjtemény: Termés arany, 

termés ezüst, termés réz, platina 
lemez és homok, meteorvas, kén 
(kristályos), graphit, argentit, ga- 
lenit (kristályos és szemcsés), 
sphalerit (világos szinü és fekete, 
krystályos), cinnabarit, chalkosin,

Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.

pyrit (kristályos és szemcsés), 
markasit, antimonit (kristályos 
és rostos), realgár, chalkopyrit, 
pyrargyrit, stephanit, tetraedrit, 
cuprit, (kristályok és vaskos), 
korund, smirgel, haematit, limonit, 
pyrolusit, kassiterit, kvarcz és 
fontosabb válfajai, opál és vál
fajai, magnetit (kristályok és vas
kos), kőső válfajai, fluorit, calcit 
válfajai, dragonit (kristályos és 
vasvirág), magnesit, dolomit (kris
tályos és szemcsés), siderit, mala
chit, azurit, boryt, coelestin, 
gipsz és válfajai, anhydrit, apatit. 
topáz, turmalin, olivin, gránát 
válfajai, muskovit, biotit, beryll, 
augit, amphibol, a földpátok fajai, 
steatit, Serpentin, kaolin, a kő
szenek fajai, nyers petroleum, 
asphalt, cuccinit.

Kőzetgyűjtemény : gránit, syenit, 
felsitporphyr, trachit és módosu
latai, bazalt, gneisz, csillámpala, 
homok, homokkő, conglomerat, 
dara, breccia, agyagfajok, vulkáni 
törmelék és tuffa.

Kövületgyüjtemény: a fontosabb
vezérkagylók és csigák, ammoni
tes, nummulitek.

Górcsövi praeparatumok: gránit, 
trachit és bazaltcsiszolat, num- 
mulit.

Geológiai tájképek.
Képek az érczek és más ásványok 

ipari feldolgozásához.
4 -
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Természetrajzi eszközök.
Egy nagyobb górcső.
Demonstráló górcső.
Praeparáló górcső.
Coddington lencse- és zsebnagyító.
Górcsövi bonczoló eszközök.
Beretva.
Górcsövi tárgy- és fedőlemezek.
Górcsövi tárgyakhoz bonczoló csésze.
Ecsetek, üvegbotok és üvegcsövek.
Kanál a górcsövi munkákhoz.
Kis csavarfogó.
Nagy üvegbura tállal és állványnyal 

a górcsövi praeparatumokra.
Szekrényke a górcsövi praepara

tumokra.
Kisebb üvegedények, burák, óra

üvegek.
Szarvasbőr a górcső tisztításához.
Köszörükő, homályos üveglemez, 

smirgelpor.
Glycerin, asphaltlack, canadabalzsam, 

corrosivum; állati, növényi és 
ásványkémszerek.

Állvány kémcsövekkel.
Bunsenlámpa vagy Breitenlohner- 

féle lámpa.
Kis borszeszlámpa, gyertyatartó.
Aquarium, abban aranyhalak, tavi 

kagylók, Limneus és kecskebékák, 
megfelelően elkülönítve. Kívána
tos egy terravium is.

Bonczoló eszközök : scalpell, csipesz, 
egyenes és görbe olló, vakarókés.

Bonczoló deszka.
Rovarfogó.
3 lepkefeszítő deszka.
Rovarfogó eszközök : lepkeháló, vizi- 

háló, vonóháló, rovarszita, rovar
olló.

Növényprés fából és sodronyból.
Botanizáló szelencze és ásó.
Kétféle geológiai kalapács.
Bányász-compass.
Szabadon álló mágnestű.
Chalcedon mozsár.
Ásványtörő aczélmozsár és üllő.
Kis kalapács, r
Üvegvágó gyémánt.
Hydrostatikai mérleg súlyokkal.
Vonalzó és háromszögek.
1 kisebbszerü rajzeszköz (circulus).
Hordódeszka.
Enyvserpenyő.
Kis szita.
Drótfogó (lapos és hegyes).
Fűrész (kicsiny és nagyobb), gyalu, 

két véső, fúvók, kalapács, fogó, 
árak, csavarhuzó.

(Kézi könyvtár, különösen határozó 
könyvekkel a tanári könyvtár 
leltárában).

Ezekben van szerencsém azon tárgyak jegyzékének tervezetét 
bemutatni, melyek a gymnasiumi tanításnál nélkülözhetetlenek. Kí
vánságaimat sokan nagyon szerényeknek fogják találni. Meg vagyok 
győződve azonban, hogy igen kevés intézet lesz hazánkban, melyben 
ezen igen szerény igények szerint összeállított tárgyak is teljesen 
megvolnának.

Mindenekelőtt ezen a tanításhoz legszükségesebb tárgyak után 
kellene törekednünk, a mely intézetnek módjában volna tovább 
terjeszkedni, arra a természetrajzi tárgyak tágas tért nyújtanak.

(Beszterczebánya.) Petricslcó Jtnb.
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S M E R T  E T E S E K .

H azai m űvek.
A franczia középiskolák múltja és jelene. Irta dr. Fináczxj 

Ernő. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. IV. és 265 1. 
Ara 1 frt 80 kr.

Hazai irodalmunk egy nagyérdekű és a maga nemében hézagpótló 
munkával gazdagodott, midőn a szerző e tartalmas tanulmányát közre
bocsátotta. Müvét az idevonatkozó franczia, német, angol, magyar és 
latin müvek alapos és terjedelmes ismerete, tanulságos és érdekes idézetek, 
a franczia tanügy reformálására vonatkozó rendeletek didaktikai ismer
tetése, a franczia középiskolák történeti fejlődésének genetikus tárgyalása, 
folyékony, kellemes és vonzó előadás teszik becsessé.

A munka bevezetésből (I— IV. 1.), két részből, négy mellékletből 
és tárgymutatóból áll. A bevezetés oly tanulságos, hogy egészen lehetne 
idézni. Müve alapgondolatának, t. i. a franczia középiskolák történeti 
fejlődésének felfogása és a jelen időig való következetes fejtegetése a 
szerzőnek nemcsak historikus, hanem philosophikus gondolkodásmódjára 
is mutat. Történeti adatai nincsenek külső mechanikus viszonyba állítva, 
hanem az alapgondolat által elvszerüleg vannak egymással összekötve.

A mű első része - tárgyalja kilencz fejezetben a franczia közép
iskolák múltját. A franczia tanügy fonalát a szerző Nagy Károly idejéből 
veszi fel, a középiskolák múltját szoros egymásutániságban jelen nap
jainkig fejtegetve. Nagy Károly „Schola Palatiná“-ja, zeneiskolája és 
egyéb intézetei által a franczia cultura alapját vetette meg (I. fej.). 
Később az iskolákban triviumot vagyis grammatikát, rhetorikát és dialek
tikát (philosophiát) tanítottak. A párizsi iskolák egységes összefüggést 
nyertek az „Universitas scholarum et magistrorum“ által, mely a párizsi 
iskolák corporatióját jelentette s nem a mai felfogás szerint a tudo
mányok egyetemét. A párizsi universitas mintájára vidéki universitások 
is keletkeztek több franczia városban. Alapíttattak collegiumok vagyis 
internatusok, melyek a XV. századtól kezdve rendszeres oktatással biró 
tanintézetekké fejlődtek ki. Behatóan ismerteti a szerző egy ily inter
natus tantervét, belső életét és szabályait. — A tanárok ezen időben 
nagyrészt papok voltak, kik közül kitűntek a jezsuiták (II. fej.). Tan
rendszerük a „Constitutiók alapjára helyezkedő Ratio Studiorum“ volt, 
mely az első részletes rendtartása volt a közép- és felső iskolának. Két
féle collegiumaik által a főiskolai tanulmányokat a középiskolaiaktól külön
választották. A kis collegium tanfolyama grammatikai, humanistikai és 
rhetorikai volt. A nagy collegiumban voltak philosophiai és theologiai 
tanfolyamok is. A jezsuiták meghonosították az aemulatiót, mely által a 
kitűnő tanulókat díjakkal jutalmazták. A szellem művelése mellett gondot 
fordítottak a testi nevelésre is (testgyakorlás, úszás és vívás). — Descartes 
philosophiai rendszere alapján létrejöttek az oratóriumok és a Port- 
Royal iskolái (III. fej.). A fel világosodott egyházi férfiak képeztek egy 
congregatiót, melynek alapján alapítottak oratóriumot s önmagukat óra-
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torianusoknak nevezték. Az ifjúság nevelésével foglalkoztak, s 50 iskolájok 
volt. Érdekesen ismerteti a szerző iskoláikat és tantervűket, melynek 
középpontját az anyanyelv tanítása képezte. A Port-Royal iskolái alig 
húsz évig állottak fenn. 1643-ban alapították az elsőt s 1660-ban vala 
mennyit feloszlatták. Itt is az anyanyelv tanítása volt fődolog. „Szabályt 
általában igen keveset tanítottak, s fődolog az olvasmány volt1' (50 1.). 
— A párizsi universitas iskolái a XVII. és XVIII. században hanyatlást 
mutatnak (IV. fej.). A végső hanyatlástól Mazarin bíboros menti meg, 
ki 1661-ben collegiumot alapított, melynek 2.000,000 livrest s gazdag 
könyvtárát hagyta (56 1.). 1706-ban a királyi hatalom a sok kis iskolát 
az universitas fenhatósága alá helyezte. Az universitas iskoláinak tan
tervébe Rollin újítást hoz be, nevezetesen az anyanyelv, latin és görög 
tanításába. I)e a történelem, physika, különösen a philosophia tanításában 
conservativ marad. Igen tanulságosak a szerző idevonatkozó idézetei 
(58— 61. 1.). — Az újkor nagy tudósai, u. m. Locke, Hume, Bayle, 
Diderot, d’Alambert, Helvetius, Montesquieu a philosophia, természet- 
tudomány és mathematika tanításának új irányt adtak (V. fej.) A collegiumok- 
ban divó tanítást és nevelést egyhangúlag rossznak ítélik, mivel a forma- 
lismusnak hódol, értelmetlen, lélekölő és időt pazarló. Kifejtik reform
terveiket a tanítás és nevelés terén. Érdekesen ismerteti a szerző Rousseau 
Emil-jét, Condillac, Helvetius és Diderot paedagogiáját. Új reformtervek 
keletkeznek, melyek a papságot teljesen ki akarják zárni a tanításból 
és csakis világi tanárok alkalmazását kívánják. És csakugyan a collegiumok 
egy része világi tanárok kezébe jutott, midőn a jezsuiták 1762-ben 
kifizettek (75. 1.) — A bekövetkezett franczia forradalom az iskola
ügybe új reformokat hoz be, de állandóságra egyik sem tehetett szert, 
mert a kor lázas és hullámzó volt, a rendszerek pedig a politikai ese
mények következtében mindegyre változtak (VI. fej.). — 1802. május 
1-én Fourcroy közoktatási törvényt hozott létre, mely megadja alapját 
a Napoleon által alapított Université-nek s melynek alapgondolata az, 
hogy azt a jót, a mit a régi collegiumok gyakorlata kifejtett, meg 
kell őrizni s egyesíteni kell azon haladásokkal, melyek a forradalomnak 
köszönhetők (VII. fej.). E törvény megkülönbözteti a középiskolákat 
(écoles secondaires) a lyceumoktól. Azok néhány, ezek valamennyi osz- 
tálylyal bírtak. A lyceum 12 fél éves tanfolyamokból állott. Tanterve 
a görög nyelvet kihagyta, később ismét fölvette (88. 1.). Napoleon 1808. 
évben megalkotta az Université-t, mint állami corporatiót. Az oktatás 
összes tényezőit ettől tette függővé. Az Université szövetkezete emlék- 
szerű állandóságot biztosított a tanügynek a jövőben, mivel a sok változás 
közepeit állandónak bizonyult. Classikus tanügyi alkotásnak nevezi szer 
zőnk Napóleonnak e müvét, melyet mintegy divináló szellemmel hozott 
létre. Az elemi, középiskolai és felső oktatást is kormányrendelet sza
bályozta (92— 93. 1.). — A középiskolák rendje az 1815. évtől kezdve 
lényeges változást mutat (VIII. fej.). A collegium belső adminislratiója 
véglegesen szabályoztatott. A lyceum mai szervezete teljesen megliatároz- 
tatott, t. i. division élémentaire, division de grammaire, division supé-
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rieure, mely utóbbinak betetőzésére szolgált a 2 classes de philosophie 
(95. 1.). Az 1850. év márczius 15-én kelt, u. n. szervezési törvény 
(Lói Organique) a világi és egyházi középiskolák fenmaradását biztosítja, 
de mindegyiket az állam felügyelete alá helyezi. A középiskolák száma 
1081 volt, még pedig 825 világi és 265 egyházi. A második császárság 
alatt a közoktatási tanács is szerveztetett, s a harmadin köztársaság 
ezt tökéletesítette. — Az első rész utolsó, azaz IX. fejezete a tanulmányok 
történetét tárgyalja. A humaniórák és reáliák a tantervben változnak. For- 
toul minister reformja a humanistikus és realistikus tanulmányi rendszert 
megkülönbözteti és egymástól szétválasztja (bifurcatio.) A bifurkatio 
10 évig állott fenn. Az 1865. évi tantervben a bifurcatiónak nyoma 
sincs többé, s a Division Supérieure ismét régi alakot ölt, u. m. Classe 
de Troisiéme, Seconde, Rhetorique, Philosophie, illetőleg Mathématiques 
élémentaires et spéciales. A tanulmányi rendszert tanterv és módszer 
tekintetében Jules Simon és Ferry minister tökéletesítette. Az iskolaügy 
fejlesztését a különféle tantervek reformálása által igen tanulságosan 
fejtegeti szerző. Francziaországban oldattak meg, úgy mond, legelőször 
a legfontosabb elvi kérdések, a középiskolák körül fölmerült nemzetközi 
vitákat is először fogja végleges megoldásukhoz eljuttatni (124. 1.).

Műve második részében a szerző nyolcz fejezetben a franczia közép
iskolák jelenét tárgyalja. A franczia középiskolák nyilvánosak és magán- 
jellegüek (I. fej.). Az előbbieket (lyceumok vagy collegiumok) az állam 
vagy község, az utóbbiakat egyesek, társulatok vagy szövetkezetek tartják 
fenn. A jelleget e szerint a fenhatóság minősége adja meg. Szerzőnk a 
lyceumokat jobbaknak tartja, mint a collegiumokat, mivel az előbbiek 
teljesek, azonban az utóbbiak többé-kevésbbé csonkák. Vannak, melyekben 
a Classe de Philosophie nincs, mások csak a Troisiéme-ig viszik fel 
tanítványaikat. A középiskolák kormányzását, mely igen nagy apparátussal 
bir, a szerző több lapon át terjedelmesen fejtegeti. — Tanulságosan 
ismertet egy franczia internatust ily czím alatt „lycée Michelet“, melyet 
a helyszínén tanulmányozott (II. fej.). 1887-ben volt az intézetnek 915 
tanulója, 53 maitres répétiteurs-je, húsz egynéhány administrativ tiszt
viselője és 81 szolgája, összesen tehát jóval több, mint 1000 ember 
lakott az intézetben. Tanári testületé 74 tagból áll, nem számítva az 
igazgatót, censeurt és az orvosokat. Érdekesen ismerteti a szerző az 
intézet egész szervezetét és belső életét tanulmányi és fegyelmi tekin
tetben. — A középiskolák tanulmányi és fegyelmi rendszerének tárgyalása 
is nagyon tanulságos (III. fej.). Ismerteti ezt a jelen század elejétől a 
mai napig kelt különböző törvények, rendeletek és intézmények alapján. 
A vallásoktatás Francziaországban nem kötelező tárgy. Az apa igenjétől 
vagy nemjétől függ, hogy kivánja-e vagy nem, miszerint fia vagy gyámoltja 
részt vegyen a vallásoktatásban vagy nem. S ez onnan van, mivel a 
vallásoktatást nem tekintik állami, hanem családi ügynek. Még sok figyelemre 
méltó van elmondva e fejezetben a tantervről, tárgycsoportosításról, 
írásbeli dolgozatok javításáról, évharmadi értesítőkről és vizsgálatokról. 
— Érdekes párhuzamot von a szerző a franczia lyceum elemi szakasza
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és a tulajdonképeni népiskola közt (IY. fej.). A népiskola tanterve hár
mas czélt tűz ki, u. m. a testi, értelmi és erkölcsi nevelést. Az erkölcsi 
nevelés kötelességtanának tárgyalása a szerző előadásának egyik leg
sikerültebb és legtanulságosabb mozzanata (180—1. 1.). Sok figyelemre
méltót mond az egyes tárgyak tanításáról és módszeréről is. —• Személyes 
meggyőződést szerzett a középső és felső osztályokban való tanításról 
is (V. fej.). Az oktatás középpontja az anyanyelv, mint az elemi szakasz
ban, a mi a nemzeti nevelésnek fő föltétele. E végből a három nyelv, 
a franczia, latin és görög a legalsó osztálytól a legfelsőig egy kézben 
van. Itt tényleg létezik a kölcsönös kapcsolat és vonatkozás; az egyik 
nyelvi oktatás áthatja a másikat. Mindezt szerzőnk a Rhetorique tan
tervének egy érdekes példájával deríti föl (194. 1.). Ellenben a mondat
tani analysist a franczia lyceumok közép- és felső osztályaiban elha
nyagolják. Szabályokat taníttat a tanár, s nem az olvasmány szövegéből 
vonja le a szabályokat. Tanulságos az irodalmi oktatásról szóló passus is, 
melyben a túlterhelés okát fejtegeti szerzőnk (205. 1.). Mond még fontos 
dolgokat a philosophia, történelem és a reáliák tanításáról (207. 1.). — 
Élvezettel olvassa az ember az eddigiek után a VI. fejezetet is, melyben 
az Enseignement spécial-t tárgyalja szerzőnk. Kezdetben (1865. évben) 
specialis oktatásra szervezett iskola volt, hogy művelt iparosokat, keres
kedőket és őstermelőket képezzen. Ily iskola az ens. classique mellett, 
állíttatott a lyceumokban öt évfolyammal. Később ezen iskolát a közönség 
mindinkább felkarolta s létrejött a régi lycée mellett a reáliskola (225. 1 ). 
Az 1886. évi reform az eddigi öt évet hatra emelte föl, úgy hogy az 
elemi szakasz 3 évét is beleértve, az ens. spécial teljes évfolyama kilencz 
évet foglal magában. E szerint ez iskola is középiskolának tekintetett, 
mely a modern alapon álló műveltséget adja meg. Behatóan ismerteti 
szerzőnk a tantervet. Fölemlíti az 1889. évi augusztus havában Párizsban 
megtartott nemzetközi középiskolai congressust is, mely többi közt az 
egységes középiskolának s ezzel együtt a görög nyelv elejtésének kérdését 
a napirendről levette és így az unificatióval épen ellentétben a közép
iskolai typusok megszaporítását fogadta el. — A VII. fejezet czíme: 
„A testi nevelés a franczia középiskolákban.“ A franczia internatusokban 
divó 11, 13 óráig tartó ülő foglalkozás ellensúlyozására a testi nevelést 
honosították meg, behozván a tornát, katonai gyakorlatokat, lovaglást, 
úszást és az egészségtan tanítását. A tornázást oly terjedelemben tanítják, 
mint nálunk, azon különbséggel, hogy a rendgyakorlatok és a rendekben 
való mozdulatok nem itt, hanem a katonai gyakorlatokban fordulnak elő. 
A fárasztó torna- és katonai gyakorlatok mellett mindinkább kezdenek 
megvalósulni az iskolai játékok, melyek szabad testgyakorlás-, birkózás-, 
futásból stb. állanak. Ugyanis Berthelot szerint szabadjára kell hagyni 
a gyermeket és csak arra kell szorítkozni, hogy kellő óvatossággal ve
zessük saját leleményes játékaiban (248. 1.). —- A második rész nyolczadik 
vagyis utolsó fejezetében szerzőnk „A reformok iskoláidról szól, melyek 
paedagogiai elvek önzetlen megvalósításán fáradoznak. Ezt tették a híresebb 
magánintézetek, melyekről szerzőnk így szól: „Szervezetük és eljárásuk
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tanulmányozásánál érdekesebbet a paedagogusra nézve nem képzelhetek 
magamnak“ (250. 1.). A párizsi nagyszámú magánközépiskolák közül 
ismerteti az École Monge és az École Alsacienne iskolát, történetét, 
tantervét, vezetését és felügyeletét. Mind a két intézetben a nevelés csa
ládias. Ennek mintája az angol nevelési rendszer, melyet már Franczia- 
országban többen pártolnak és kezdenek meghonosítani. E neveles czélja 
a felelősség érzetét a fiatal kebelben fölébreszteni és jellemét kifejteni 
(258. 1.)

Ennyit kívántam röviden elmondani a szerző nagyfontosságú didak
tikai és paedagogiai tanulmányáról, mely minden neveléssel és tanítással 
foglalkozó embernek igen tanulságos, élvezetes és becses olvasmányt 
nyújt s melyből sok üdvöst és figyelemre méltót lehet meríteni a tanítás 
és nevelés körén belül. Ennélfogva a kitűnő munka megszerzését nem 
lehet eléggé ajánlani.

(Nagy-Várad) Dr. Nemes Imre.

Sophokles Antigonéja. Kiadta, bevezetéssel és jegyzetekkel el
látta dr. Csengeri János. Budapest, 1890. Az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés kiadása. K. 8r. XXIV és 143 1. Ára 90 kr.

Ritka ügyszeretet és nemes odaadás — hogy ne mondjam bátor
ság — kell hozzá, hogy valaki nálunk mai napság a neki zúdult köz
vélemény áramlata mellett a gymnasiumi görög nyelvi képzés előmozdí
tására szánt könyvet bocsásson világgá. Ezt tette pedig dr. Csengeri 
János föntebbi müvének közrebocsátása által, melyben meg akarja vala 
könnyíteni gymn. tantervűnk és utasításaink amaz intentiójának keresz
tülvitelét, hogy legalább azon tanintézetekben, melyekben a görög nyelvi 
tanítás az ion nyelvjárással kezdődik, a tanítás legfelsőbb fokán ha 
lehetséges s különösen ha az idő engedi. Sophokles egyik drámája (Anti
gone) tárgyaltassék.

Csak néhány éve még, hogy nálunk Antigone szép, de puszta szö
vegkiadásban jelent meg a Lampel-féle Bibliotheca scriptorum graec. et 
rom. czímü vállalatban. Azonban az egyszerű szövegkiadás használata, 
ha más írónál is koczkáztatja a tanítás eredményét, Sophoklesnél épen 
lehetetlenné teszi a tanulók előkészületeit. Jól mondja Petz a görög 
tragoedia történetében : „Sophokles nyelve a mellett, hogy erőteljes, ked
ves is, de könnyűnek nem mondható; mert a megértés nehézségének 
nem egy szirtje rejtőzködik mondatainak sima tükre alatt.“ E szirtek 
elhárítására, sőt többre: az antik tragoedia egyik legszebb darabjának 
tartalmi és poétikai megvilágítására vállalkozott dr. Csengeri, s ez által 
hézagpótló munkát végzett iskolai philologiai irodalmunkban.

Dr. Csengédnek műfordításain kívül érdemes nevet szereztek class, 
phil. irodalmunkban már homerosi kiadásai s ez eposokhoz írt jegyzetei 
is. Már e műveiben mind határozottabban tűnik fel ama jellemvonás, a 
mely Antigonéjának fő sajátságát képezi: az aesthetikai oldal kidombo
rítása s a költői mii poétikai megvilágítása. Nagy anomália is az, hogy
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bár tantervi utasításaink a görög Írók iskolai tárgyalásánál eléggé hang
súlyozzak az irodalmi ízlés fejlesztését s bár a görög irodalom közép
iskolai tanításának legfőbb alapja — miként a jelenleg folyó áldatlan 
görög vitában is nem egy philhellén szónok hangoztató — épen amaz 
örök becsű müvek etlúkai és aesthetikai képző erejében re jlik : iskolai 
commentált kiadásaink épen ez aesthetikai elemzésről tudtak legkeveseb
bet. S midőn más oldalról tudjuk, hogy az aesthetikai törvények történeti 
megvilágítására alkalmasabb codexet ma sem találhatunk a görög költészet 
műremekeinél, sőt ez eljárást követve tapasztalhatjuk is, hogy ez irodal
mat a jelen viszonyok között semmivel sem tehetjük oly vonzóvá a tanuló 
ifjúság előtt, mint épen az aesthetikai elemzés által: akkor még inkább 
sajnálkoznunk kell, hogy magyarázatos iskolai kiadásaink eddig oly keve
set conferáltak a tanítás emez irányának előmozdítására.

Nem okolunk senkit e mulasztásért, mert jól tudjuk, hogy legfőbb 
oka abban rejlik, hogy iskolai interpretatióink eddigelé jobbára német 
minták után készültek. De hogy philologusaink oly kevés érzéket mutat
nak az aesthetika iránt, arra némileg befolyással lehetett idáig egyetemi 
tanárképzésünk is, melynek körében, mint tudjuk, sokszor szívesebben 
foglalkoztak kétes értékű conjecturák és legfölebb irodalomtörténeti fon
tosságú írók fejtegetésével, mint az elsőrangú classikusok psychologiai és 
aesthetikai elemzésével. Ez irányban már homerosi kiadásai által is 
Csengeri tett idáig legtöbbet, Antigonéja pedig, mint az alábbiakban látni 
fogjuk, határozottan az aesthetikai czél szolgálatába lépett.

A mű, oeconomiáját tekintve, 3 részre oszlik. Előre van bocsátva 
ugyanis egy 18 lapra terjedő irodalmi bevezetés, mely egyfelől az íróra, 
másfelől a tárgyalás alatt levő drámára vonatkozó irodalmi tájékoztatást 
adja meg 9 fejezetbe foglalva. Ezek közül az első „Sophokles élete“ 
czímen előadja azon kevés adatot, a mit a névtelen scholiasta, Suidas 
lexikona és néhány ókori Írónak Sophoklesre vonatkozó czélzásai után 
költőnk életéről tudhatunk. A második fejezet Sophokles drámaírásáról 
szól s felsorolva reánk maradt drámáit, kiemeli legfőbb irói jellemvoná
sait, milyenek: hogy az aeschylosi trilógiával szemben neki minden da
rabja drámailag befejezett önálló egész, hogy ő léptette fel műveiben a 
harmadik színészt, ő emelte a chorus számát 15-re s a kart más vi
szonyba hozta a cselekvénynyel, mint Aeschylos. Különösen rámutat a 
Sophokles drámáiban nyilatkozó erkölcsi felfogásra, hogy t. i. a régebbi 
világnézet áváfX7]-jával szemben ő nála már az emberi akarat felszaba
dul, küzd a sorssal és a kényszerűség csak abban nyilvánul, hogy a 
bűnt előbb-utóbb büntetés követi vagy a vétkezőben vagy utódaiban; 
drámáiban tehát a szenvedély maga tör vesztére s kiki a maga sorsának 
kovácsa. A kép, melyet itt szerzőnk Sophokles erkölcsi világnézetéről 
fest, tiszta és világos ugyan, de nem kimerítő, s ezért a felfogást nagyon 
eltereli az antik sorstragoediáröl. Pedig úgy Oedipus, mint a Trachisi 
nők valóságos sorstragoediák, melyekben a végzet uralkodik az emberi 
akaraton s bizony nem lehet mondani sem Oedipusról, sem Deianeiráról, 
hogy bármelyikük is a maga sorsának kovácsa. Végül helyesen állítja
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elénk Sophoklest mint az emberi jellem drámaíróját, kinek müvei a cse
lekvő személyek lelki életének mind megannyi psychologiai rajzai.

A harmadik fejezet foglalkozik Antigone tárgyának mondái alapjá
val. Nem meséli el a Labdakidák egész mondáját. Valamint a költő az 
ő közönségénél, úgy a szerző az ő tanítványainál e mondát ismeretesnek 
teszi fel. A mondának csupán a dráma tárgyát közvetetlenül megelőző 
mozzanataira, Eteokles és Polyneikes küzdelmére, az argosi sereg elvo
nulására, Kreon temetési tilalmára, vagyis azokra szorítkozik, a melyek 
a drámai prologus megértéséhez feltétlenül szükségesek. E mellett e pont
nál röviden, de szabatosan körvonalozza azt a felfogásbeli különbséget is, 
a melylyel Aeschylos és Sophokles a közös mondái anyagot drámailag 
feldolgozták. A negyedik fejezet megvilágitja és helyesen elemzi fel a 
dráma szerkezetét, de csupán csak a cselekvény fejlődésének szempont
jából és így a kar szerepeit teljesen mellőzve.

Ez irodalmi bevezetésnek azonban központját és legértékesebb 
részeit az 5., 6., 7. fejezetek képezik, melyekben —- minthogy különben 
is a tragoedia elolvasása után következő fejtegetésre vannak szánva — 
a megösmertetett cselekvényből igazi psychologiai és aesthetikai elemzéssel 
fejti fel a tárgyalt dráma alapeszméjét s két főalakja : Antigoné és Kreon 
jellemét. Az alapeszmét az egyéni vallásos lelkiismeretnek az állam tör
vényei iránt tartozó engedelmességgel, az isteninek az emberi törvénynyel 
való összeütközésében találja, s a tárgy megvilágítására a görög irodalom 
és történet köréből vett példákkal illustrálja a halottak eltemetésére vo
natkozó felfogást. Antigoné jellemében felmutatja a vallásos kötelesség 
iránt érzett szent lelkesedést és a gyöngéd testvéri szeretetet s e jellem
vonások kifejtése által egyrészről igazolja, hogy Antigone tragikuma 
jellemében és nem helyzetében fekszik, másrészről hogy Antigoné hős nö 
és nem férfias nö. Kreon jellemének construálásában különösen a jellem 
fejlődés, az antik tragoediában emez oly ritka vonás, feltüntetése ra
gadja meg figyelmünket, a mennyiben a bölcseségében csalhatatlan s 
hatalmában elbizakodott emberről fokról fokra mutatja ki tévedéseit, ezek
kel járó lelki átalakulásait és az olvasónak iránta lassanként ébredező 
szánalmát. Ezzel egyszersmind igazolja szerző azon előbb tárgyalt aesthe
tikai felfogás jogosultságát is, mely a dráma hősének épen Kreont kívánja 
tekinteni.

A 8-dik fejezet egyszerű, soronként való szerkezeti felosztását adja 
a tragoediának a görög dráma általános oeconomiája szerint, a 9-ik pedig 
a drámai dialogus és lyrikus részek versmértékét foglalja össze nagyon 
röviden, de teljesen az új metrikai felfogás alapján. Úgy e fejezeteket, 
mint általán az egész irodalmi bevezetést jellemzi a rövidség; úgy hogy 
nem is annyira a tanulók teljes tájékoztatására, mint inkább a tanítás 
irányítására vannak szánva. Csengeri sokat nem mond el, a mit az ő 
nyomdokán haladó tanárnak okvetetlenül meg kell világítania. Mert ha 
már valaki azon helyzetben van, hogy a gymn. tanítás tetőpontján ily 
müvet elolvastathat tanítványaival, akkor szerintem nem térhet ki azon 
feladat elől, hogy a görög tragoedia fő sajátságairól, az antik és modern
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jól tudom, hogy az ily bevezetésben a szerzőnek a legszűkebb körre 
kellett szorítkoznia — részemről mégis szerettem volna, ha Antigone 
részletes elemzése elé egy pár lapra terjedő fejezetet illeszt, a melyben 
megérintve a görög tragoediának a vallásos cultushoz való viszonyát, 
megmagyarázza a kar jelentőségét és functióját, a melyet különben sehol 
sem ösmertet müvében, kitünteti az epikai és lyrai elemnek az antik 
drámában való uralmát s legalább az ösmeretes cselekvény — hely- és 
időegység körvonalozása által — kiemeli az antik dráma egyszerűségét a 
modern dráma sokoldalúságával szemben.

A munka második része a tragoedia teljes szövegének közlése, 
melyben a szerző fő vezérfonala a Jebb-féle angol kiadás volt. Erről kevés 
a mondani valónk. Maga mondja róla szerző az előszóban: „Szöveget 
mentői zavartalanabbat kívántam adni. Nem kaptam a régi és újabb con- 
jecturákon, melyekkel némely német kiadás ékeskedik, hanem ragaszkod
tam a hagyományhoz és kényszerítő ok nélkül nem tértem el tőle.“ A 
mennyire a kezem ügyébe eső Dindorf, Schneidewin, Wolff és Schubert- 
féle kiadásokkal nagyjában összehasonlíthattam, csakugyan úgy találtam, 
hogy a szerző közölte szöveg mindezek között legközelebb jár a codex 
Laurentianus-féle hagyományos szöveghez. És ez jól is van így. Iskolai 
kiadásnál kétszer is meggondolandó, míg a köztudatba átment szövegen 
valamit változtatunk. Aztán meg nagyon is igaz Dindorfnak az ily cor- 
rectorokról épen Sophoklese előszavában mondott ítélete: plerumque nihil 
aliud consequuntur, quam ut errores erroribus cumulantes veteribus 
coniecturarum monstris nova ipsi addant, Különben a feltűnőbb szöveg- 
romlást szerzőnk is fölemlíti a szöveg után következő jegyzetekben s ott 
figyelmeztet a nevezetesebb coniecturákra is.

A munka legfontosabb s terjedelmileg is legnagyobb részét a szöveg 
után álló jegyzetek képezik. E jegyzetek kétfélék. Egy részök a szöveg 
megértésére és a fordítás megkönnyítésére, más részök pedig a dráma 
psychologiai elemzésére és poétikai megvilágítására szolgál. A mi a jegy
zetek első faját illeti, szerző a tárgyi és nyelvbeli nehézségeket eléggé 
igyekszik a fordítás elől elhárítani; amazokat rövid, alapos tárgyi ma
gyarázattal, emezeket most az összetartozó szavak construálásával vagy 
találó jelentésűk megjelölésével, majd grammatikai utasítással, legtöbb 
esetben pedig szabatos fordításával. Fordításai helyesek s e mellett jó 
magyar nyelvérzékről tanúskodnak, minek példájául legyen elég nehány 
kitételére utalnunk : 120 v. jepív 7ro&’ áp-etéptóv aljiáttov févoaiv тгХтр- 
íHjvai még mielőtt omló vérünkkel (mert plur.) töltözhetett volna, 63 v. 
ápyyxz'-ÁY £x xpstaaóvwv hatalmasabbakat uralunk (a mely szavunknak 
ez igazi jelentése szinte elhomályosult már a napi sajtóban), 464 v. rcmc 
oő’ obyl xatff-avwv xspSoc <pspei; hogy ne lenne annak nyereség a ha
lál? 347 v. ápxéoto ffv/jaxoDa’ ауш elég lesz az én halálom, 1015 v. 
zárná. voaeí ezt sínyli, 1188 v. (3áXXet 81’ aktov megüti fülemet stb.

Egy pár észrevételemet azonban e jegyzetekre vonatkozólag nem 
hallgathatom el. Úgy látszik dr. Csenged is az antigrammatikus táborba
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tartozik. Legalább a nehezebb locusokat szívesebben magyarázza saját 
mintafordításával, mint a mondattani viszonyokra való utalással. Lehet, 
hogy ez eljárásnak épen a kérdéses helyre nézve több eredménye van. 
de én azt hiszem, hogy a syntactikai viszony földerítése több philologiai 
okulással jár. így az ily kifejezéseknél яо1 Yvwp.7]? ~oz> sf> saját ma
gyaros fordítása mellett (hova tévedt az eszed ?) sem ártana a яоГ YViofit]? 
syntactikai összetartozására utalni legalább egy latin ubi terrarum-féle 
analógiával. Úgyszintén a xif]pü£avT’ eyeiv (32.), cmjj.áaaa’ eye (77.), 
X7]pó£ac s/w (192.). és más hasonló kifejezésekben jó volna figyelmez
tetni az doristus participii-nek l'/w-val való sajátos összetételére.

A 3. sorban a vtjiv sti táoouv „gen. abs.“ volta nagyon kétséges; 
én a zeke Г állítmány mellett a t>cj> о-t inkább dativusnak venném s a 
íwcai'J-t part. coniunctumnak.

A 10. sort: ярое too? yíkoo? azeíyovza twv é/dpwv xaxá — két
félekép magyarázza „A twv é/ff-pwv xaxá — úgy mond — vagy úgy 
érthető, hogy az ,ellenséget illető bajok1, az azt illető büntetés, t. i. az 
el nem temetés borzasztó büntetése ; vagy hogy : ,ellenségeink (t. i. Kreon) 
részéről1 fenyegetik bajok szeretteinket.“ Az első magyarázat semmi 
esetre sem helyes. Legalább tudomásom szerint senki sem értelmezte úgy. 
s hogy Csengeri sem kívánja úgy értetni, mutatják a rá következő össze
foglaló sorok. Én e locust így magyaráznám: „éy&pwv eredethat. gén. 
a azeíyo'jza xaxá mellett, ellentétben а яро? той? ipíkőo? véghatározóval; 
a beszéd pathetikus voltát mutatja a többesszám használata, a mennyi
ben a (píkoo? alatt csak Polyneikest, s/ff-pwv alatt pedig Kreont kell 
értenünk.“

Szintúgy hibás szerintem az 556. sor magyarázata, a mennyiben 
szerző az egész sort az előtte levő sor végire és nem elejére vonatkoz
tatja; pedig a helyes értelem csak ez lehet: „Igaz, hogy én az életet 
választottam, de nem lelkem titkos gondolata szerint; mert bár az állam- 
hatalomtól való félelemben igyekeztem téged e tettről lebeszélni, de 
lélekben veled éreztem.“ E felfogást igazolja, hogy Ismene Kreon előtt 
már csakugyan bűnrészesnek vallotta magát, megerősíti pedig a mindjárt 
következő 558. v., a melyben Ismene mindkettőjük bűnét egyenlőnek 
mondja. így magyarázta ezt Wolff és így fordítja Böckh is ; ezért úgy 
szerző magyarázatát, mint a Csiky fordítását is hibásnak tartom.

A jegyzetek másik csoportja, mint mondám, a szöveg egyszerű 
megértésénél magasabb czél szolgálatában áll, a mennyiben a drámát a 
maga költői egységében és szerves összefüggésében, cselekvényének fejlő
désében s eszméinek egymásra hatásában igyekszik megértetni és felfo
gatni olvasóival. Szerző ugyanis 10—12 soronként vagy néhol nagyobb 
térközökben meg-megállítja tanítványait s visszatekintve az elolvasott 
részletre, összegezi a főbb drámai motívumokat, kiemeli a cselekvény főbb 
mozzanatait és a szereplők beszédében nyilatkozó psychologiai momen
tumokat ; szembeállítja a drámai dialogus személyeit s latra vetve egy
mással küzdő érveiket, megvilágítja érzelmeiket és gondolataikat. így 
válnak lassanként e jegyzetek egy részről olyan elemzéssé, a mely meg
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jelöli a mü expositióját, a ttspwrétsia-t és a cselekvény kifejlődését, más
részről oly lélektani rajzzá, a mely visszatükrözvén a szereplők lelki 
világát, kidomborítja jellemüket. Ha görög nyelvtanításunk ügye egykor 
csakugyan oda dőlne, hogy a görög classikusokat csupán magyar fordítás
ban olvastatnák középiskoláinkban, e jegyzetek egy magyar Antigonehez 
pl. a Csiky fordításához csatolva, akkor is hasznavehető aesthetikai elem
zést adnának. E jegyzetekben szolgált aesthetikai czélt igyekszik végre 
előmozdítani szerző azon szórványosan közbeszőtt párhuzamos idézésekkel 
is, melyeknek már Homeros kiadásában nem egy talpraesett példáját lát
tuk s melyekkel itt is, mint a görög, latin és magyar irodalomból vett 
analógiákkal, a költő gondolatait vagy a költői képeket akarja tisztább 
világításba helyezni. Ez idézetek eléggé találók.

Befejezi e munkát a görög színházról és színi életről irt rövid 
függelék a segestai színház reconstruált képével, míg czímlapját a laterani 
Sophokles-szobor lenyomata díszíti.

Mindent összevéve, dr. Csengén müve igen hasznavehető s az iro
dalmi képzés szempontjából jól berendezett munka, mely Antigone olvas- 
tatását és a vele kapcsolatba hozható irodalmi czélok megoldását nagy 
mértékben hivatva van megkönnyíteni. Ugyanazért úgy t. kartársaim, mint 
philologus tanárjelölteink szives figyelmébe őszintén ajánlom.

(Debreczen.) Dóczi Imre.

K ülföldi müvek.

Der Zudrang zu den gelehrten Berufsarten, seine Ursachen 
und etwaigen Heilmittel. Zwei vom Allgemeinen Deutschen Keal- 
schulmänner-Verein preisgekrönte Arbeiten von Fr. Pietzlcer und 
P. Treutlein. Braunschweig, 0. Salle, 1889. 8r. 176 1. Ára?

A német reáliskolai tanárok általános egyesülete 1888. nyarán 
pályázatot hirdetett és 1000 márka jutalmat tűzött ki a következő kérdés 
legjobb megoldására: „Honnan ered az ú n. tudós szakok tullátogatott- 
sága és mily eszközökkel lehetne annak leghathatósabban elejét venni ? 
Ezen nem kizárólag paedagogiai, hanem főleg társadalmi kérdést 76 pálya
munka tárgyalta, melyek közül a bizottság a díjat két egyenlő részben 
a jelen dolgozatok szerzői között határozta szétosztani.

Az első rövidebb értekezés szerzője már egyéb paedagogiai dolgo
zatai által is kedvezően ismert egyéniség, kiben mély gondolkodású, 
ügyes tollú irót tanulunk megismerni. E jó tulajdonságok pályamunkájá
ban is érvényesülnek és annak elfogulatlan álláspontot és egységes szí
nezetet biztosítanak. Mindenekelőtt a túllátogatottságnak okait vizsgálja 
és ilyenekül felsorolja: az emberben a magasabb iránt rejlő törekvést, 
a hivatalos működéssel kapcsolatos rendelkezési jogot, függetlenséget és 
czímet és a biztos anyagi helyzetet. Élesen bonczolja a (német) közép
iskolák jelen szervezetét s több érdekes kitérésben nyilatkozik a gymna-
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siumokról s nevelési eredményekről egy gymnasiunu tanárnak becsületére 
váló őszinteséggel. Stílusa telve eredeti kifejezésekkel, melyek rövidségök- 
ben jellemzőbbek hosszú mondatoknál.

Az ajánlott ellenszerek közül főleg három javaslat figyelemreméltó : 
egyenjogúsítása legalább is a reálgymnasiumnak a dass, gymnasiummal, 
szétválasztása a kilenczosztályú iskolának két egymás alá rendelt 6, ill. 
3 éves tanfolyamra, végül az iskola befolyásának csökkentése az ifjúságra, 
mi által nagyobb hatás volna biztosítható az életből származó közvetlen 
benyomásoknak és erélyesebb kifejlődése az önállóságnak és egyéniségnek. 
Az új szervezet, mely mint már észrevehettük, az egységes iskola felé 
czéloz, alsó tanfolyamában őrizkednék az áltudományosságnak minden 
színezetétől és a kézimunka, a testgyakorlatok és iskolai kirándulások 
erélyes bevonásával határozott gyakorlati jelleget nyerne, mely míg a 
pályaválasztás felelős kérdésének észszerű megoldását megkönnyítené, vég
zett tanítványainak az egyévi önkéntességet és számos alsó és középrendű 
hivatalnoki pályát tenne hozzáférhetővé.

Treutlein dolgozata, mely az előbbinél sokkal terjedelmesebb (136 1.) 
de komplikáltabb is, valamint az, három szerves részre oszlik. Kiindulva 
azon helyes szempontból, hogy a különböző felső pályák túltömöttségéről 
csakis pontos statisztikai alapon nyerhetünk hiteles képet, egyes szakok
ról valóban érdekes eredményeket közöl. Kimutatja a pl. a porosz ta
nárjelölteknek következő fokozatos gyarapodását: A vizsgáltak száma 
1820— 60-ban 3637, 1860— 68-ban 1556, 1868—88-ban 9002, tehát 
átlag évenként 90‘9, 194'5, 450'0. Ügy hogy 1888. márcz. 7-én Goszler 
minister beismerte, hogy az 1887. évben 1843 vizsgázott és próbaévet 
tett tanárjelölt, még pedig 893 class, philologus és 941 mathematikus 
és modern philologus volt alkalmazás nélkül.

A túllátogatottság okait psychologiai és külső fő- és általános poli
tikai, gazdasági és társadalmi alcsoportokban tárgyalja, a lakosság szá
mának és az iskola befolyásának szerepét pedig önállóan karolja fel. A 
bámulatos szorgalommal összehordott iskolastatisztikai adatoknak kimerítő 
és több graphikai táblázat által értelmezett feldolgozását közük a követ
kező 81— 129. lapok, m. p. Poroszországban 30, Badenben 53 és 
Ausztriában 15 évre. Ezen számos eredménynek még puszta felsorolásába 
sem bocsátkozhatom.

A túllátogatottság ellensúlyozására irányuló módokban mindkét 
szerző javaslatai megegyeznek és főleg a középiskolának újjászervezésére 
irányulnak egységes értelemben. Nem állhatok ellen annak, hogy ne 
idézzem a következő nyilatkozatokat, melyek épen őszinteségök által 
győznek meg és bizonyára számos kartársnak benső meggyőződését fejezik 
k i : Mindenekelőtt tekintetbe veendő, hogy a gymnasiumok mellett a 
történelmi jogosultság szól, hogy ők már a tehetetlenség törvényénél fogva 
is fentartják magukat és példájukkal más hasonló intézetek felállítását 
segítik elő. Másrészt még igen sokan, különösen a felsőbb iskolai ható
ságok és a kormány kebelében, a classikus nyelveknek az összes osz
tályokon át folytatott tanítását a legjobb általános képzőeszköznek és a



62

főiskolai tanulmányok legalkalmasabb előkészítésének tartják. S bár ezen 
hatóságok némelyikénél kétségek is támadnának ezen felfogás helyessége 
iránt, egyelőre még visszariadnak a középiskolai oktatásügynek elvi vál
toztatásától, annál inkább, mert ily irányban Németország nem igen járhat 
el egyedül.

Igen meggyőző az is, a mit gazdasági szempontból ajánl: Minden 
iskolának, minden tanítónak, nemkülönben minden családnak, még a leg
magasabbnak, a társadalomnak is szigorúan kellene ügyelnie arra, hogy a 
gyermekben, a serdülő ifjúban az ipar, a kereskedelem, a szülők és 
mások úgynevezett „polgári foglalkozása“ iránt a kellő tisztelet és becsülés 
ébresztessék és őriztessék meg. Pedig ép ez irányban mennyit ártottak 
és mennyit ártanak még naponta az ifjú lélek megmételyezése á lta l!

Ezzel kapcsolatban nem lesz felesleges egy másik tanulmányra 
utalni, mely „Tudomány és munka és társadalmi jelentőségük“ czímmel 
br. Offermann Alfréd tollából nem rég jelent meg Lipcsében és igen 
érdekesen világítja meg a munka fokozódó jelentőségét a modern társa
dalomban és azon erkölcsi hatást, melyet magában rejt.

Ismertetésem hézagosságát pótlandó, kötelességem Treutlein mód
szeréről és stílusáról megjegyezni, hogy a munka élvezetes tanulmányozását 
nem épen fokozzák: a túltömöttség és pedantériával határos aprólékos
kodás és osztályozás. A számos egyöntetű utalás és ismétlés bizonyos 
tudós színezettel látják el, mely idővel bénítólag hat.

Mennyiben fognak a szerzők reményei és javaslatai beválni és való
sulni, az a jövő titka, de bármint legyen is,s mind ők, mind a derék 
egyesület számot tarthatnak a müveit közönség osztatlan elismerésére. 
A rendkívül fontos s mondhatnám szent társadalmi problémán azonban 
e jámbor óhajtásnál többet lendítene az, ha könyvünket mennél több 
szülő nem csak elolvasná, hanem tanításait követné is.

(Brassó). Kemény Ferencs.

KÖZOKTATÁSÜGY.

BELFÖLD.

A közoktatásügyi költségvetés 1891-re.

A közoktatásügyi költségvetés előirányzatán 1891-re szóló több tekin
tetben megérzik az ország javult pénzügyi helyzete. A múlt évi költségve
tésben még mentegetőznie kellett a miniszternek, hogy nem kerülhette el 
a kiadások szaporítását; most egész sorát az intézményeknek sorolja föl, 
melyeken a költségvetésnek több ponton kitágított körén belül lendíthe
tett, a mivel „noha ki nem merítette a kormányzati hatáskörében mu
tatkozó szükségletek nagy tömegét“, mégis „biztosítottnak véli a közok-
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tatásügy fennakadás nélküli, folytonos egészséges fejlődését.“ A minis- 
ternek ama kijelentése, hogy figyelemmel volt „a pénzügyi helyzet köve
telményeire“, azért távolról sem üres szólás; alig van költségvetés, 
melyben oly részletesen megokolnák a legkisebb költségemelkedést is, 
mint a közoktatásügyiben ; az összes emelkedés sem tesz ki valami igen 
nagy összeget. De azért mégis nagy örömmel üdvözölhetjük a ministemek 
1891-re szóló előirányzatát, mint jobb időknek várva várt beköszöntőjét. 
Véget ért állami életünknek ama szomorú korszaka, melyben a „koplalás“ 
volt a politikai bölcseség egyetlen mentő gondolata; a midőn tengődésnek 
kellett átengednünk intézményeinket, tanárainkat, tétlenül néznünk ama 
szellemi tespedést, melyen oly kevés költséggel segíthettünk volna és 
szegénységünknél fogva még sem segíthettünk. Az ilyen koplalásnak nem
csak közvetetlen hatása káros, talán még károsabb távolabbi erkölcsi hatása, 
a szükségletek érzésének összezsugorodása, a mellőzött érdekek fontos
ságának félreismerése, az önámítás, melyben hiányainkat nem létezőknek 
vagy olyanoknak tekintjük, hogy úgy sem igen segíthetnénk rajtuk. Ilyen 
viszonyok közt senyvedésnek indúl a haladás ösztöne, eltompúl a nemzet 
önismerete s reformokat követelő energiája. S ez a legveszedelmesebb az 
olyan téren, minő a közoktatásé, a melyen a legintensivebb reformtörekvés 
eredménye is csak évek múltán mutatkozik s Ítélhető meg, de fájdalom, 
a legnagyobb mulasztások hatása sem tűnik ki azonnal, sokáig eltakarható 
s egészen távol eső oly jelenségekben mutatkozik, melyeknek összefüg
gése ama mulasztásokkal még el is tagadható, mindenesetre nehezen 
bizonyítható. E veszedelemnek elvonulását jelenti az idei költségvetés; 
közoktatásügyi ministerünk látja hiányainkat s nemes ambitióval buzog 
nagy reformokért. Nem minden reformtervében érthetünk vele egyet; 
de energiáját, becsvágyát, államférfiúi széleskörű felfogását min
denki, ki közoktatásügyünk állapotát ismeri, kell hogy nagy áldásnak 
tekintse az országra nézve. E rendkívül aktiv s mégis oly nyugodt s áll
hatatos férfiú kormányzata alatt tespedni nem fogunk ; ez pedig a leg
nagyobb, sőt az egyetlen veszély, melytől tartanunk kellett. Reformeszméit 
meg fogja érlelni az idő ; az eszméknek oly csodálatos ma az erejük, 
hogy az egyén akarata ellenére is, szinte maguktól, abban az irányban 
nőnek s fejlődnek, mely mivoltuknak s czéljuknak megfelel; az eszmék
nek létért való küzdelmében is az életre valók győzedelmeskednek; a fő
dolog az, hogy e küzdelem számára teremtsünk tért, alkalmat, módot s 
erre Csáky gróf a maga megfontolt energiájával kiváló módon alkalmas.

** *
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A közoktatásügyi költségvetésben 1891-re a kiadások sommázata 
meghaladja a nyólcs milliót (8.038,527 frt), a múlt évihez képest 
236,110 írttal növekedett; a rendes bevételek viszont emelkedtek 
148,275 írttal, míg az átmeneti bevételek, (melyek többnyire kölcsön- 
müveletekből származnak) 111,967 írttal csökkentek. A kiadásoknál leg- 
örvendetesebb a rendes kiadások emelkedése 326,293 írttal, a miből a 
legnagyobb rész, 271,537 frt a tanintézetekre jut. E számok jelentősége 
csak a részletezés alkalmával ítélhető meg alaposan, de általánosságban 
is a közoktatásügyi költségvetés expansivitását s helyes irányban való 
fejlődését sejteti. Egész sora az intézkedéseknek vált így lehetővé: a köz
oktatási tanács reformja, a budapesti s kolozsvári egyetemi tanárok fizetésének 
javítása, több új állami középiskola létesítése, új építkezések, a népneve
lési javadalom tetemes emelkedése stb. Ez intézkedések másokat fognak 
szülni; lehetetlen közoktatásunk épületének egyik részét javítani s a má
sikat elhanyagolni; lehetetlen az egyetemi tanárok fizetését méltányosan 
emelni s a középiskolaiakét meghagyni abban az állapotban, mely a meg
változott viszonyokkal oly élesen ellenkezik. Az idei költségvetés jogos 
reményeket támaszt, melyek valósulása elé bizalommal tekinthetünk.

* * *
A szoros értelemben vett középiskolai költségvetés tételei a kö

vetkezők :
Kiadások 1891-ve 1890-re több 1891-re

1. G y m n asiu m o k ......................  285,931 frt 275,434 frt 10,497 frt.
2. R e á lisk o lá k ...........................  534,234 „ 515,540 „ 18,694 „
3. Reáliskolák segélyezése . . 7,200 „ 7,200 „ —
4. Felek. stb. középisk. segélyezése 112,390 „ 107,490 „ 4,900 „
5. Középiskolák közös költségei 16,000 „ 14,000 „ 2,000 „
6 Középisk. internatusok segély. 3,000 „ 2,000 ,. 1,000 „

Összesen: 958,755 frt 921.664 frt 37,091 frt.

Állami tanintézetek építésére föl
vett kölcsönök törlesztése .

Átmeneti kiadások.......................
Beruházások ............................

Bevételek:
Tanpénzek és felvételi díjak

Gymnasiumoktól.......................
R e á lisk o lá k tó l.......................
Járulékok az egyes intézetek 

fentartásához.......................

1891-re 1890-re.

54,861 frt 69,668 frt 
39,500 „ 43,600 „
64,216 „ 90,300 „

158,577 frt 203,568 frt.

1891-re 1890-re.
49,000 frt 55,151 frt 
89,400 „ 77,133 „

72,511 „ 71,811 „
210,611 frt 204,095 frt.

Kitűnik, hogy az intézetek rendes kiadásai 37,091 írttal emelkedtek, 
míg a kölcsönök törlesztése, az átmeneti kiadások és beruházások 44,991
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írttal kevesebb költséggel járnak, egyszersmind a bevételek is 6816 írttal 
emelkedtek, úgy hogy szoros értelemben vett középiskolai czélokra az 
idén 14,716 írttal kisebb költség terheli az állampénztárt, mint tavaly. 
Ez természetesen nem jelenti a középiskolai ügy fejlődésének mégakasztását, 
mert e tekintetben a rendes kiadások összege döntő. Némely költség 
apadása megengedte, hogy az állami pénztár megterhelése nélkül lehetett 
a középiskolai rendes kiadásokat némileg emelni, még inkább pedig azokat, 
melyek csak költségvetésileg nem tartoznak a középiskolákra, voltaképen 
pedig a legbensőbb módon összefüggnek vele.

** *
A gym nasium ok rovatában a következő nevezetesebb mozzanatokra 

akadunk: A helye ttes ta n á r o k  fize tése  mind a budapesti áll. gymnasiumban, 
mind a budapesti áll. reáliskolákban 900 írtról 1000 írtra emeltetett. 
Vidéken ugyanis az áll. helyettes tanárok fizetése 800 írt, azaz a rendes 
tanári .fizetés két harmada; ennek megfelelőleg rendeztetett a fővárosi 
helyettes tanárok fizetése is. „Tekintettel arra, hogy a fővárosban a meg
élhetés általán véve aránytalanul drágább, továbbá, hogy az itt levő közép
iskolákhoz a leginkább reményekre jogosító okleveles tanárjelölteket szok
tam alkalmazni, s hogy ezen minőségben mégis rendszerint hosszabb ideig 
kénytelenek szolgálni, mint a vidéki középiskoláknál alkalmozott helyettes 
tanárok : méltányosnak láttam díjazásukat legalább annyival emelni, hogy 
az oly arányban álljon a rendes tanárok fizetéséhez, mint a vidéki közép
iskoláknál.“ A politikai szempontból fontos fekvésű és népes m u n k á c s i  
a lg y m n a s iu m  fokozatosan főgymnasiummá fejlesztetik, a mi egyelőre még 
egy rendes s egy helyettes tanári fizetés s 100— 100 írttal nagyobb házi 
s tanszerátalány fölvételét teszi szükségessé. A város iskolai épületet emel 
s ha az intézet teljes lesz, az eddigi járulékain felül évi 2926 írttal fog 
járulni a föntartás költségeihez. — A n a g y b á n y a i á ll. fö g y m n a s iu m  2 helyettes 
tanára helyett 2 rendes tanár fizetése irányoztatottelő. — A b u d a p es ti V I I .  
k é r . á ll. g y m n a s iu m  házbére 1000 írttal emelkedett. Több kisebb változást 
mellőzve említésre méltó, hogy az erzsébetvárosi gymnasium számára 
2000 frt átalány foglaltatik a költségvetésben. A ministernek szándékában 
van, ha a város egy új épületet emel s a fentartáshoz évi 5000 írttal 
hozzájárul, az intézetet az 1891/92. tanév elejétől kezdve a törvény- 
hozás beleegyezésével állami kezelésbe venni át. Az erdélyi részekben 
ugyanis három reáliskolán s a nagyszebeni gymnasiumon kívül nincs állami 
kezelés alatt álló középiskola, a ministerium tehát „a középiskolai oktatás 
intézésére nem folyhat be oly közvetlen súlylyal, mint ez nemzeti érde
kekből ott kívánatos volna.“

*
*  *

A reáliskolák rovatában szintén találkozunk a budapesti helyettes  
ta n á r o k  fizetésének emelésével. Az Y. kér. áll. főreáliskola igazgatója, 
kinek intézetében 14 osztály van, 200 frt személyes működési pótlékot 
kap. Több helyettes tanár rendesnek neveztetett ki. A n a g y k á lló i r e á l
isk o la  e tanévtől kezdve fokozatosan alreáliskolává alakul át (egy-egy

Tanáregyesületi Közlöny. XXIV. 5



66

felső osztályában átlag 4— 5 tanuló van) s a megtakarítandó költségen a 
látogatott debreezeni városi reáliskola állami teljes reáliskola lesz. Több 
kisebb költségemelkedést mellőzve, fontos egy ú j  a lreá lisko la  alapítása 
a budapesti VI. kerületben, egy ú j  á lla m i a lre á lisk o la  alapítása Egerben, 
s a d eb reezen i hatosztályú városi reáliskolának 1891— 2-től kezdve 
államivá tétele. A budapesti YI. kerületben most egy középiskola sincs, 
a mi eléggé ismeretes tűrhetetlen állapotokat teremtett, E tanévben már meg
nyílt az új alreáliskola első s második osztálya, mint az Y. kér. reál
iskola „kihelyezett“ párhuzamos osztályai; a jövő évben az iskola már 
önálló lesz. Egerben is a kath. főgymnasium nem bírja a jelentkezőket 
mind befogadni; a város a fentartáshoz az épületen s a berendezés 
költségein kívül évi 3000 írttal fog járulni. A debreezeni iskolához 
a város 9000 írttal, az eddigi reáliskolai költségével járul, azonkívül 
épületet emel s a berendezés költségeinek egy részét viseli. A buda
pesti VI. kér. reáliskola költségeire átalányként fölvétetett 8784 frt, 
az egrire 1400 frt, a debreczenire ugyanannyi.

** *
A felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélye

zése kitesz 112,390 frtot, 4900 írttal többet mint tavaly. A sep s iszen tg yö rg y i 
ev. ref. gymnasium segélye 7400 írtról 8800 írtra emelkedett, mert ez 
évben nyílik meg az intézet 6., a következő iskolai évben 7. osztálya. 
A ró zsa h eg y i városi algymnasium az 1891 — 92. tanévtől kezdve szintén 
fokozatosan főgymnasiummá fejlesztetik. Árva-, Liptó- s Thuróczmegyék 
egész területén csakis algyunnasiumok vannak s így szükséges ezen gymna- 
siumok egyikét főgymnasiummá alakítani. Az állami segély a rajz- s 
tornatanítónak, valamint egy szolga díjazásán s a házi átalány czimén 
támadó szükségleten kívül, a gymnasium teljes kifejlesztése esetén 6000 
frtot fog kitenni. Ennek fejében azonban a város az összes befolyó, tan
díjakat átengedi az állampénztárnak. Az e tanévben szükséges segélyösszeg 
a 26,000 frtnyi átalányösszegből fedeztetik, melyből a csurgói ref. gymn. 
kap 4000, a miskolezi 3500 frt, a kolozsvári unit. gymn. 7600 frt s 
a szászvárosi ref. gymn. 10,000 frt.

**
A középiskolák közös költségei 14,000 írtról 16,000 írtra 

emelkedtek. Az idén négy középiskolával több kerül állami kezelés a lá ; 
ez összegből fedeztetik továbbá a görög nyelv helyébe lépő pótló tanítás
nak „ott, hol ez nagyon méltányosnak fog mutatkozni“, külön díjazása. 
Ugyané törvény kifolyásaképen némely tankönyv előállításáról is kell 
e rovat terhére gondoskodni.

** *
Az alum neum ok stb. segélyezésére mindössze 3000 frt van fölvéve 

(tavaly csak 2000 frt). A tavalyi összeg még a dévai internatus bővítésére 
sem volt elegendő, pedig ezenkívül, „még számos oly középiskolával kap-

%
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csolatos internatus, alumneum és convictus van az országban, melynek 
támogatása az illető vidék közgazdasági és néprajzi viszonyai között az 
állam érdekében fekszik“.

** *
Az ösztöndíjaknál említést érdemel, hogy a magyarországi közép

iskolákba járó 12 horvátországi illetőségű tanuló számára szolgáló ösz
töndijaknak eddigi 2400 frtnyi összegét 3600 írtra emelte a minister, úgy 
hogy egy-egy ösztöndíj 300 frtot tesz k i ; ez ösztöndíjak a zo n eg y  e czélra 
legalkalmasabbnak látszó középiskolához fognak köttetni, a hol a tanulók 
a magyar nyelvet teljesen el fogják sajátítani. Az ösztöndíjak a magyar 
határőrvidék számára is, az illető alap kedvezőbbé vált állapota folytán 
4740 írtról 7320 írtra emeltettek. Ebből esik 6 ösztöndíj pancsovai 
illetőségű gymnasiumi tanulók számára 100-—-100 frt, 20 egyenkint évi 
120 frtnyi és 6 évenkinti 150 frtnyi középiskolai ösztöndíj.

Az átm eneti kiadások rovatában a következő középiskolai téte
leknél vannak az előbbi évhez képest eltérések : F e le k e ze ti, törvényhatósági, 
valamint községi középiskoláknál befektetésekre és beruházásokra 36000 frt 
(előbb 40,000 frt). Ebből kap a h a la s i ev. ref. főgymnasium 5000 frt 
(2. részlet ; összes szükséglet 25,000 frt); a p á p a i  10,000 frt (már 
kapott 38,000 f r t ; összes szükséglet 48,000 f r t) ; a csu rg ó i 8000 frt 
(már kapott 14,000 frt, összes szükséglet 50,000 frt), a m isk o lc z i 10,000 frt, 
(már kapott 10,000 frt, összes szükséglet 50,000 frt), a k o lo zsv á r i unit. 
gymn. 2000 frt (ez intézet időről időre kap beruházási segélyt). A rajz
tanárok számára tartandó póttanfolyamok költségeire, 1500 frt van föl- 
véve. (A görög nyelvi törvény kifolyása, a régibb rajztanárok ábr. geom. 
ismereteinek főifrissítésére). A lo sonczi gymnasium épületénél különféle 
helyreállításokra 2000 frt; a tem esvá r i áll. reáliskola árnyékszékeinek 
vízzel való ellátására 1500 frt.

** *
Beruházások. A brassói reáliskola tornacsarnokának felépítésére 

a második s utolsó részlet 4716 frtot tesz ki. Ugyanez iskola alapfel
szerelésére szükséges 8000 írtnak első részlete 2000 frt. A s zéke ly -  
u d v a rh e ly i áll. főreáliskola telkének rendezésére, bekerítésére és parko
lására kell 2500 frt. A b u d a p esti V I. kér . á ll. reá lisko la  bebútorozására 
és felszerelésére a minister 2000 frtot kér. A g yő ri áll. főreáliskola 
bútorzatának kiegészítésére 1000 frt szükséges. A d éva i áll. főreáliskolai 
internatus belső felszerelésére 2000 frt. A b u d a p e s ti V I I .  kér . á ll, 
fö g y m n a s iu m i épület létesítésítésére fölveendő 227,000 frtnyi kölcsönből 
az 1891. év folyamán 50,000 frt van felvéve. A telekből a minister 
500 Q] ölnyi részt el akar adni s a befolyó összeget (40,000— 50,000 frt) 
ugyancsak .az építésre ez évben felhasználni. Marad 810 Q  ölnyi terület 
az iskolára.

*
**

5*



68

Az országos közoktatási tanácsról az indokolásban a követke
zők foglaltatnak:

Az országos közoktatási tanács költségeinek 10,080 írtra való felemelése 
összefügg e testületnek sokfelől sürgetett újjászervezésével. A tanács ugyanis 
jelenlegi állapotában részint a javadalom elégtelensége, részint a munkafeiosztás 
aránytalansága, főleg azonban a szervezet alapjául szolgáló szempontok egy
oldalúsága miatt többé nem felelhetvén meg azon fokozottabb követelmények
nek, melyek a tanügyi administrate fejlődésével együtt jártak, legjobbnak 
vélem az egész szervezetet a tanács fennállása óta szerzett tapasztalatok fel- 
használásával módosítani, és pedig olyképen, bogy a tanács — megtartva 
eddigi véleményező szerepét — a szerint, a mint a hozzá utalt ügyek termé
szete megkívánja, majd szaktudományok szerint (nyelvészet-történelmi vagy 
mennyiségtan-természettudományi osztály), majd iskola-nemek szerint (közép
iskolai szakosztály vagy népiskolai szakosztály, tekintettel a szakiskolákra is) 
alakulhasson össze, mi által munkásságának az eddiginél gyakorlatibb irányt 
vélek adhatni. Az eddigi alelnök helyett, mint az előirányzatból is kitűnik, a 
tanácsnak 2 alelnöke lesz, kiknek mindegyike egy-egy szaktudományi osztály
nak, s egyúttal egy-egy szakosztálynak élén fog állani. Az egyik alelnök 
tiszteletdíját azért vettem fel 200 írttal magasabb összegben, mert ő vezetné 
egyúttal a tanács administrativ ügyeit. Az eddigi kis-tanács teendői egy úgy
nevezett elnökségre szállván, — mely az elnökből, a 2 alelnökből, a titkárból 
és a 2. előadóból áll -  nem forog fenn többé annak szüksége, hogy hat 
állandó tagja legyen a tanácsnak, a mi által a részökre felvett javadalom 
(személyenként 400 frt) elesik. Ellenben a 2 előadó (mindegyik tudomány- 
csoportra, illetőleg szakosztályra 1—1) lévén ezúttal hivatva az illető osztály 
összes ügyeit feldolgozni s az üléseken előadni, őket, mint a tanácsnak előre
láthatólag legelfoglaltabb tagjait, kellő jutalomdíjban kívánnám részesíteni 
(800—800 frt). Az általam kinevezendő és hat évig hivatalban maradó, de 
újból kinevezhető 80 tag ülésdíjaira 1,200 frt nem lévén elég, e czímen 
2,500 frtot állítottam be, mely összeg a megtartott ülések és jelen volt tagok 
arányához képest leszen felosztandó. Egy-egy ülés után ily módon körülbelül 
5 frt ülésdíj járna. Egy külön írnok illetményeinek felvételét az teszi szüksé
gessé, hogy az irodai (s különösen a másolási) munkák a tanács fokozottabb 
tevékenysége következtében tetemesen meg fognak szaporodni. Az utolsó "új 
tétel (1,000 frt) azon tanácstagok útiköltségeire szolgál, kiket a minister a 
tanács ajánlatára az ország különböző tanintézeteinek meglátogatására kiküld, 
oly czélból, hogy szerzett tapasztalataikat a tanács javára értékesítsék s hogy 
ily'módon a közoktatási tanácsnak az iskolai felügyeletben is része legyen.

A tanács költségei ezek :
1 ügyvivő a le ln ö k ............................ 600 frt
1 a le lnök .............................................
1 tanácsjegyző 1800 frt fizetéssel s

400 ?>

200 frt ötödéves pótlékkal 2000 Г

2 előadó 800 í r t t a l ...................... 1600 J5

Váltakozó tagok ülési díjaira. 2500 V

í r n o k .................................................. 800 7?
Szolga d í j a .......................................
Irodai költségekre és tanügyi folyó-

180

iratokra............................................. 1000 T

Útiköltségek és nyugdíjak 1000 W

összesen : 10,080 frt
*

*  *
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A budapesti középisk. tanárképző és a gyakorló iskola költ
ségei 41.386 frt (+  800 frt). A többletből 500 frt esik egy kisegítő 
tanár díjazására, ki az alsóbb osztályokban a rajzoló mértan és számtan 
tanítására alkalmazandó, 200 frt pedig a könyvtár gyarapítására. A ko
lozsvári középisk. tanárképző kerül 14,832 írtba (-f- 200 frt).

** *
A tan ítóképzők  idei költségvetése végre meghozza az ének-, zene- 

és rajztanárok fizetésének is várva várt méltányos emelését. A rajztanárok 
törzsfizetése ezentúl 600 frt, az ének és zenetanároké 700 frt. A hol a 
rajztanítás a zenetanár kezében van, az illető 1200 írttal a rendes tan
erők sorába lép.

*

Az áll. felsőbb leányiskolák költségvetése 228,646 frt, a múlt 
évhez képest 23,908 írttal több. Ebből 8930 frt jut az internatusok 
fejlesztésére, 1100 frt a máramaros-szigeti, soproni és temesvári tanárok 
fizetésének a többiekével egyenlővé tételére, 1000 frt a kolozsvári iskola 
subventiójának emelésére. Végre a fiumei polg. leányiskola másodrendű 
felsőbb leányiskolává alakíttatván át, költségei e rovatba tétettek át, 
egyszersmind az illető tanárok fizetésére 1200 frt s 200 frt lakbér irá- 
nyoztatott elő.

** *
A képviselőház pénzügyi bizottsága okt. 15-én és 16-án tár

gyalta a közoktatásügyi ministerium költségvetését. Előadó Országh Sándor 
volt. A tárgyalás alkalmával a következő minket közvetetlenűl érdeklő 
fölszólalások történtek:

A z országos közoktatási tanács tételénél gróf Csáky minister ismer
tetvén a tanács reformját, előadja, hogy az újabb intézkedések remélhetőleg 
elejét fogják venni azon panaszok ismétlődéseinek, melyek eddig a tankönyv- 
birálatokra nézve felmerültek. P/Ázmándy Dénes kéri a ministert, adjon szigorú 
utasítást arra nézve, hogy az iskolákban használt tankönyvek egymással össz
hangban legyenek, államellenes tanokat ne foglaljanak magukban s magyar
sággal legyenek Írva. Csáky gr. minister válaszolja, hogy e tekintetben mindaz 
megtörténik, a mi csak lehetséges s mihelyt kifogás merül fel, azonnal meg
teszi az intézkedést. A bizottság megszavazza az előirányzatot.

A  gymnasiumok szükségleténél Pázmándy kiemeli, hogy a gymnasiumok 
nincsenek az országban arányosan felosztva s különösen Vasmegyében, a ha
társzélen nemcsak gymnasium, de jobb polgári iskola sincs. Nagyon kívánatos 
lenne, hogy Szent-Gotthárdon legalább egy algymnasium állíttassék fel, a mi 
az állam minden terheltetése nélkül megtörténhetnék, ha az ottani czisztercziták 
által Baján feutartott gymnasium Szent-Gotthárdra tétetnék át. H elfy Ignácz 
teljesen igazat ad az előtte szólónak abban, hogy égető szükség Vasmegye 
határszéli részén nemcsak algymnasium vagy megfelelő reáliskola, hanem elő
készítő iskolák létesítése is. Andrássy Manó gr. azt tartja, hogy a létezők 
fentartása s fejlesztése a minister első kötelessége. E szempontból a minister 
figyelmébe ajánlja a rozsnyói tanintézetet. György Endre a nem állami közép
iskoláknál levő tanárok nyugdíjügye iránt intéz kérdést a ministerhez. Gaál 
Jenő (pécskai) kérdi a ministert, hogy a görög nyelv tanítására való beirat
kozás tekintetében igaz-e az, hogy az illető tanárok kényszerhelyzetbe jut-
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tatták a fiatalságot ? W a h rm a n n  Mór kérdi, igaz-e, hogy Bécsben visszauta
sítottak orvostanhallgatókat a görög nyelv tanulása alól való dispenzáltatás 
miatt? F á ik  Miksa kérdi, mily viszony volt az. mely a nagybányai gymná- 
sium és a minoritarend közt fennállott, és a költségvetés indokolása szerint 
most megszűnt.

G sáky gr. minister elismeri,-hogy a középiskolák az országban arány
talanul vannak felosztva, de ez a történeti fejlődés következése s e bajon 
segíteni igen nehéz. Legalább részben orvosolható lesz e baj, midőn az egy
séges középiskola tényleg létesíttetni fog, a mely kérdéssel a minister komo
lyan foglalkozik. A mennyiben szólónak módja van egyes vidékek szükségein 
segíteni, meg fogja azt tenni. A felekezeti középiskolai tanárok nyugdíjügyét 
ő is fontosnak tartja s hozzá is fogott annak rendezéséhez. A beérkezett 
adatok szakférfiak kezében vannak, annak kiszámítása czéljábói: lehetséges-e 
ez alapon az ügy rendezése. Mihelyt ez megtörténik, előterjesztést fog tenni 
ez ügyben. A mi a görög nyelvre vonatkozó beiratásokat illeti, a minister 
vezetése alatt levő gymnasiumokban az ötödik osztályban beiratkozott tanulók 
20%-a, a minister rendelkezése alatt lévő gymnasiumokban 36% iratkozott a 
nem görög tanfolyamra. Valószínű, hogy egyes helyeken történhetett némi 
presszió, de erről hivatalos tudomása nincsen s nem is látja szükségét az in
tézkedésnek. Főok, a miért aránylag kevesen jelentkeztek a nem görög tan
folyamra az, hogy a fő szabályozó rendelet minden igyekezet daczára későn 
volt kiadható. Meg van arról győződve, hogy jövőre a számarány változni fog. 
A mi a Wahrmann kérdését illeti, az illető hir a lapokban csak ma jelenvén 
meg, neki még nincs arról hivatalos tudomása, de a közlést nem is érti egé
szen, mert eddig dispenzáczió az érettségi vizsgának a görög nyelv nélkül 
való letehetésére rendes hallgatóknak nem is volt adható.

B erzev iczy  Albert államtitkár Fáik Miksa kérdésére azt válaszolja, hogjr 
a nagybányai gymnasiumra nézve a viszony a minorita-renddel tisztán ideigle
nes természetű volt. A bizottság változatlanúl megszavazza a gymnasium nak 
szükségletét.

A  reá lisko lákná l W a h rm a n n  köszönettel veszi tudomásul, hogy a mi
nister a fővárosi reáloktatás igényeinek kielégítéséről teljes jóakarattal gon
doskodik. A bizottság változatlanul megszavazta az előirányzatot.

A  b u d a p esti kereskedelm i a kadém ia  tételénél G aál Jenő azt tartja, hogy 
e nagyon kedvező anyagi helyzetben levő intézet nem szorul a kétezer forint 
segélyre s ezen összeg helyesebben lenne a vidéki intézetek segélyezésére 
fordítható. G yörgy  Endre kívánatosnak tartja, hogy a kereskedelmi oktatásunk 
összhangba hozassák közoktatásunk egyéb ágaival. A budapesti kereskedelmi 
akadémiánál a segély teljes megvonása által lazítva látná szóló a kapcsot ezen 
intézet s a kormány közt. W a h rm a n n  Mór megjegyzi, hogy ez intézet jó 
anyagi helyzete az itteni kereskedelmi testületek nagy áldozatkészségének 
tulajdonítható, s igen különös eljárás volna az országtól ezen áldozatkészséget 
a segély elvonásával jutalmazni. Az intézet csak úgy fog teljesen megfelelni 
valódi hivatásának, hogy ne csak középiskola, hanem magasabb jellegű tan
intézet legyen, ha anyagi helyzete még inkább emelkedni fog. H o rá n szky  
Nándor hozzájárul a tétek megszavazásához, megjegyezve, hogy e tanintézetnél 
talán épen azért oly nagyok a kiadások, mert csak így felelhet meg hivatásá
nak. Az intézetről csak elismeréssel emelheti ki szóló, miként olyan, hogy 
bárhol beválnék. Felhívja minister figyelmét, hogy oly tanulók, a kik ez inté
zetnél a jogos követelményeknek nem felelnek meg, más intézetekben igen 
felületesen átbocsáttatnak. H egedűs Sándor hasonló értelemben nyilatkozik,
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maga is azt tapasztalván, hogy egyes magánintézetek nagy lelkiismeretlenség
gel, megfelelő képzettség nélkül bocsátják keresztül a növendékeket. H elfy 
Ignácz kérdi, mennyiben lehetne intézkedni, hogy a kereskedelmi iskolánál 
egy osztály a nőknek legyen szentelve.

Csaky gr. minister azt tartja, hogy a történt felszólalások leginkább 
igazolják szólónak a kereskedelmi akadémia segélyezésében elfoglalt álláspont
ját. A  magánkereskedelmi iskolák iigye nem kerülte el szóló ügyeimét, s 
a kereskedelmi ministerrel egyetértőleg máris szigorú szabályzat lett meg
állapítva. A  női kereskedelmi tanfolyammal szóló állandóan foglalkozik, s egyes 
intézkedéseket máris tett ez irányban, maga is igen kívánatosnak tartván, 
hogy a nők erre a pályára is tereitessenek. (Helyeslés).

Gaál Jenő teljesen helyeselné, ha felsőbb kereskedelmi iskola segélyez- 
tetnék az állam által, de ismétli, hogy mint középiskolának a budapesti aka
démiának e segélyre szüksége uincs. Wahrmann hangsúlyozza, hogy a czél 
épen az akadémiának felsőbb színvonalra emelése s ez teszi kívánatossá, hogy 
az intézet vagyoni helyzete ne gyengíttessék, s a tandíjak is az eddigi ma
gasságban fentartassanak. A bizottság változatlanul megszavazza az előirány
zatot.

Az új középiskolai rendtartás.

A tanév eleje meghozta a rég készülő új középiskolai rendtartást. 
A közoktatási tanács már a múlt évben készített erre vonatkozó javaslatot, 
melyet azonban a ministeriumban újra több pontban módosítottak s 
átdolgoztak. A régi rendtartás 1876. július 22-én lépett életbe, tehát 
14 évig volt érvényben. A régi rendtartás majdnem minden pontja többé- 
kevésbbé lényeges átdolgozáson ment keresztül, tekintettel az azóta al
kotott két középiskolai törvényre (1883, 1890), de az iskolai gyakor
latra is, mely számos régi intézkedés módosítását javasolta. A legfonto
sabb módosítások körülbelül ezek : Az új görög nyelvi törvény tekintetbe 
vétele; a második harmad új határvetése márczius 31-én; a módszeres 
tanácskozásoknak új berendezése, a miben különben már régibb rendelet 
intézkedett ; az iskolai évvégi vizsgálatok befolyása az osztályzásra; a 
tanárok felszabadítása némely szükségtelen Írásbeli jelentés beadása alól. 
Majdnem mind e változásokban a gondosan megfigyelt iskolai praxis 
befolyása nyilatkozik. Némikép részletesebben jelezzük e módosításokat a 
következőkben:

A tanulók  felvételére nézve a következő fontosabb intézkedések 
történtek: A felvétel szept 1— 3. tart; szept. 3. után egy hétig az 
igazgató veheti föl a késedelmüket szigorúan igazoló tanulókat; a még 
később jelentkezők fölvételét a tanév két első havában a főigazgató, 
azontúl a vallás s közokt. minister engedheti meg. A kik a tanév első 
hónapja után lépnek be az intézetbe, azoknak az addig végzett tan
anyagból vizsgálatot kell kiállaniok. Az anyakönyv helyébe „beiratási 
jegyzék“ lép, melyek helyett „beiratási lapok“ is használhatók. Minden 
tanulónak a megelőző évi iskolai bizonyítványa az iskolai év végéig az



igazgatóság irattárában marad. A felvételi vizsgálatok után most 10 frtnyi 
dij jár. —  A felvételről szóló intézkedések közt foglal helyet az új 
görög nyelvi törvény idevágó következménye. E §. így szól:

7. §. A gymnasium Y. osztályába belépő tanuló szülője, illetőleg gyámja 
köteles kijelenteni, vájjon fia, illetőleg gyámoltja az 1890. évi XXX. t.-cz. 
értelmében a görög nyelvet avagy az idézett törvényczikk által meghatározott 
más tantárgyakat fogja-e tanulni. Ha oly tanuló, ki már egy vagy több osz
tályban „görög nyelvet és irodalmat“ tanult, akár átlépés esetében, akár 
ugyanazon intézet kebelében, a „görög nyelv és irodalom“ helyett tanított 
tantárgyakban való oktatásra jelentkezik, az illető tantárgyakban amaz intézet 
megelőző osztályaiban elvégzett tananyagból fölvételi vizsgálatot tartozik 
tenni. Viszont a „görög nyelv és irodalom“ illető tananyagából tartozik föl
vételi vizsgálatot tenni az a tanuló is, a ki azután jelentkezik „Görög“ nyelv 
s irodalom tanulására, miután már egy vagy több osztályban az 1890. évi 
XXX. t. ez. 2-ik §-ában megnevezett tantárgyakat tanulta. Az ily tantárgy
változtatások idejére nézve az 1883. évi XXX. törvényczikk 13-ik §-ának 
az átlépésre vonatkozó rendelkezései érvényesek.

A fegyelm i in tézkedések közül kisebb változásokat mellőzve 
kiemelendő : A tankönyvek, füzetek és tanszerek tisztán- és rendbentar- 
tását a tanárok, de különösen az osztályfőnökök ellenőrzik s időnkint 
a tanulók összes szerelvényét megvizsgálják. A b ü n te tések  fo k o z a ta i  nem 
változtak. Az eddigi 6. pont megtoldatik azzal, hogy a kizárás a hely
beli középiskolákból is történhetik. Űj a fe g y e lm i n a p ló , de inkább csak 
a név. mert az a régi osztálykönyvnek felel meg. A büntetések alkal
mazásáról a szülők vagy helyetteseik azonnal értesítendők, esetleg a 
tanulónak házi fenyíték alá vétele is megkívánható.

A tanulm ányi ügyek szakaszában figyelemre méltók : Testi fo
gyatkozás miatt a tanuló fölmenthető a tornázás, mértani rajz (technikai 
része) és a szépírás tanulása alól. — É r te s ítő  deczember 23-án és 
márczius 31-én adatik ki. — A tantárgyak beosztására nézve az igaz
gató feladata olvkép formuláztatik, hogy tekintettel van az oktatás érde
keire, továbbá az egyes tanárok képesítésére szükség esetén képessé
geikre és lehetőség s z e r in t  kívánságaikra. Az o sz tá ly fő n ö k  teendőit az új 
rendtartás sokkal részletesebben állapítja meg. Ő gondoskodik arról is, hogy 
a házi feladatok és gyakorlatok kellőkép eloszoljanak. Az igazgatónak 
figyelmet kell fordítania arra, hogy a segédkönyvek s egyéb taneszközök 
megszerezhetésében visszaélések ne forduljanak elő. A tanulók által az 
ifjúsági könyvtárra befizetett díjakból történik az új könyvek beszerzése 
és jó karban tartása. A beszerzést a tanári testületnek különböző szak 
tudományú tagjaiból alkotott bizottság állapítja meg. Az egyes tanórák 
közt tiz pereznyi szünet van. Új ill. fölelevenített a külön ta n u lm á n y i  
n a p ló , melybe minden óra után bejegyeztetik az órán át elvégzett tananyag, 
úgy hogy e bejegyzés minden más tanárnak kellő felvilágosításúl szolgál.

A tan ári tanácskozások. A felvételi stb. vizsgálatok előtt tartja 
a tanári testület alakuló tanácskozását, melyben az igazgató közli a 
végleg  m e g á lla p íto tt tantárgyfelosztást s az egyéb teendőkkel való meg
bízást. A módszeres tanácskozások hatásköre már ismeretes; a helyükbe 
lépett tanmenet érvénye nincsen most 5 évre megállapítva. Az egész 
34. §. különben ekkép szól:
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34. §. Minden tanári testület az országos, esetleg a helyi viszonyok 
tekintetbe vételével módosított és jóváhagyott helyi tanterv értelmében meg
állapított tanmenet szerint teljesítvén az oktatást, a személyváltozás vagy más 
körülmény miatt szükséges módosítások megállapítása végett minden tanév 
kezdetén, továbbá január és április hó első hetében úgynevezett módszeres 
tanácskozást tart. E tanácskozásoknak feladata megállapítani az iskolai és házi 
feladatok számát és idejét, továbbá kijelölni az olvasmányokat és könyv nélkül 
megtanulandó irodalmi darabokat. Az igazgató e tanácskozásokban főleg azt 
érvényesítse, hogy középiskoláinkban a tanítás szakok szerint több tanár 
között oszolván meg, a tanítás szükséges egyöntetűsége és kellő összefüggése 
csak akkor érhető el, ha minden egyes tanár az összes végzendőkről nemcsak 
általában, hanem azok részleteire, sőt a követendő eljárásra nézve is, kellő 
tájékozást nyert. Ezért kívánatos, hogy a tanulmányi naplót minden tanár 
óráról-órára pontosan betöltse s főleg a rokon szakok tanárai egymás tanításá
nak menetét éber figyelemmel kísérjék.

Az ellenőrző tanácskozások október utolsó hetében február és május 
közepén tartandók és pedig osztályonként külön osztálytanári, végül együttes 
tanártestületi tanácskozás.

Az együttes tanártestületi tanácskozás feladata az osztályfőnöknek 
előterjesztései alapján az egész intézet tanulmányi s fegyelmi állapotát 
feltüntetni. E tanácskozás tárgyalja az osztálytanári tanácskozások ered
ményeit, s határoz az egyes osztályok s egyes tanulók irányában köve
tendő eljárás felett. (Péld. egyes osztály megdicsérése jegyzőkönyvi kivonat 
felolvasásával ; a megintett tanulók szüleinek értesítése.) Mindennemű 
tanártestületi tanácskozáson az igazgató elnököl és minden ily tanácsko
záson az összes tanároknak elejétől végig jelen kell lenniök. A tanári 
testület szótöbbséggel határoz ; a kisebbség vagy egyesek külön vélemé- 
nyöknek a jegyzőkönyvhez való csatolását kérhetik.

Az iskolai vizsgálatok szakaszában fontos változás történt. Az 
idevágó 39. §. szószerinti szövege a következő :

39. §. Minden tanév végén (június második felében) több tárgyból alkotott 
csoportok szerint osztályonként nyilvános vizsgálatok tartandók. melyeknek fó'czélja 
a tanárnak a tanuló előmeneteléről évközben szerzett tapasztalatait kiegészíteni. 
A vizsgálatokon — a hol a tanulóknak egész évi dolgozatai is kitétetnek, —- 
főleg oly tételek és feladatok tüzendők ki, melyek alkalmat szolgáltatnak 
arra, hogy a tanuló szerzett ismereteiről nagyobb összefüggésben adhasson 
számot. A vizsgálatokon az igazgató vagy megbízottai elnökölnek. A vizsgálaton 
minden tanuló felel, de nem okvetetlenül minden tantárgyból, azonban az elég
telen és kétes előmenetelű tanulók (a kiknek érdemjegye jeles és jó. vagy jó 
és elégséges, vagy elégséges és elégtelen között ingadozik) mindenesetre felhivan- 
dók az illető tantárgyból, mivel a vizsgálati felelet befolyással van az érdem
jegy végleges megállapítására.

Az igazgatónak gondja legyen tehát arra, hogy az elégtelen és a kétes 
előmenetelű tanulók mindenesetre feleljenek, azért az osztályok látogatása alkal
mával lehetőleg iparkodjék meggyőződést szerezni arról, hogy mely tanulók 
azok, a kiknek szorgalma változó, előmenetele elégtelen-^agy kétes.

40. §. A nyilvános vizsgálatok előtt minden tanári testület tanácskoz- 
mányt tart, melyen minden tanulónak magaviseleté és előmeneteli érdemjegyei 
ideiglenesen megállapíttatnak, de le nem záratnak. Itt történik az elégtelen és 
kétes előmenetelő tanulóknak kijelölése.

A kik két kötelező tantárgyból kaptak elégtelen érdemjegyet (bár
melyik kettőből) az igazgatóság útján csak fontos okok alapján folya
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modhatnak javító vizsgálatra való engedélyért a felsőbb tanügyi hatóság
hoz. A magánvizsgálatokra nézve részletes utasítások vannak. A magán- 
vizsgálat díja a felvételi és tandíjon kívül 40 frt, az osztály-összevonással 
tartott magánvizsgálat díja 60 frt.

A tanév bezárása előtt zártanácskozás tartatik, melynek tárgya 
az előleges tárgyfelosztás megállapítása stb. Az iskolai év vége junius 
29. vagy 30. Az Értesítőben ezentúl is közöltetik az érdemsorozat. A 
tanárok által készítendő szak- meg osztályjelentésekről az új rendtartás
ban nincsen szó.

Az igazgató tiszte a régi rendtartással megegyező módon állapít- 
tatik meg; csakhogy az intézet tanárainak testületi vagy magánbead
ványai is az igazgató útján s véleménye hozzácsatolásával terjesztendők 
fel (tehát az ellene szóló panaszok is). Az általa sürgősen szükségesnek 
talált intézkedést, a testület többségének akarata ellenére is, végrehajtja, 
de azonnal jelentést tesz a felsőbb tanügyi hatóságnak. Két rendes tanár 
kívánságára rendkívüli tanácskozás egybehívandó, de ennek czélja és 
tárgya az igazgatóságnak előre megjelölendő.

A görög nyelvre vonatkozó új törvény hatása a folyó tanévben 
nagy meglepetéssel szolgált főleg a görög-ellenes tábornak. Az eredmény 
nem felelt meg a tábor várakozásainak. A tanulók többsége, midőn vá
lasztania kellett a görög nyelv s a pótló tantárgyak közt, inkább a 
görögöt választotta. A közoktatásügyi ministernek a pénzügyi bizottságban 
tett nyilatkozatából ismeretes az Y. osztálybeli görögül tanulóknak 
aránya a többiekhez. Az „Egyetértés“ -ben pedig a következő részletes, 
nem teljes ugyan, de elég tanulságos összeállítást találjuk, melyet a 
világosabb áttekintés végett kissé máskép rendezünk el. Megkülönböz
tetünk három csoportot: 1. Oly gymnasiumokat, melyekben póttanfolyamot 
berendeztek. 2. Olyanokat, melyekben póttanfolyamokat nem rendeztek 
be, mert nem találkozott tanuló, ki a görög alól való fölmentését kérte. 
3. Olyanokat, melyekben a törvény idevágó intézkedése folytán nem 
voltak kötelesek póttanfolyamot szervezni s nem is szerveztek. Mindhárom 
csoportban a számok természetesen csak az ötödik osztálybelieket jelentik.

I. csoport.
görög nem

görög nem
görög

görög Csurgó (r.) 18 13
Arad (k.) 27 10 Eger (r. k.) 53 7
Baja (r. k.) 5 13 Eperjes (r. k.) 39 2
Beszterczebánya (r. k.) 36 13 » (ev.) 6 30
Brassó (r. k.) 9 2 Fehértemplom (á.) 11 5
Budapest II. k. (r. k.) 11 29 Fiume (á.) 7 10

» IV. k. (r. k.) 55 . 14 Gyöngyös (közs.) 17 2
» V. k. (r. k.) 30 20 Győr (r. k.) 46 14
» VII. к iá ) 40 23 Gyulafehérvár (r. k.) 7 11
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görög nem
görög II. csoport.

H.-Mezővásárhely (r.) 22 9
Igló (ev.) 20 22 Budapest gyak-gymn. (á.) 30
Jászberény (r. k.) 23 6 Esztergom (r. k.) 44
Kaposvár (á.) 10 12 Kalocsa (r. k.) 56
Kassa (r. k.) 42 11 Kecskemét (r. k.) 30
Léva (r. k.) 8 15 Kolozsvár (r. k.) 44
Losoncz (á.) 15 13 Pécs (r. k.) 51
Lőcse (r. k.) 24 12 Rozsnyó (r. k.) 24
Lugos (к.) 4 13 Selmecz (r. k.) 15
Marosvásárhely (r. k.) 10 7 Sopron (r. k.) 27
Mármarossziget (r.) 29 11 Székesfehérvár (r. k.) 37
Mezőtúr (r.) 21 1
Nagybánya (á.) 19 3
Nagybecskerek (közs.) 21 3
Nagykanizsa (r. k.) 27 6
Nagykároly (r. k.) 24 10 III. csoport.
Nagykikinda (közs.) 11 5
Nagyszeben (á.) 28 8 Békés, (r.) 11
Nagyszombat (r. k.) 50 2 Besztercze (ev.) 14
Nyíregyháza (ev.) 9 15 Budapest (r.) 43
Nyitra (r. k.) 33 7 * (ev.) 36
Pancsova (á.) 5 10 Brassó (ev.) 16
Pápa (r.) 24 14 Csiksomlvó (r.) 21
Pozsony (r. k.) 36 22 Felsőlővő (ev.) 11

» (ev.) 42 12 Halas (r.) 25
Rimaszombat (egy. prot.) 12 10 Kecskemét (r.) 30
Rozsnyó (ev.) 3 11 Kézsmárk (r.) 41
Sátoralja-Ujhely (r. k.) 13 8 Kolozsvár (r.) 46
Selmecz (ev.) 15 3 Medgyes (r.) 12
Szabadka (közs.) 24 11 Miskolcz (r.) 41
Szarvas (ev.) 39 21 Nagyenyed (r.) 34
Szatmár (r. k.) 34 5 Nagykőrös (r.) 36
Szeged (r. k.) 36 21 Nagyszeben (ev.) 37
Szentes (r.) 19 6 Sárospatak (r.) 62
Szolnok (á.) 12 9 Segesvár (ev.) 10
Szombathely (r. k.) 46 2 Sepsi-Szent-György (r.) 22
Temesvár (r. k.) 48 1 Sopron (r.) 41
Trencsén (r. k.) 30 7 Szászváros (r.) 21
Újvidék (r. k.) 11 18 Székely-Keresztúr (un.) 16
Ungvár (r. k.) 26 20 Székely-Udvarhely (r.) 18
Vácz (r. k.) 31 2 Újvidék (g. k.) 25
Veszprém (r. k.) 35 4 Zilah (r.) 24

Az I. csoport számai mutatják, hogy 59 gymnasiumbau, melyben a 
görögöt pótló tanítást tényleg berendezték, 1408 Y. osztálybeli tanuló 
tanulja a görögöt, 626 nem tanulja: az arány 69:31.

A II. csoport azt jelenti, hogy tiz gymnasiumban, melyben a pótló 
tanítást a törvény értelmében életbe kellett volna léptetni, nem találko
zott tanuló, a ki a görög alól való fölmentését kérte. E tiz gymnasium 
ötödik osztálybeli tanulóinak száma 358. Ha ezeket az előbbi csoport 
görög tanulóihoz számítjuk, a görögök aránya a nem görögökhöz 
73-4 : 26 6.
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А III. csoportbeli intézetek a törvény engedelmével élhettek s 
görögöt pótló tanfolyamot nem szerveztek. Ezekben az V. osztálybeliek 
száma 693. Ezeket csak a tényleges állapot jellemzésére szabad az előb
biekhez hozzáadni, s ekkor kitűnik, hogy csak 22'3 százaléka az Y. osz
tálybelieknek nem tanul görögül; 693-nak azonban nem állott módjában 
választani.

Megjegyzendő, hogy ezek nem hivatalos adatok, tehát itt-ott hibásak - 
is lehetnek; továbbá a jegyzék nem teljes, hiányzik több felekezeti, de 
más gymnasium is (Zombor, Sz.-Udvarhely k. stb.). Egészben véve azon
ban, a közokt. ministernek a pénzügyi bizottságban tett nyilatkozatát 
tekintetbe véve, az összeállítás eléggé tájékoztató. Tény az, hogy a mely 
intézetekben a tanulók választhattak a görög s a pótló tanítás közt, csak 
egy negyedrésze a tanulóknak választotta az utóbbit ; a tényleges állapot 
pedig az, hogy csali egy ötödrésze a gymnasiumi ötödik osztálybeli tanu
lóknak nem tanulja a görögöt.

Ez az eredmény nemcsak nagyon meglepett, de némikép boszantott 
is néhányat a görög-ellenesek táborából, kiknek argumentumai közt nem 
utolsó helyet foglalt el, hogy a szülők s tanulók a legnagyobb türelmet
lenséggel várták a fölszabadító törvényt, mely egy elviselhetetlen terhet 
vesz le az ifjúság vállairól. Nagyon furcsa lett volna, ha nem kerestek 
volna a meglepő jelenség okául oly tényezőt, mely őket némileg ment
heti. S fölfedezték, hogy a tanárság az oka mindennek : ez gyakorolt 
hallatlan pressziót az ifjúságra, kényszerítette a görög nyelv tanulására, 
hogy kudarezot valljon a törvény s megmentessék az orthodox philologia 
érdeke. Igen furcsa czikkek jelentek meg a „Nemzetiben, az egyik 
Schvarcz Gyula képviselő úrtól, a ki mindenfélekép fenyegette a tanárokat, 
ha nem hagynak fel alattomos passiv ellentállásukkal, melylyel a jótékony 
törvény ezélzatait ki akarják játszani. A képviselő úr nemcsak nagy 
haraggal, dé egyszersmind olyan hangon szólott, mintha az állam hatal
mával szegény tanárok megfenyítésére korlátlanúl rendelkeznék. Hogy 
messze túlment azokon a határokon, melyeknek átlépésére még gondolni 
se lett volna szabad a tanárság e hü barátjának, mutatja közoktatásügyi 
ministerünk nemes magatartása, ki a pénzügyi bizottságban megengedte, 
hogy talán egyes helyeken történt némi pressió, de erre vonatkozó intéz
kedéseknek semmi szükségét nem látja. A görögellenesek közül némelyek 
igazi doctrinairek módjára egész fanatikus dogmatismusba merültek el e 
kérdésben; a közoktatásügyi minister szabadon gondolkodó ember, ki 
megfigyeli az eseményeket s államférfiúi megfontoltsággal nyilatkozik s 
cselekszik.
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A mi nézetünk a helyzetről a következő. Nem kételkedünk benne, 
hogy a törvény hatálya évről évre fokozódni fog, s végre csak egy kis 
töredéke az ifjúságnak fogja tanulni a görögöt, a mi némelyek nyilat
kozata szerint szinte bünszámba megy már. Ezek legyenek egy kis türe
lemmel; megjön az idő, a mikor Magyarországon még kevesebben fognak 
tudni görögül, mint most s ha csak ennyi kell a tökéletes boldogsághoz, 
ez az idő nem lehet nagyon messze. Hogy a törvény nem hatott azonnal, 
mint valamely energikus orvosság, a közokt. minister úr a szabályozó 
rendelet késő kiadásából magyarázza, a mi kétséget nem szenved, de 
talán kiegészítendő azzal, hogy a közönségben, sőt a tanuló ifjúságban 
is van bizonyos conservatismus, mely a megszokásból származik s nem 
tudja mától holnapra évtizedeken át megszokott útját elhagyni. Űj 
törvényt három nap alatt lehet csinálni, de megszokott fölfogások nem 
alakúinak át ily gyorsan. A törvénynyel nem vallottak kudarczot, 
annak pedig, a mi történt, nem a tanárok az okai. A tanárok?! 
Hiszen egyik argumentum a törvény mellett az volt, hogy a közép
iskolai tanárok többsége mellette foglal állást. Most egyszerre ellenségeivé 
lettek volna ? Azután ilyetén váddal túlságosra becsülik a tanár befolyását 
a tanulókra s szülőkre. Emezek határozott akarata ellen hiába lett volna 
a tanárok rábeszélése, „pressziója“. Különben állítsuk csak össze a tényeket. 
A brassói kör a leghatározottabban a görög ellen nyilatkozott, s ime 
Brassóban csak két tanuló kívánta fölmentését a görög alól. Újvidék a 
görög mellett szavazott s a gymnasiumban 18 tanuló nem tanul görögül 
s csak 11 maradt meg a görögnél. Ezeket a példákat tetszés szerint 
szaporíthatnék, ha nem tanároknak szólnánk, kiknek körében az első 
percztől fogva boszankodással vegyes derültséget okozott az a föltevés, 
hogy a tanárok összeesküdtek a törvény kijátszására s erőszakoskodtak 
a görög mellett. Meglehet, hogy egyes helyeken, ha véleményét kérték, 
a görög tanulására buzdított a tanár, legjobb meggyőződése szerint, de 
hát ne kövesse-e a tanár meggyőződését, megvan-e tiltva neki, hogy leg
jobb tudomása szerint tanácscsal szolgáljon azoknak, kik hozzá föl- 
világosításért fordulnak ? Hiszen a törvény még nem tiltja a görög nyelv 
tanulását! A dolog újságán kívül egyéb okok is késztették a tanulókat 
a görög nyelv tanulására. Mi már a Közlöny májusi füzetében 30— 50 
százalékra tettük azoknak a számát, kik esetleg a görögöt fogják 
választani. Akkor ezeket irtuk :

«Egy része a tanulóknak nyitva akarja majd magának tartani azokat a 
pályákat is, melyekre a görög nyelv tanulása még kötelező . . . Egy másik része 
a tanulóknak, s ez már tetemesebb, oly gymnasiumokba jár, melyekre az új 
törvény érvénye nem terjed [Az összeállításból kitűnik, hogy számos autonom
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felekezeti iskola önkényt intézkedett az új törvény értelmében]. 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 majd be a görög nélkülieket, akarják folytatják tanulmányaikat, föltéve, 
hogy az osztrák egyetemekre fölvétel dolgában megindított tárgyalások nem 
kedveznek az új törvénynek. E kategóriák együttvéve elég szép számot adnak, 
esetleg a felsőbb osztálybeli tanulóknak 30—50 százalékát» . . . (518. 1.)

Mi a magunk részéről nem ringatjuk magunkat a görög nyelvre 
vonatkozólag semmiféle csalódásban. Az új törvény meg fogja tenni hatását. 
A görögül tanulók száma évről évre csökkenni fog, az arány mind „ked
vezőbbé“ válik majd a pótló tanítás javára. A régi szokás helyébe uj 
szokás fog lépni. Az előbb említett csoportok közül a második termé
szeténél fogva fog csökkenni, mert a felekezetek lassan-lassan kénytelenek 
lesznek a pótló tanítást berendezni; az első már most se nagy, a har
madikat azzal csökkenthetjük legbiztosabban, ha a görög tanulást s 
tanítást a „Nemzet“ példája szerint oppositionalis hírbe hozzuk tanulók, 
szülők és tanárok előtt. Megmarad a görögnek azon csoportja, kik Bécsbe 
akarnak menni orvostant hallgatni . . . .  Egyébiránt ismételten kifejezzük 
ama meggyőződésünket, hogy ez az egész állapot voltakép tarthatatlan 
s hogy vagy előre kell menni, vagy visszatérni a régi állapothoz. A melyen 
most állunk, azon a helyen nem maradhatunk meg.

Gymnasiumi tantervűnk idegen forum előtt.
Megjegyzések nélkül közöljük gymn. tantervűnknek ezen méltatását, 

mely egy kiváló német folyóiratban (Deutsche Blätter für erziehenden 
Unterricht) jelent meg, hol szerzője bíráló áttekintést vet a felsőbb oktatás 
terén nyilvánuló paedagogiai mozgalmakra. Csak tájékozásul említjük, 
hogy az ismertetés figyelmet érdemlő oldalról ered; Írója elsőrendű tan
férfiú és ismert paedagogiai tekintély. Ernst von Sallwürk 1877 óta 
badeni közoktatásügyi tanácsos és mint ilyen országa közoktató főható
ságának tagja. Mint iró különösen a paedagogiai elmélet történetéről irt 
jeles tanulmányokat (Locke és Rousseau műveinek fordítása, mellett, to
vábbá Fénélon fordításához csatolt kiválóbb müve : Fénélon és a nőnevelés 
irodalma Francziaországban Fleurytől Necker asszonyig); alapelvekben 
ugyan Herbart követője, de a most Németországban folyó paedagogiai 
vitatkozásokban szabad, önálló Ítélettel foglalt állást. Hazáján kívül is jó 
neve van, mivel a nemzetközi oktatásügyi congresszusokon Brüsselben 
(1880) és Londonban (1884) méltó képviselője volt a német tanügynek 
és neveléstudománynak.

E gy észszerű (rationalis) tanterv.
Uyest kapunk Magyarországból; közli a budapesti egyetem tanárképző 

intézetének tanára, a magy. orsz. Közokt. tanács állandó tagja, Kármán dr., 
Ziller egykori tanítványa, a ki azonban annak tantervrendszerétől egy lényeges
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pontban eltér. Ez a tanterv 1887. óta érvényes. A legjobbak közé tartozik, 
a mit valaha a gymnasiumi tanítás szervezetéről Írtak és csak az egy, igaz, 
súlyos aggodalmat kelti, hogy a nyolczosztályú magyar gymnasium csekély 
óraszámával nem adja meg kellőkép a lehetőséget ezen egészben jeles utasítások 
végrehajtására, bár jelentékeny mértékben fordul is a tanulók házi munkás
ságához és az idegen irók ismeretét részben fordításokból meríti.

A tanítás középpontja az anyanyelv. A mint általában képesíti a 
tanulókat minden szakoktatás felfogására, úgy viszont az egyes tanulmányok 
maguk részéről is kötelesek a nyelvbeli műveltséget gyámolítani. Azért a fel
sőbb osztályokban szakbeli dolgozatok is tárgyai az Írásbeli gyakorlatoknak. 
A magyar nyelv óraszámai a nyolcz osztályon á t : 6, 5, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 
összesen 30, míg a gymnasiumban még tanítandó többi nyelveknek összes 
óraszámai: német 18, latin 49, görög 19. Az alsóbb osztályokban a magyar 
nyelvtanítás adja az általános grammatikai ismereteket, úgy hogy a többi 
nyelvek tanítása eleitől fogva analytikus módon olvasmányhoz fűződhetik. 
Tartalmilag a történeti oktatást készíti elő, mely csak a negyedik osztálytól 
fogva követ önálló tervet. A magyar olvasmányok anyaga — mesék, hazai 
és idegen mondák, honi történet — az egyéni erkölcsös életből nyújt képeket 
és laponkint vezet társadalmi állapotok szemléletéhez. Mihelyt ehhez elértek, 
kezdődik meg a tulajdonképeni történeti tanítás a negyedik osztályban. Ettől 
fogva az anyanyelvi oktatás irodalmi szempontok után indul, melyek azonban 
maguk részéről is megvilágítják az emberi művelődés haladását, a mint annak 
a történeti oktatásból kitűnni kell. E tekintetben a többi nyelvek tanításával 
sokfélekép kapcsolatba jut, a mint erről az olvasmányok kiszemelése jelesen 
gondoskodott. A nyolczadik osztályban hozzájáruló, psychologiai és logikai 
„előkészítő“ oktatás az irodalmi tanítás formális eredményeit foglalja rend
szeresen össze. A történeti tanítás terve már a magyar gymnasium nemzeti 
irányzatánál fogva kiváló jelentőségre számít. Láttuk, miként nő ki mintegy 
az anyanyelvi tanításból, hogy a 4—6 osztályokban folytatólagos tanmenetben 
tárgyalja a régi (görög-római), közép és újabb kori történetet. Az alatt a 
földrajz is a történet mellé sorakozott. Miután az alsóbb osztályokban oly 
elvek szeiint, a minőket e sorok Írója egyebütt hangoztatott, a természeti tanítás
hoz fűződött, mely a természetet legelőbb is úgy tárgyalja, a hogyan mint a föld 
ruhája lép a tanulók szeme elé, és később az egyes országok és népek tör
téneti tárgyalásában a történelemben folytatódott, most a 7. osztályban evvel 
egyesül mint „Európa és Amerika államismerete“, míg az utolsó osztályban 
befejezéskép a történeti oktatást „a magyar állam politikai és társadalmi 
fejlődését“ foglalkoztatja. A természetrajz viszont a 4. osztályban válik el a 
földrajz tanításától és három osztályban tárgyalja az ásvány- és kőzettant, 
növénytant és állattant, de folyvást tekintettel a földrajzra, úgy hogy az 
azokban az osztályokban, hol mint külön szak nem szerepel, más kettőben 
talál gondos ápolást. A mathematika tanítására a következő óraszámok jutnak : 
6, 7, 5, 5, 4, 3, 3, 2 ; belőlük azonban az alsó négy osztályban 3, 3, 2, 2 óra 
a rajzoló geometriára esik, mely a tulajdonképi rajzoktatást magában foglalja. 
A tanterv ez a része is kitűnően van kidolgozva, de róla áll még inkább, 
mint a többi mindről, hogy idő hiányában nem juthat kellő kifejtésre. Hozzá 
teszszük még, hogy a latin nyelv a legalsó (1) osztályban, a német a har
madikban, a görög az ötödikben kezdődik ; a tanterv megengedi, hogy ez az 
Odysseiával kezdődjék : de Homeroson kívül ezen jelentőséges és az ifjúság 
tanítására legalkalmasabb irodalomnak alig nyer más képviselője kellő alkal
mazást, és tarthatni tőle, hogy a görög járulékáról a magasabb műveltség 
számára Magyarországban egykor egészen le fognak mondani.

A vallástanítás, mint majdnem mindenütt, nem áll semmi kapcsolatban 
a tanulmányok menetelével. Számára mint a tornázásra heti két óra jut. Azon
felül a rajz mint fakultativ tárgy szerepel a közép és felsőbb osztályokban. 
(Az ének és a szépírás sehol sincs említve). Hozzászámítva az óraszámokat, 
melyek e tárgyakra esnek, a magyar gymnasium eléri a naponkinti foglal
kozásnak megengedhető legmagasabb óraszámát. A mellett itt-ott mégis 
vehetők észre a szakbeli anyagban hiányok, nyilvánvaló bizonyságául annak,
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mennyire rászorulnak tanterveink beható újjászervezésre; mert ha egy paeda- 
gogiailag oly finoman kidolgozott tanterv, mint az előttünk fekvő, végtére 
még sem felelhet meg a gymnasiumi műveltség czéljainak, mit várhatunk 
a többitől, melyekben ép minden szak, gyakran még személyes befolyással 
is visszaélve, lehetőleg szélesre terjeszkedik

Ez azonban nem akadályozhat benne, hogy ezt a tervet örvendetes 
jelének ne vegyünk az igaz paedagogiai életnek a felsőbb iskolák terén, mely 
legalább kilátást nyújt rá, hogy, ha most végre tanulmányi szervezetünk nem 
halasztható ujjárendezése bekövetkezik, a paedagogiát is szóhoz fogják ju t
tatni. Egy tekintetben különös figyelmet érdemel. A gymnasiumi tanításnak 
nehéz problémája az, miként lehet azt a sokféleséget, mely az idők folyásá
ban rá nehezült, olynemű vonatkozásba hozni egymással, a mint arra már a tanuló 
szellemi egészségének gondozása kötelez. Alig sikerül, mind a szakot egy 
jelentős középpontra úgy vonatkoztatni, hogy tőle nyerjenek világítást és 
meleget. A nemzeti és az óclassicai tanítást nehezen lehet közös hatásra egybe
foglalni ; a humán és a reál tárgyak önfejű csökönösséggel járnak a maguk 
külön utjain. A magyar tantervben, melyet ismertetünk, nem találni meg az 
egyes szakoknak erőszakos mások alá rendelését, sem a kölcsönös vonat
kozások mesterkélt kieszelését, mely miatt bizonyos más tervek minden nyug
talanság és fölindultság mellett még se jutnak igaz élethez; ellenben az egyes 
szakok oly sokfélekép fonódnak együvé benne, egymást annyira idején váltják 
fel, majd itt, majd ott segitséget nyújtva és fogadva, hogy az egész erősen 
szervezve áll fenn. A paedagogia, még az iskolai élet gyakorlatától eltekintve 
is, tudomást vehet a szerencsés concentratiónak ezen példájáról.

Az erdélyi róm. katholikusok státusyyüiésüket ez idén szeptember 
23. napján tartották meg. Egy napra terjedett e státusgyülés s azt hiszem, 
hogy mégis többet végezett iskolai tekintetben, mint máskor a 3—4 
napos gyűlések alatt, mert oly cardinalis elveket fogadott el, melyek, ha 
a közoktatásügyi kormány is úgy akarja a státusnak főleg középiskoláit 
egy pár év befolyása alatt a legrendezettebb állapotba helyezhetik.

Legelső helyen az államsegély kérésének elhatározásáról kell szóla- 
nom. A státus teljesen átlátja, hogy középiskoláinak rendezésében határozott 
lépéséket kell tenni, mert meggyőződött arról, hogy a tanárok jelenlegi 
fizetésükkel egész erejüket semmiképen sem fordíthatják egyedül az iskolára 
s nem lehet meg működésükben az az életkedv, mely egyes kivételes 
esetek leszámításával meg van azok munkájában, a kik menteknek érzik 
magukat a súlyos anyagi gondoktól s tudják, hogy munkájokat jobban 
sehol sem fizetik meg; és mert meggyőződött arról is, hogy a felszerelés 
és épületek dolgában sem tarthat lépést az eddigi rendszer mellett az 
egyenrangú intézetek haladásával. Eme meggyőződés alapján a státus 
múlt évi gyűlésén az igazgatótanácsot azzal bizta meg, hogy az idei 
státusgyűlésen határozott tervezetet és módozatot nyújtson be középiskolái
nak szervezésére nézve. Az igazgató tanács más expedienst nem találván, 
az államsegély kérését hozta javaslatba s pedig a gyulafehérvári, csik- 
somlyói és brassói főgymnasiumok részére, mint a melyeknek a magyar 
nemzeti művelődés szempontjából a közoktatásügyi kormány is hajlandó 
segélyt adni. Tervezet szerint a nevezett három intézetre költött eddig 
a státus évenkint 41,301 irtot. Az államsegélyes rendezés alkalmával 
szükségeltetik 62,550 frt. Ha a státus 30,000 frt segélyt kaphatna, 
akkor a három intézetre 71,301 frt jutna s így maradna a státusnak 
8751 frt, melyhez az eddigi pénztári fölöslegből 1000 frt volna kap
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csolható s aztán belőle a székelyudvarlielyi fő- és marosvásárhelyi nagy- 
gymnasium ügye is rendezhető lenne. A státusgyülés az egész tervezetet 
helyesnek találván, elfogadta s megbízta az igazgatótanácsot a terv keresztül
vitelével úgy, hogy a segélyt a közoktatásügyi kormány már az 1892. 
évi költségvetésbe fölvehesse. Yajjon a sok elpazarolt idővel nem jutott-e 
a státus a későn jövő vendégek sorsára? Nagyon óhajtandó, hogy úgy 
ne legyen, mert főleg a gyulafehérvári főgymnasium, melynek népessége 
240, 260-ra rúg, mely számot czélszerű internatussal még fokozni lehetne, 
s mely majdnem felerészben idegen ajkú, a magyar cultura terjesztésében 
bebizonyíthatólag tevékenyen részes.

Arra a kérdésre, hogy vájjon lehetne-e a státus tanintézeteinek 
számát redukálni, az igazgatótanács és vele a státusgyűlés azon véle
ményben van, hogy úgy a státus általános culturális érdekei, mint a 
helyi viszonyok szerint azok mindenikének létjogosultsága van s fen- 
tartásuk, ha a státus a fönnebb említett segélyt megkapja, semmi nehézségbe 
sem fog ütközni, főleg ha a marosvásárhelyi főgymnasiummá emelendő 
középiskolának átvételére nézve sikerül a minoritarenddel megegyezésre 
jutni, a mi fölött az alkudozás már megindult.

• A szerzetes tanárok fizetésének emelésére nézve úgy vélekedik a 
státus, hogy az részint az alapok jövedelmeinek a tervbe vett jelzálog
hitelintézet útján való czélszerű fokozása, részint a státusgyűlés által 
elfogadott önmegadóztatás alapján keresztülvihető lesz. A jelzálog-hitel
intézet Kolozsvár városában állíttatnék fel s a részvények legnagyobb 
birtokosa a státus alapjai lennének. Ez intézet felállítását a státus elvben 
elfogadta, de a szabályzatot átalakítás végett visszaadta, megbízván az 
igazgató tanácsot azzal is, hogy a jövő stásusgyűlésre szakemberektől 
vett világosan tájékoztató tervezetet mutasson be. Az önmegadóztatásnak 
czélja az, hogy az erdélyrészi katholikusok összesége járuljon jövedel
méhez mért segélylyel egy egyházi és iskolai közalap megteremtéséhez, 
melyből a jövedelmek egy része egyházi, másik része iskolai czélokat 
szolgálna és segítené a most meglevő alapok nem elégséges jövedelmeit.

A státus múlt évi gyűlése azt a kérdést is fölvetette, nem volna-e 
helyes a tanulók mindnyájára az internatus rendszerét behozni ? Az igaz
gatótanács jelentésében ezt a rendszert helyesnek találja, de mivel annak 
létesítése nagymértékű kiadásokkal járna, meg nem valósíthatónak tartja. 
A gyűlés a jelentést tudomásul vette. A magam véleménye szerint azonban 
a státus igen könnyedén surrant át a dolgon, mert ha más helyen nem, 
a gyulafehérvári gymnasium mellett valósítható az, minthogy egy egész 
épület-tömkeleget bérel a katonaság a státustól 600 írtért s megérdemelné 
annak megfontolását, hogy nem volna-e lehetséges, akár a mostani összes 
bérbeadott és nevelési czélokra felhasznált épület-tömkeleget eladva, árából 
a városon (hol e czélra ingyen telket bizonyára kapnánk) iskolai és 
internátusi czélokra épületeket emelni: akár pedig a véghetetlen csekély 
bérért kiadott épületek egy részét internátusi czélokra felhasználni ? 
Az internatus Gyulafehérvár vidékének anyagi, nemzetiségi, névelési s 
más számbaveendő viszonyai miatt igen czélszerűnek bizonyulna.

T a n á re g y e sü le ti K özlöny . XXIV. 6
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A városi kezelés alatt álló szamosujvári és erzsébetvárosi algymna- 
siuraok viszonya a statushoz, mint főtanhatósághoz a múlt évi gyűlés 
határozata szerint szintén rendezendő volt. E kérdésre nézve azonban 
az igazgató tanács csak a munka elején van, bekérvén, de meg nem 
kapván még az alapító okleveleket.

A középiskolai törvény életbelépése óta nem múlik el év, melyben 
a státusgyűlésen a státus egyik-másik jogának a közoktatásügyi kormány 
által való occupálása szóba ne jönne. A törvénynek 41. §-a oly bőkezű, 
hogy attól ugyan az állam elvehet a státustól mindent, de a státus is 
követelhet mindent a maga részére. Mind a státusra, mind a kormányra, 
de leginkább a középiskolai oktatás érdekére nézve óhajtandó az ügyek 
tisztázása s úgy látszik ez volt czélzata a közoktatásügyi kormánynak, 
midőn dr. Erődi Béla, a kolozsvári tankerület volt főigazgatója által a 
státus levéltárában kutatásokat rendeztetett, de e czélzattal nevezte ki 
a státusgyülés ama bizottságot is, melynek feladata lesz memorandum 
alakjában kifejteni a státus eddig élvezett jogait s azt a közokt. minister 
úrhoz vinni és kérni tőle az ügyek tisztázását. Akár melyik fél részére 
jussanak a jogok, annyit elérünk vele, hogy az ügykezelés gyorsabbá és 
egyszerűbbé válik s nem fog sem a közoktatásügyi kormány oly rende
leteket küldeni a státus iskoláihoz, melyekben a rendelkezés meg nem 
illeti, sem a státus nem lesz kénytelen a ministeriumtól jött rendeleteket 
a maga jogainak megfelelőleg végig javítani, miként ez pl. a folyó iskolai 
év elején életbe lépett új „Rendtartással“ történt, melyben, hogy csak 
a főbb változtatásokat említsem, mindenütt a „tankerületi főigazgató“ 
vagy „minister“ helyébe az „igazgató tanács“ vagy a „státus“ volt teendő, 
a tandíjra, a fegyelmi eljárásra, a szünnapokra, és a tankönyvekre vonat
kozó pontok helyébe a státus által hozott szabályokat kellett beiktatni.

A státus a görög nyelvre vonatkozó intézkedéseket teljességében 
magáévá tevén, azokat már a folyó iskolai évben érvényesítette.

A folyó évben nevezetes építkezést is végez a státus. így a székely
udvarhelyi főgymnasium számára egy egészen új s a kor kívánalmainak 
megfelelő épületet emeltet 67,983 frt 45 krral, mely már födél alatt 
áll s az 1891/2-dik tanévet benne fogják megkezdeni; a kantai algymna- 
sium épületét pedig 4842 frt 83 kr. értékben bővítette s ezzel a helyi
ségeket a kívánalmakkal megegyezővé . tette. Tervbe van véve a gyula- 
fehérvári és brassói gymnasiumok épületeinek átalakítása.

Anyagi tekintetben a státus vagyoni emelkedést mutat s pedig 
részint kegyes adományok által, milyenek Miké Miklós nagyváradi róm. 
kath. nyugalmazott lelkész és Erőss Elek Csíkszeredái polgármester 
2000—2000 frtos alapítványa jó tanulók ösztöndíjául és Nagy Imre 
kanonok alapítványa CsilíTFitod község iskolájára, mely egy tanítói lakással 
ellátott iskolai épületből 8300 frt pénzalapból áll; részint pedig az alapok 
emelése által, mely az 1888. évben a tanulmányi alapra nézve 10,103 
írtra rúgott s ezzel a gymnasiumok tanulmányi alapja 1.403,328 frtot 
tesz ki.

A státus középiskoláit illető adatokból elégnek találom felhozni, hogy
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van a statusnak 5 fő-, 1 hat- és 2 négyosztályú középiskolája, melyben 
a lefolyt iskolai évet befejezte 1437 tanuló, tehát 12-vel kevesebb, mint 
a megelőző évben. Róm kath. 1055 s magyar 1153, megbukott 297, 
jelesen végezett 105 ; érettségi vizsgálatra jelentkezett 89, az írásbelin 
átment 73, szóbelire bocsáttatott 80, érettnek nyilváníttatott 69 tanulót 
s pedig jelesen 14-et.

Tanár működött bejáró, óraadó a melléktárgyak és torna tanárain 
kívül 89, közülök okleveles rendes tanár 45, okleveles helyettes tanár 9, 
a törvény alapjan rendszeresített tanár 22, nem okleveles helyettes tanár 
13, különben a tanárok létszáma összesen 121.

K Ü L F Ö L D .

A  la t in  é s  g ö r ö g  n y e lv  a z  o r o sz  g y m n a s iu m o k b a n .
A „Vesztnik Jevropi“ 1890. aug. füzetéből.

A közeledő új tanév tanuló ifjúságunknak eléggé érezhető köny- 
nyebbségeket fog hozni. A gymnasiumok (jelesen a férfi vagy fiúgvmna- 
siumok, mert vannak női gymnasiumok is) tantervében olyan változások 
történtek, melyek bár nem oly lényegesek mint a hogy egy időben várni 
lehetett, de semmi esetre nem csekély jelentésüek. Első ilyen változás: 
a régi (görög és latin) nyelvekre való tanórák számának leszállítása. 
Eddig a gymnasiumok összes osztályaiban ezekre 85 óra volt hetenkint, 
most csak 75 lesz. Ezen felül leszállíttatott a mathematika óraszáma 
(1-el) és a földrajzé (2-vel). Az így szabaddá vált 13 tanórából kapott 
a vallástan 3-at, az orosz nyelv 3-at, történelem 1-et, természettan 1-et, 
a szépírás és rajz 5-öt. Hogy e változás jelentőségét megértsük, szüksé
ges, hogy főbb vonásaiban a gymnasiurai tanterv-kérdésnek történetéről 
emlékezzünk meg.

Midőn a 60-as évek végén a kevéssel azelőtt az 1864-diki alap
szabály (usztav) értelmében átalakított gymnasiumoknak újabb reformja 
foganatosíttatott, fősúlyt helyeztek az előadásnak úgynevezett concentra- 
tiójára, vagyis egy fő tárgyra való központosítására, a mely föltétlenül a 
többiek fölött uralkodjék. Mint ilyen tárgyat a régi nyelveket jelölték ki. 
A reform pártolói nem találtak elég szót, hogy azoknak fontosságát 
emeljék ki. Mindent, a mi velük versenyezhetett, lealáztak, ócsároltak 
„per fas et nefas“. így pl. M. Katkov-nak a gymnasiumi kérdésről írt 
egyik korábbi czikkében olvassuk: „Hasznos volna rövidebbre szabni äz 
olyan tárgyakra szánt időt, a melyek előadása, mint a tapasztalás mu
tatta, nem hajt lényeges hasznot a gymnasiumokban, hanem ellenkezőleg nem 
ritkán nagy kárt okoz. Ezen tárgyak közt első helyen áll az úgynevezett orosz 
irodalom-ismeret (szlovesznoszt), azaz: aesthetikából, irodalomtörténetből 
és kritikai újságczikkekből való szánalmas töredékeknek azon gyüjtéléké, 
a mely igazi kereszt-minden jóravaló tanítóra nézve, a fiatal embereket 
pedig csak czifraszóládioz (Phrasendrescherei) és fenhéjázó ítélethez 
szoktatja. A történelem előadását, legalább a középső gymn. osztályokban,
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szintén meg lehet rövidíteni, a tanulók nagy hasznára.“ Ugyancsak Katkov 
egy másik czikkében így szól: „A hazai nyelv nem lehet olyan paeda- 
gogiai eszköz, mint a milyenül- az európai iskolákban a régi nyelvek 
szolgálnak. Nem is kell a saját maga nyelvét tanulni; a gyermekek 
heszívták azt az anyatejjel, s a rajta való írást is elsajátították még 
mielőtt azon iskolába léptek, a mely az ő értelmi erejüket fejleszteni 
hivatva van. A természettannak 6 órát adtak, pedig tökéletesen elég 
volna 4 óra, s a többi kettőt vagy egészen szabadon kellene hagyni, vagy 
a természet országainak áttekintésére fordítani. Történelemre és földrajzra 
fordítanak nálunk (hat éves gymn. cursus mellett) 22 órát; ez fölötte 
sok. Földrajzra elegendő 6 vagy legfölebb 7 óra, történelemre pedig 10 
vagy 11.“

Midőn a reform végrehajtatott, és pedig azon irányban, melyet 
Katkov támogatott, ő azt nem eléggé határozottnak tartotta ; panaszko
dott, hogy a régi nyelveknek nem az összes tanórák fele jutott, úgy 
mint a porosz gymnasiumokban (252-ből 128), hanem csak valamivel 
több mint három nyolczada (206-ból 85). E szélső nézetet a „conver- 
tatiót“ illetőleg Katkovék ma is fönntartják. Polivanov úr, ki az ő 
czikkeit a gymnasiumi reformról kiadta, egyre csak azt találja, hogy a 
gymnasium alsó osztályaiban a régi nyelvek számára kelletinél kevesebb 
tér engedtetett. Magától érthető, hogy a régi nyelvekre való óraszám 
leszállítására a classicismus fanatikusai nem is gondolhattak bosszanko- 
dás és irtózat nélkül. „A régi nyelvekkel való foglalkozásnak akármilyen 
megrövidítése, mond Polivanov úr, a tanítás alaposságának kárára válnék 
s az orosz gymnasiumot az V classikai iskola normális jellegétől elütné“. 
Szkvorczov úr nézete szerint (ily czímü könyvében : „A gymnasiumok 
szervezetéről“) csak le kell szállítanunk a latin és görög nyelvek óra
számát a gymnasiumokban, — s a gőzkocsi, történeti sínéiből kizökkentve, 
oda viszi a fiatal nemzedéket s vele együtt a hazát, a hol most talán 
eszünk ágában sincs hogy legyünk“. A statusquo fentartása s ha lehet 
a „concentratió“-nak további megerősítése — ime utolsó szava azon 
nem nagy pártcsoportnak, melynek jelszava a Katkov neve, s közlönye 
a „Moszkovszkija Védomosztyi“.

De másképen vették föl a kérdést a hivatalos körökben, mihelyt 
csak elhatározták, hogy a gymnasiumi tantervek revisiójához hozzáfognak. 
Itt a régi nyelvekre szánt óraszámnak leszállítását ismerték el szüksé
gesnek, mindjárt elejétől fogva, s csak a leszállítás mértékéről merült 
föl nézetkülönbség. A közoktatásügyi ministerium kebelében (az úgyne
vezett minister-társ [ =  államtitkár-féle], hg. Volkonszki elnöksége alatt) 
megalakult bizottság azt ajánlotta, hogy az illető óraszám 4 órával szál
líttassák le (3-mal a latin, 1-gyel a görög nyelvé). A birodalmi tanács 
elé kerülvén a bizottság javaslata, annak többsége úgy találta, hogy még 
jóval tovább lehet menni, s a régi nyelvek óraszámát egész 16-tal lehet 
kevesbíteni, úgy hogy a latin nyelvre 36 óra jutna (eddigi 49 helyett) 
s a görögre 33 (eddigi 36 helyett). Közepetáján e két javaslat között 
állapodott meg a közoktatásügyi minister véleménye, melyet a bir. tanács
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kisebbsége is támogatott. Ő meghagyott a latin nyelvre 42 órát, a görögre 
33-at. így tehát 10-zel szállítván le a régi nyelvekre való tanórák 
számát, mégis inkább a tanács többségének nézetéhez közeledett, mint
sem a bizottság javaslatához. El lehet képzelni a fölháborodást, melyet 
e határozat a makacs ultra-classicusok táborában keltett. „Ez a terv, 
mely a paedagogia terén tapasztalatot szerzett komoly embereket a köny- 
nyelmű dilettantismus embereivel össze akarja békíteni — így szólt a 
„Moszk. Védomoszty“ — csak azon köztünk annyira elterjedt gyenge- 
lelkű légből ered, melynél fogva mindjárt készen vagyunk engedményekre, 
compromissumokra, szóval azon félintézkedésekre, melyek minden rossz 
politikának jellemző sajátsága. A félintézkedés, mely eleibe megy vala
mely szélső intézkedésnek, sokkal veszedelmesebb és ártalmasabb, mint 
ez maga.“ — De ugyan mire támaszkodik ezen éles bírálata a „com
promissum “-nak, mely jelenleg immár törvény erejével bir ? Csakis arra, 
hogy „46 óra á latin nyelv számára •— az a végső, minimális norma, 
a melynél alább menni, a szakemberek véleménye szerint, nem lehet.“ 
Pedig ez állítás merészségével csak annak alaptalansága mérkőzik meg, 
mely igazán nevetésre birja az embert. Ugyan miféle paedagogia az, a 
mely a mathematika vagy chemia pontosságát követeli magának? Miféle 
tanóraszám az, a melynek kevesbítése épen oly lehetetlen mint a pará- 
nyok számának változtatása, melyek ilyen vagy olyan chemiai vegyüle- 
tet tesznek? Értjük bár az orvost, midőn valamely gyógyszernek mini
mális, a szervezetre való hatáshoz okvetetlen szükséges adagát határozza 
meg, vagy pedig valamely mérges anyagnak maximális adagát, melyet a 
beteg még életveszély nélkül elbir de eláll az eszünk, midőn a paeda- 
gogusoktól halljuk: negyvenhat tanóra kell a latin nyelvnek s egy perez - 
czel se kevesebb 1 Ilyen szentséges, illethetetlen számok nincsenek, nem 
is lehetnek a paedagogia terén. Negyvenkét óra a 46 vagy 49 helyett, 
s az voltaképen csak fölszólítás arra, hogy dobjuk el a fölös terhet, 
különböztessük meg szigorúbban a fontost a nem fontostól, egyszerűsít
sük és könnyítsük meg a tanítási eljárást. Igaz, hogy e végett szakíta
nunk kell a megszokott gyakorlattal, a mi pedig mindig nehéz és kel
lemetlen. Innen van a reformtól való idegenkedés, a „szakemberek 
(specialisták)“ között, innen azon igyekezetük, hogy a mennyire csak 
lehet, a tanidőnek jelenlegi fölosztását védelmezzék. A ki megszokta, hogy 
a dolgát heti hat órában végezze, annak ugyan nem lesz könnyű azt 
kellőleg öt óra alatt végezni; de a nehézség, az adott esetben, koránt
sem egyenlő a lehetetlenséggel. Elmúlik öt év, fejlődnek új megszokások 
— s ugyanazon „szakemberek“ talán nevetni fognak túlzott félelmükön 
Alig lesz köztük csak egy is, a ki a rettenetes „negyvenkettő“ előtt 
leteszi a fegyvert s fölkiált: adjátok nekem a negyvenkilencz (vagy negy
venhat) órát vagy szabadítsatok föl a nem teljesíthető föladattól! S más
részről nem indul ki „könnyelmű dilettantismusból“ az ellenvélemény, 
mely a latin nyelv előadását heti harminczhat órára szorítja, a nélkül, 
hogy annak részletes bírálatába bocsátkoznánk, csak azon körülményre 
figyelmeztetünk, hogy az a latin nyelvnek ugyanannyi helyet hagyott
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meg, a mennyi eddig a görög nyelvnek jutott s többet mint a meny
nyivel ez utóbbi ezentúl fog birni. A mi az egyik nyelvre nézve lehet
séges, aligha lehetetlen a másikra nézve — természetesen azon feltétel 
alatt, hogy túlzott követelésekről lemondjunk.

Akárhogyan is, de a régi nyelvekre való tanórák leszállítása 87-ről 
75-re már lényeges eltérés azon rendszertől, mely ezelőtt 20 évvel 
diadalra jutott s melynek most is még sok híve van. E mellett még az 
is figyelemre méltó, hogy a mit a régi nyelvek vesztettek, az nagyobb
részt épen azon tárgyak javára használtatott föl, a melyeket Katkov 
és követői különösen nem kedveltek. Katkov a természettani órákat le 
akarta szállítani hatról négyre; azok pedig most fölemeltettek hétre. 
Katkov a történelem előadását akarta megszorítani, legalább a gymna- 
siumnak középső osztályaiban : az most egy órával többet kapott az V. 
osztályban. Katkov kész lett volna az orosz nyelvre és irodalomismeretre 
való órákat a legkevesebbre redukálni: ezen óraszám most nagyobb lett, 
és pedig nemcsak az I. osztályban, hanem VIII. is, hol az orosz nyelv 
tanulmánya főképen irodalmi jellemű. Mindez igen örvendetes ; de nem 
egészen helyesnek látszik nekünk csak a szépírásra és rajzra való órák 
fölemelése. A tanulóknak kezük-irásának megjobbítását sokkal biztosab
ban más úton lehetett volna elérni: jelesen a tanítás helyesebb inté
zése s a tanítóknak jobb megválasztása által, minthogy azok jelenleg 
ritkán bírnak a kellő tekintélylyel s különösen az által, hogy a többi 
tárgyak tanítói a föladott Írásbeli gyakorlatok külsejére több figyelmet 
fordítanának. A mi a rajzot illeti, mi korántsem tagadjuk annak, mint 
képző tárgynak jelentőségét: ámde az a gymnasiumokban, az új tanterv 
szerint, csak az első három osztályban van behozva, s . ily rövid idő alatt 
nem szerezhet benne a tanuló annyi jártasságot, hogy azontúl azt önállóan 
gyakorolni képes lenne. Azt tartjuk, hogy a szépírásra és rajzra szánt 
öt óra sokkal nagyobb haszonnal szolgálhatna a természetrajz előadására, 
a mely tényleg már régen megszűnt a gymnasiumainkban, s most a gym- 
nasiumi tantervből is ki van rekesztve. A birodalmi tanács többsége csak
ugyan akarta is a természettudományra fordítani azon hat órát, melyet 
a latin nyelvtől még a közokt. ministertől elfogadott hét órán fölül vett 
volt el. Ez pedig szerintünk igen kívánatos lett volna, annál is inkább, 
hogy ily módon a természettudományok számára a felsőbb osztályokban 
is került volna hely, a melyek azok többé-kevésbé rendszeres tanulmá
nyára alkalmasak. De ha már ezt lehetetlennek tartják, jó volna leg
alább az alsóbb osztályokat a természettudomány elemeivel ismerteti meg.

A másik lényeges újítás, mely a régi nyelvekre való órák leszál
lításával szorosan egybe van kapcsolva, magát a classicus nyelvek elő
adási módját illeti. Eddigelé annak tetőpontján állottak az orosz nyelvből 
a görögre és latinra való fordítások; ezek szolgáltak a tanuló ismeretei
nek s a tanító buzgóságának főmérőjéül, valamint az átmeneti és elbo
csátó vizsgálatok legfőbb föladatáúl. Most azok csak „tanítási eszközül“ 
tartatnak meg; főfő jelentőség a class, auctorok olvasására helyeztetik s 
az érettségi bizonyítvány elnyerése a régi nyelvekből az orosz nyelvre 
való írásbeli fordításoktól tétetik függővé. Ez különösen azon változás,
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a melyet az előbbi gymnasiumi rendszernek ellenei régóta sürgettek. „A 
classikai oktatásnak főnehézsége — így szóltunk mi a („Vesztnyik Jevr- 
opi“-ban) ezelőtt 6 évvel — nálunk eddig az oroszból a régi nyelvekre 
való fordításban fekszik. Hogy valahogy a főfeladattal boldoguljanak, 
elhanyagolják a többit és pedig azt is, a mely egyedül termékenyítheti 
meg a régi nyelvek ismeretét: az auctorok olvasását, orosz nyelvre való 
fordítással. Ez utóbbi szerepel ugyan a programúiban s tényleg végre is 
hajtják; de okvetlenül szenvednie kell a másiknak túlsúlya alatt, a mely 
pedig hasonlíthatlanúl kevésbé fontos. Az orosz természet nem igen sze
ret tisztán formális-féle részletekben elmélyedni, nem a grammatika-tudós 
aprólékos követelményeit a tudomány nyomós adataival egy sorba állí
tani ; nem hiába tehát, hogy a régi nyelvek tanulása iránt (abban az 
alakban, a melyben az 1871-től folyt) annyi nálunk az idegenkedés, mind 
a szülők mind a tanulók közt. Nem kárhoztatjuk föltétlenül az oroszból 
a régi .nyelvekre való fordítást, kivált az alsóbb osztályokban, a hol 
az a grammatikai alakok és szabályok biztos elsajátítását segíti elő; 
csak azt kívánjuk, hogy utó végre a tanulók előmenetelét annak alap
ján állapítsák meg, hogy mennyire ismerik az auctorokat s jártasak a 
class, régiség remekműveinek biztos megértésében, — ne pedig azon 
gépies ügyességük szerint, hogy t. i. néhány phrasist görögül és latinúl 
le .tudjanak írni. Ez a tudás, ritka kivétellel csak olyan gyorsasággal 
szokott eltűnni, a milyen hosszú idő kellett annak megszerzésére; míg 
az auctoi’ok megértése, a megkedvelés melegével párosulva, megmarad 
soká vagy mindenkorra. A bíráló mérték változásával magától megvál
toznék a tanítás jelleme is.“ S valóban, nagyon különböző dolog holt 
nyelvek értésére törekedni vagy pedig arra, hogy használni tudjuk, habár 
féligmeddig hibásan. Az orosz mívelt emberek közt igen sokan vannak, 
a kik franczia, német, angol irók olvasásában gyönyörködnek ; ellenben 
ritka kivétel, hogy ezen nyelvek valamelyikén valaki írni tudjon s e 
tudást rendesen csak azok szerzik meg, a kiknek módjuk volt már jóko
rán, többnyire gyermekkorukban, az illető nyelven társalogni. Görögül 
és latinúl nálunk senki sem beszél; görög és latin beszédet gyermekeink 
csak az iskolában hallanak. Vegyük hozzá még a régi nyelveknek sajá
tos nehézségeit: azon roppant külömbséget, mely köztük és az újabb 
nyelvek közt van, s megfogjuk érteni, mennyi terméketlen és hálát
lan erőlködésekbe kell hogy kerüljön annak a nem-irigyelhető mester
ségnek megszerzése, hogy valaki a cicerói vagy xenophoni nyelvet vala
hogyan utánozhassa. Innen a makacsság, a melylyel az eddig uralkodó 
rendszer hívei a régi nyelvekre való óraszámnak illethetetlenségét védik. 
Hogy a tanuló a latin extemporalékban virtuozitásra tegyen szert, kevés 
bizony még a negyvenkilencz óra is ; ennek legjobb bizonyítéka az 
eddig elbocsátó vizsgálatok alkalmával készített írásbeli dolgozatoknak 
nem igen magas színvonala. Teljesen értjük, hogy Katkov-nak hü tanít
ványai, mesterükkel együtt, még a „concentratio“ fokozásáról tudtak 
ábrándozni; akárhány órát fordítunk a régi nyelvekre, az mégis mindig 
kevés lesz, ha végczélúl marad a tanulókat a görög syntaxis s a latin



stylistikának minden finomságaiba beavatni. Most a czél megváltoztával, 
megváltoznak annak elérésére szükséges eszközök is. A mystikus 46. 
szám minden jelentőségét veszti már annálfogva, hogy a leczkék tartalma 
korántsem marad a régi. Az új tanczélra valóban inkább elegendő a 
negyvenkét ótra, mintsem a régire a negyvenkilencz. A „szakembereknek“ 
sokat kell felejteniük s sokat megtanulniok. El kell attól szokniok, hogy 
a régi írókban főképen grammatikai anyagot lássanak, mely becscsel bir 
mint az extemporálék substratuma ; el kell sajátítaniok a classikai művek 
magyarázatának egy olyan módszerét, mely azokat a tanulókkal megérteti 
és megszeretteti. Eddig sokan a régi nyelvek tanítói közül, a kiket kül
földről hozattak, rosszul bírták az orosz nyelvet, s már ennélfogva sem 
voltak képesek a latin vagy görög nyelvnek egész szépségét megéreztetni, 
az olvasmány tartalmát kellőleg megmagyarázni s rámutatni az érintke
zésekre és különbségekre a régi nyelvek és az orosz nyelv között, s 
mely a régi nyelvekből az oroszra való fordításnak szabályos voltát sem 
tudták megbírálni. Ennélfogva a reformnak teljesen észszerű kiegészítése 
az a szabály, melynél fogva az orosz és mind a két régi nyelv, külö
nösen a latin nyelv előadása, legalább a három fiatalabb osztályban, 
ugyanazon egy tanítóra bízandó, a ki született orosz s.teljesen jártas 
úgy a hazai nyelvben mint a régi nyelvekben.

A reform, a melynek fővonásait olvasóinkkal megismertettük, 
nem csak a gymnasiumokra, hanem az egyetemekre nézve is bir jelen
tőséggel. Nem is szólva arról, hogy jobban biztosítja a tanulók több
oldalú előkészítését az egyetemi leczkék hallgatására; hanem meg kell 
hogy lássák egyenes hatása is a historico-philologiai facultás tantervén, 
s a historico-philologiai vizsgáló bizottságok programmjain. Az 1885. évi 
szabályzat, mely a hist.-philologiai facultásba egy bizonyos „concentra- 
tiót“ hozván be, megszüntette a szak-kategoriák közti különbséget s 
első sorban valamennyi hallgatótól oroszból görögre és latinra való for
dítási gyakorlatokat kívánt, — ugyanazon időben készült, midőn a hiva
talos körökben arról volt szó, hogy a gymnasiumokban a régi nyelvekre 
való óraszám fölemeltessék. S valóban, ha a historico-philologiai bizott
ságbeli vizsgálat mintegy ismétléséül vagy folytatásáúl volt hivatva szol
gálni az érettségi vizsgálatoknak, — ha a philologus-hatlgatóktól, akár
milyen specialitást választottak is, mindenek előtt „a biztosságot a nyelv 
alakokban és syntactikai fordulatokban, meg a latin nyelvre nézve a 
stylistikában is“ kellett követelni, — okvetetlenül szükséges volt mind
járt kezdettől fogva a régi nyelvek grammatikai tanulmányát megerősí
teni ; szükséges volt, a gymnasiumi extemporáléknak kétannyi fontossá
got tulajdonítani, mint a melyekre az egyetemi extemporálék támaszkod
nak. Ellenben ha az extemporálékat a gymnasiumokban a „tanítási esz
köz“ fokára szállítjuk le s azokat az érettségi vizsgálatoknál a régi 
nyelvekből az orosz nyelvre való fordítással váltjuk föl, — le is kell 
mondanunk róluk az egyetemen vagy jelentőségüket minimumra szállítani, 
megtartván azokat a régi nyelvek specialistái számára. Hiszen nem lehet 
megengedni, hogy a fiatal ember, a ki a gymnasiumi tanulás utolsó évei-
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ben egyáltalában nem vagy csak igen keveset foglalkozott extemporá- 
lékkal, újra fogjon hozzá az egyetemi pádon, habár esze ágában sincs, 
hogy magát a class.-philologia tanulmányának szentelje. Ha a class, 
auctorok olvasása első helyen áll a gymnasiumokban, ugyanígy kell még 
inkább az egyetemen. A gymnasiumi reformnak tehát csak természetes 
következése, hogy a historico-philologiai facultás is megint előbbi szer
kezetéhez visszatérjen.

I R A T T Á R .

A középiskolai törvényt módosító 1890. évi XXX. törvényczikk 
életbeléptetése tárgyában a vall. és közokt. minister f. é. 30.820 sz. a. 
a következő rendeletet intézte valamennyi tanker, főigazgatóhoz:

A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883 
XXX. törvényczikk módosítása tárgyában hozott 1890. évi XXX. tör- 
vényczikket a rendelkezésem és vezetésem alatt álló gymnasiumokban 
a jövő tanévvel fokozatosan és pedig az 1890/1-dikivel az Y. osztályban, 
a következő években folytatólag egy-egy magasabb osztályban életbe
léptetem.

Midőn erről a főigazgatóságot a szükséges intézkedések megtétele 
czéljából értesítem, az új törvény helyes értelmezése s czélirányos kivitele 
érdekében figyelmét a következő pontokra hívom föl :

Az idézett törvényczikk rendelkezésének megfelelően a gymnasium 
4 felső osztályába járó azon tanulók, kik a görög nyelv és irodalom 
tanulására nem köteleztetnek, e tárgy helyett a következő tantárgyakból 
nyernek rendes oktatást:

«) a magyar irodalom bővebb megismertetése, kapcsolatban a görög 
remekírók műveinek ismertetésével, magyar fordításban s a görög irodalom 
s művelődéstörténet alapvonalai;

Ъ) a rajz (mértani és szabadkézrajzi elemekkel).
A tananyag körét s osztályok szerint való felosztását a kellő számú 

példányban ide csatolt tanterv mutatja, részletes tagozását az annak 
idején a tanári testületek által készítendő állandó tanmenet fogja fel
tüntetni.

E pótló tanfolyam két külön kötelező tantárgyat ölel föl, melyekből 
rendes osztályvizsgálat teendő s melyek közül az a) alatt említett az 
érettségi vizsgálat szóbeli részének tárgya,

Az a) alatt fölsorolt tárgycsoport az illető osztálybeli főnévkönyvek 
és osztálybizonyítványok tárgysorozatába „Magyar irodalmi olvasmány, 
görög irodalom és mívelődés történelem“ czímmel az érettségi vizsgálati 
kimutatás és bizonyítványba „Magyar Írók bővebb tanulmányozása kap
csolatban a görög classicusok fordításban való ismertetésével és görög 
művelődés történelemmel“ czím alatt iktatandók be.

Az oktatást az a) alatt fölsorolt tárgycsoportból, ha arra képzett
ségénél fogva kiválóan alkalmas classica philologus nincs az intézetben, rend-
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szerint a magyar nyelv s irodalom tanára a b) alatt említett tárgyból 
a rajztanár teljesíti.

Tekintve, hogy a pótló tanfolyam fölállításával a tanítás bizonyos 
mértékig két irányba tereltetik, melyek követése az előre választott élet
pályák minőségétől függ, viszont a kitűzött életczél elérésére az irány 
helyes megválasztása nagy fontossággal bírván, különös súly helyezendő 
arra, hogy az érdekelt körök (első sóiban szülők, gyámok stb.) a tör
vény lényeges tartalma s az irányválasztás természete s következményei 
iránt eleve tájékozást nyerjenek; e czélra a rendes hirdetési eljárás 
mellett a helyi és vidéki sajtó közreműködése vehető igénybe.

Hasonló fontosságú az Y. osztályba lépő tanulók iránybevallása. 
Az irányválasztás a beiratás alkalmával a szülők illetőleg törvényes gyámok 
által teendő szóbeli távollétölc esetén általok kiállítandó Írásbeli nyilat
kozat útján történik.

Ha a tanuló a szőlők, illetőleg törvényes gyám távollétében ezek 
írásbeli nyilatkozata nélkül jelentkezik az V. osztályba való felvételre, 
a választott irányt bejelenti, de az Írásbeli nyilatkozatnak 8 napon belül 
beszerzésére utasíttatik. Ha a tanuló á határidő elteltével sem mutatja 
be a kívánt nyilatkozatot, az igazgató értesíti a szülőket, illetőleg.gyámot, 
hogy a tanuló mely irányra jelentkezett, oly hozzáadással, hogy ha 5 
nap alatt ellenkező értesítést nem kap, a tanuló választása véglegesnek 
fog tekintetni.

A bevallott iránytól való eltérés illetőleg tantárgy változtatás iránt 
a törvény 4. §-a határoz. Tantárgyváltoztatás az idézett §. szerint kötelező 
fölvételi vizsgálat mellett rendszerint csak a tanév elején eszközölhető, 
az 1883. évi XXX. t.-cz. 13. §-ában megszabott módozat mellett évközben 
történt intézetváltoztatás esetén a tantárgyváltoztatás kívánatra csak 
akkor engedhető meg, ha az intézetben, melybe a tanuló átlépett, az 
általa eddig követett irányban tanfolyam nincs berendezve. Hogy mennyiben 
és mily módozatok mellett engedhető meg addig is, míg a törvény által 
kilátásba vett tanfolyamok a gymnasium mind a négy felső osztályában 
berendezve lesznek, az Y-nél magasabb osztályú magántanulónak tan
tárgyváltoztatás mellett a vizsgálat letétele, az iránt a döntést esetről- 
esetre magamnak tartom fönn.

Az V. osztály a pótló tanfolyamában használandó tankönyvek, melyek 
részint készen vannak, részint a tanév kezdetéig használatra készen 
lesznek, a következők:

az a) tárgycsoportra nézve 1. Magyar olvasókönyv, melynek rész
letes czímét még a jövő tanév megkezdése előtt fogom közölni. 2. Görög 
és római régiségek dr. James Gozo müve után. (Számos ábrákkal. Buda
pest. 1890. Eggenberger kiad.) A görög állami régiségektől szóló rész. 
3. Thukydides történelme, egyelőre Zsoldos Benő fordítása nyomán meg
rövidítve és szemelvényekben.

h) A rajzhoz, mely fali táblák útján gyakoroltatik, tankönyv nem 
szükségeltetik, hanem az intézet részére beszerzendők a következő táblás 
munkák: 1. Szemlér Mihály „Rajzlapok szabadkézzel való rajzoláshoz“
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ez. 4 füzete á 12 kisebb lap. (Ajánlott mű. Ára 3 frt 20 kr.) 2. Balló 
Ede Stilszerü rajzminták gyűjteménye. Színes ékítmények (1 fűz. ára 
1 frt 40 kr.). 3. A mennyire megjelenése folyó évi déczember haváig 
kilátásba van helyezve: Yárdai Szilárd fali táblák sorozata (ára 24 frt). 
Eshetőleg 4. Andel Antal színes ékítményekből álló nagyobb gyűjteménye, 
(12 füzet, összesen 80 lap. Egy-egy füzet ára 3 frt.).

A többi tanfolyamokban használandó tankönyvek jegyzékét annak 
idején fogom közölni.

Az Y. osztályi tanfolyam részére igényelt s két tanár közt meg
osztó 4 óra többlet mellett tanerő szaporítás szüksége az 1890/1-dik 
iskolai évben még nem forog főn, de a tanítás zavartalan eszközlése és 
mindennemű összeütközés lehető kikerülése végett különös gond for
dítandó az órarend egybeállítására és a tanhelyiségek czélszerü kihasz
nálására. Önként értetődik, hogy a párhuzamosan eszközlendő tanítás 
órái legalkalmasabban a leczkeórák- elejére és 'végére tehetők. Helyiségek 
tekintetében ott, hol az egyik párhuzamos tanfolyam számára külön terem 
nem áll rendelkezésre, a rajztermen kívül fölhasználhatók a kísérleti 
terem és az alsó osztályoknak a kisebb óraszám mellett üresen álló 
termei, ezekbe vonul a kevesebb növendékből álló tanfolyam, míg az 
ifjúság nagyobb csoportja osztálytermében marad.

Fölhívom a főigazgatóságot, lássa el a vezetése alatt álló 8 illetve 
Ö osztályú gymnasiumok igazgatóit a jelzett nézőpontokból az adott 
személyi és helyi viszonyok figyelembe vételével oly- utasításokkal, hogy 
a pótló tanfolyam az 1890/1. tanév elejével akadálytalanúl és kívánatos 
siker kilátásával életbe léptettessék.

Ha valamely intézetnél a pótló tanfolyam szerzése körül nagyobb 
nehézségek merülnének fel, erről hozzám haladék nélkül jelentés teendő.

A tanári testületektől elvárom, hogy e rendeletemet, melynek a 
törvény intentiójálioz képest czélja az egyéni hajlamnak és rátermett
ségnek megfelelő irányok kijelölésével a középiskola nyújtotta ismeretkör 
intensivebb elsajátítását biztosítani, legjobb telietségök szerint, odaadó 
buzgalommal és minden elfogultságtól menten végrehajtsák.

Kelt Szepes-Mindszent, 1890. évi július hó 30-án.
Gr. Csálcy Albin.

Tanterv azon gymnasiumi tanulók számára, kik az 1890. évi 
XXX. törvényezikk alapján a görög nyelvet helyettesítő tárgyakat tanul
ják. Kiadatott a vall. és közokt. minister 1890. júl. 30-án 30,820. sz. 
alatt kelt rendeletével.

I. Magyar írók bővebb tanulmányozása kapcsolatban a görög classiku- 
sok fordításban való ismertetésével.

V. osztály. 2. óra. a) Bővebb szemelvények a magyar prózairókból. 
Például: Kármán József értekező munkáiból, Kazinczy és Berzsenyi leve
leiből, Kölcsey szónoki müveiből, továbbá Salamon „A török hódítás“
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czímü munkájából a Hunyadiak kora. — Költői olvasmány: Lyrai sze
melvények a classikus iskolához tartozó költők müveiből (főképen 
Berzsenyi). b j Összefüggő részek olvasása Thukydides művéből tárgyi és 
szerkezeti magyarázattal. Görög állami régiségek.

VI. osztály. 2 óra. a) Bővebb szemelvények, főleg a régibb elmél
kedő, szónoki és történeti irodalomból. Például: Mindszenti, Pázmány, 
Zrínyi, Bethlen Miklós, Szalárdi, Cserei. Apor, Faludi, Mikes. — b) Az 
Ilias és Odysseia olvasása és ismertetése. Görög hitéleti és magán régi
ségek. A görög művészet.

VII. osztály. 2 óra. a) Bővebb olvasmányok főleg régibb költésze
tünk kiválóbb képviselőiből. Például: Balassa, Zrínyi, Gyöngyösi, Cso
konai, Kisfaludy Sándor müveiből. — b) Aischylos, Sophokles, Euri
pides egy-egy drámájának olvasása. A görög költészet történetének 
ismertetése.

VIII. osztály. 2 óra, a) Bővebb olvasmányok újabb prózairodal
munk kiválóbb képviselőiből. Például: Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, 
Eötvös, Kemény politikai és elméleti irataiból. — b) Szemelvények 
Platonnak és Aristotelesnek főkép ethikai műveiből. A görög prózairo
dalom fejlődésének ismertetése.

II. Szabadkézi és geometriai rajz.
V. osztály. 2 óra. Stilizált levelek és virágok, görög, arab és 

középkori (román, góth) sik diszítmény-elemek, szalagdíszek stb. rajzo
lása egyszerű színezéssel fali táblák után.

VI. osztály. 2 óra. Eenaissance diszítmény-elemek, továbbá külön
féle stilü ékítmények, építészeti részek (oszlopfők, talapzatok és pár
kányrészletek) rajzolása graphikus és domború mintákról, árnyékolás
sal is.

VII. osztály. 2 óra. a) Díszítmények, folytatva architectonikus 
ismertetésekkel, azután az emberi fejnek rajzolása jó graphikus minták
ról s a részek arányainak magyarázatával. — b) A térelemek derék
szögű ábrázolása és viszonylagos vonatkozásaik. A képsikok és a térala
kok helyzet-változásai. (A kiszabott idő nagyobb része a b) pont alatt 
elsorolt tananyagnak tárgyalására fordítandó.)

Vili. osztály. 2 óra. a) Folytatólag: emberi fejek, kezek és lábak 
rajzolása graphikus minták és öntvények után. — b) Szögletes testek 
(gúla, hasáb, szabályos test) ábrázolása, síkkal és egyenes vonallal való 
átmetszéseik, kifejtésök. Gömbölyű testek (kúp, henger, gömb) ábrázo
lása, vonatkozásaik a térelemekre és kifejtésök. (A kiszabott idő 
nagyobb része a b) pont alatt elsorolt tananyagnak tárgyalására for
dítandó.)
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EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
1. A választmánynak szept. 2-án tartott ülése.

Elnök: Berecz A., jegyző: Brózik K.
Jelen voltak: Köpesdy S., Mayer J., Volf Gy., Bermüller F., 

dr. Jancsó В ., dr. Károly Gy. II.. dr. Szemák I. és Tornor F.
Az elnök üdvözli a választmány tagjait és kéri támogatásukat, a 

mire annál is inkább van szüksége, mert a „Társalgó Kör“-nek beolvasz
tásával kettősen nehéz feladat megoldása vár a választmányra, reményé
nek ad kifejezést, hogy a tagok buzgó támogatásával sikerülni fog annak 
megoldása,

Ezután hemutatja Csáky Albin gróf minister úr telegrammját, a 
melyet a közgyűlésből küldött táviratra válaszul kapott. A telegramm 
így szól:

„Berzeviczy államtitkárnak. Kérem középiskolai tanáregyesület 
elnökségével tudatni, hogy üdvözletét örömmel vettem, zálogául annak, 
hogy intentióim és törekvéseim ezen egyesületben legbuzgóhb támogatás
ban részesülnek. Csáky minister“.

Ezután bemutatja Ciotta János fiumei polgármester levelét, a mely
ben tiszteletbeli taggá való választatását megköszöni; köszöneté késedel
mének okául adván, hogy a választásról szóló oklevél a fiumei kormányzói 
hivatal tévedéséből későn jutott kezéhez.

Ezután a választmány elhatározza, hogy Bartal Antal tiszt, tagot 
királyi tanácsossá történt kineveztetése alkalmából küldöttségileg fogja 
üdvözölni.

Az elnök üdvözli Volf György szerkesztőt igazgatóvá való elő
léptetése alkalmából.

A főtitkár beterjeszti a közgyűlés jegyzőkönyvének azon részét, a 
mely az alapszabályok módosításáról szól.

A választmány azt tudomásul veszi és elhatározza, hogy az elnökség 
utján mielőbb megtétessenek a lépések az új alapszabályok jóváhagyására.

A kör beolvasztásának végrehajtására vonatkozó intézkedések elő
készítése végett bizottság küldetett ki, a bizottság tagjai: az elnök, 
Köpesdy S. alelnök, a pénztárnok és a főtitkár; a kör elnöke is föl 
fog kéretni, hogy e bizottságba a maga részéről is küldjön ki nehány tagot.

II. A budapesti szakosztályok.
Az I. szakosztály október 7-diki ülése.

Jelen voltak : Sebestyén Gyula elnök, Aranyossy Miksa, dr. Веке 
Manó, Biczö Géza, Bemej László, Erdélyi Jenő, Hornischek Henrik, Kara 
Győző, dr. Kármán Mór, dr. Károly Gy. Hugó, Köpesdy Sándor, Lintner 
Lajos, Müller József, Paszlavszky József, dr. Petz Gedeon, Beif Jakab,



Stern Ábrahám, Szilasi Móricz, Szuchy Endre tanárjelölt, Tiber Ágost, 
Töreky Gábor, Volf György, dr. Szigetvári János jegyző.

Az elnök üdvözli a szakosztályt, köszönetét mond a megválasztása 
által nyilvánított bizalomért és kifejezi reményét, hogy ez évben sem fog 
hanyatlás állni be a szakosztály működésében.

Ezután Volf György tartott előadást „A tanárok gyakorlati kép
zéséről“. Sokan azt tartják, hogy a tanárnak elég a tudományos kép
zettség, mert ha van mit előadnia, azt eo ipso tudja is előadni. Sze
rencsére nálunk nem ez az uralkodó felfogás, a mit legjobban bizonyít 
a gyakorló iskola alapítása, a mivel némileg a külföldet is megelőztük. 
Németországban vannak paedagogiai szemináriumok nagy elméleti anyaggal, 
de alig valami gyakorlattal; van továbbá a Probejahr, újabban pedig 
egyes iskolákban rendeznek be szemináriumot. Érzik ott is, hogy a 
leendő tanárnak gyakorlatra van szüksége, nem experimentálhat az isko
lában. Érezzük mi is, kötelezni is kellene mindenkit ily gyakorlatra, a 
törvénynek azonban hiánya van e tekintetben, mert megengedi azt is, 
hogy a jelölt prohaévét mint nevelő töltse el, tehát minden vezetés nélkül. 
Áttér ezután az előadó arra, hogy milyen intézetekre van szükség. Mindenek 
előtt szükségesnek tartja, hogy a gyakorló intézete a tanárjelöltnek az 
egyetemmel legyen kapcsolatban, azután kifejti, hogy két intézetre volna 
szükség: egyik az általános gyakorló iskola, melyen minden jelöltnek 
keresztül kell menni, a másik magasabb paedagogiai intézet, melybe csak 
azok lépnének, kik később is paedagogiával akarnak foglalkozni. Itt a 
jelöltet nemcsak a tárgyba és az iskola organismusába kell bevezetni, 
hanem a paedagogiai irodalomba is. Végre ismerteti a gyakorló gymnasium 
jelenlegi szervezetét. Előadja, hogy az intézetben kétféle konferencziák 
tartatnak: egyik az általános didaktikai, a másik a szaktárgyra vonat
kozó. Miután a jelölt kellő ideig hallgatta a szaktanár előadásait, próba- 
tanítást tart, melyen az intézet egész tanítótestülete jelen van. Erre 
következik a bíráló konferenczia, melynek tárgya a jelölt önbirálata, 
aztán a megbízott bírálók, végre a tanár bírálata. Azonkívül a jelölt 
köteles hospitálni nemcsak szaktárgyánál, hanem a többi tárgyaknál is.

A vitában részt vettek a következő tagok : dr. Kármán Mór gya
korlat alapján is hozzászólhat a kérdéshez, mert ő szervezett először 
rendszergyakorlatot a gymnasium mellett. Egyetért az' előadóval abban, 
hogy kétféle intézet kell, azonban nem lehet minden középiskolát gya
korló iskolának berendezni. Paedagogiai szeminárium annyi kell, a hány 
egyetem van. Reif Jakab constatálja, hogy most Kármán elismeri, hogy 
a mostani gyakorló iskola nem felel meg a czélnak mindkét irányban 
a mire Kármán megjegyzi, hogy ezt ő elismerte már az iskola szabály
zatában is, másutt is. Szilasi Móricz óhajtja, hogy a szakosztály foglal
kozzék a középiskola múltjával is, milyen volt a tanítás, a tankönyvek stb. 
— Paszlavszky József hiányosnak tartja a tanárjelöltek elméleti kép
zettségét. Ugyanezt fejezi ki Sebestyén Gyula elnök is. — Dr. Веке 
Manó fölhívja a figyelmet a tanárjelöltek csekély számára. Az elmúlt évben 
összesen 37 próbaéves volt, ebből 27 a gyakorlóiskolában, már pedig a
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középiskolák évi szükséglete ennél sokkal nagyobb. Következteti ebből, 
hogy a jelölteket már a próbaév előtt alkalmazzák, nem lévén elegendő 
okleveles jelölt. Szükséges tehát a tanári pályát kívánatosabbá tenni, 
hogy elegendő számmal lépjenek rá. — Végre az előadó kijelenti, hogy 
ő is elismeri a tanárjelöltek elméleti képzettségének hiányosságát, de ő 
most csak a gyakorlati képzésről akart szólni. A másik tárgy külön 
előadás tárgya lehet.

III. A k ö r ö k .
A trsztenai kör szeptember 24-én tartott havi ülésében DortsríJ: 

Gyula értekezett a tanári hivatásról. Fejtegeti a középiskolák fontosságát. 
Ez nem csupán szervezetükben, rendeltetésükben s azon szerencsés hely
zetben rejlik, hogy a tudományos pályákra a középiskolák készítenek 
elő s a hivatali functiók legkülönbözőbb ágaira is azok képesítenek. 
A középiskolák igazi becsét az adja meg, hogy mennyiben felelnek meg 
az elibök tűzött czélnak és feladatoknak, mily fokú általános művelt
séget képesek nyújtani a nemzet leendő intelligentiájának, hogyan és 
mily arányban fejlesztették ki az ifjúság értelmét, hogy képesek legyenek 
a tudományos tovább haladás feladataival való megbirkózásra s az elő
forduló nehézségek legyőzésére, végül milyenné képezték az ifjúság kedély
világát, kidomborították-e jellemét, tehát mennyiben voltak képesek 
jellemeket nevelni s a nemzeti szellem szolgálatában majdan mennyi 
készség kifejtésére tudták hozni a nemzeti haladás és megizmosodás leendő 
munkásait, letéteményeseit! Mindennek elérése nem annyira a tantervtől, 
nem az utasításoktól függ, hanem a tanártestületek közszellemétől s a 
tanárok egyéniségétől. Azért fordul a művelt osztály figyelme főleg a 
középiskolák felé s azért kíván a középiskolai tanártól oly sokat a tár
sadalom. Ezután fejtegeti a középiskolai tanár magasztos és lélekemelő 
feladatait, melyeknek sikeres megoldása feltétlenül megkívánja, hogy egy- 
egy testület összes tagjai az együttműködésre készségesek legyenek s a 
testületi szellemet teljes odaadással ápolják. Szól ezután a testületi 
szellemről, melynek első kelléke, hogy egy-egy tanári testület tagjai 
közös elvi alapokon álljanak a nevelés-oktatás főbb mozzanataira nézve. 
Ez csak úgy jöhet létre, ha a mélyebb belátás győzedelmeskedik oly- 
képen, hogy a helyesebbnek, jobbnak felismert iránynak készségesen 
alárendeljük álláspontunkat. A testületi szellem másik feltétele, hogy 
befelé egyetértők, kifelé egységesek legyünk. A tapintatos vezetés és 
igazgatás, az együttműködés s a kollegiális bizalom és szeretet szintén 
Szükséges kellékek. Indokolatlan aspiratióknak nem szabad keletkezniük, 
még kevésbbé érvényesülniük. A tanár erkölcsi állását és a tanári tekintélyt 
a gyanúnak még árnyéka sem érje. Az intézetnek jó hírnevét gyarapítani 
kell. Mert a mint igaz, hogy a legkedveltebb intézmény iránt is idegen
kedéssel, sőt közönyösséggel viseltetnek az emberek, ha t. i. az intézmény 
egyéni népszerűtlenek, úgy a kedvelt, népszerű egyének által vezetett 
és betöltött institutió iránt nagyobb az emberekben a hajlandóság. Serényen
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kell helyet foglalnunk azok között, kik a nemzeti kultúra terjesztését 
társadalmi téren is művelik, sőt az ily mozgalmak vezetése és irányzása 
foglalkozásunk jellegénél fogva egyenesen minket illet. A társadalmi 
életben való élénk részvétel mellett az illető város általunk előmozdít
ható érdekeinek munkálásában és jóirányú mozgalmaiban is részt vegyünk. 
S mert az idegen ajkúak lakta vidékeken a középiskolák nemcsak egy
szerűen tanítóintézetek, de egyszersmind terjesztői a hazai nyelvnek s a 
magyar nemzeti kultúrának, a polgárság irányában töltsük be missiónkat 
e téren is. Kiváló gondot fordítsunk tudományos továbbképzésünkre és 
környezetünk nemesítésére. Nekünk Kölcseynk szerint „a tudományt a 
munkás élettel kell egybekötni“. Végezetül a tudományos továbbképzés, 
a paedagogiai tanultság fejlesztése s az együttműködés lendületesebbé 
tevése czéljából minden középiskolai tanártestület kebelében tudományos, 
vagy irodalmi, vagy paedagogiai társaság alakuljon. Erre nézve legczél- 
szerübb, ha az országos középiskolai tanáregyesület kebelében a vidéki 
köröket minden tanártestület megalakítja. A körök ugyanis a legalkal
masabb, a legigazabb ápolói a testületi szellemnek, azon felül a tanártes
tületeknek a „szakmüvelés és a paedagogiai tanulmányok“ terén való 
készsége tekintetében a körök munkássága a főigazgatói jelentések számára 
legkézzelfoghatóbb jelenség. Minden irányú tevékenységünk azonban ne 
az iskolai működés rovására történjék. Ez utóbbi a buzgó, sikeres tanítás 
kötelességünk, hivatásunk, a többi az lelkesedésünk dolga. De a kik 
mindezek becsületes elvégezése után a társadalmi vagy a tudományos 
s általában az irodalmi téren is serényen buzgólkodnak, azok mindenesetre 
jogot szereztek arra, hogy — ne tartsák őket „stréber“-eknek! — 
A kör az értekező fölolvasását örvendetes tudomásúl veszi és az értekezésnek 
legalább kivonatban való közzétételét egyhangú helyesléssel fogadja.

Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

GYAKORLATI KÉRDÉSEK.

Magyarázó jegyzetek a középiskolai új Rendtartáshoz.*)
A m. kir. vall. és közokt. minister 1890. évi 23,583. sz. rende

letével közrebocsájtóttá és kötelezővé tette a gymnasiumok és reáliskolák 
új Rendtartását.

A középiskolai törvény és intézkedések ismerete ügyében a vall. 
és közokt. minister 1886-ban 38,102. sz. alatt rendeletet bocsájtott ki,

*) Nagy köszönettel tartozunk tisztelt munkatársunknak szíves kész
ségéért, hogy kértünkre e fölötte fárasztó munkára vállalkozott. Meg vagyunk 
győződve, hogy magyarázatának közlésével jó szolgálatot teszünk az első 
sorban érdekelt igazgatókon kívül az egész középiskolai tanárságnak. Ügyeink 
és teendőink pontos ismerete sokban pótolhatja a régóta óhajtott szolgálati 
pragmatikát. Az önkényt leginkább a járatlanság teszi lehetségessé.

A szerk.
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hogy a középiskolai igazgatók és tanárok a középiskolai törvényt, rend
tartást, szabályrendeleteket, utasításokat és egyéb intézkedéseket tanul
mányozzák. Midőn a most kibocsájtott új Rendtartás hatályon kívül 
helyezi az 1876. évi júl. 22-én 12,787. sz. alatt kiadott régi rendtar
tást, sok régi rendelet is vagy egészben, vagy csak részben érvényét 
veszíti, de másrészt egynémely régi rendelet speciális jellegében az új 
Rendtartás által nyomatékot nyer. E körülmények indítottak arra, hogy 
az új Rendtartáshoz magyarázó szöveget írjak.

Előrebocsájtom még, hogy a vall. és közokt. minister rendeletéit 
rövidség okáért egyszerűen csak a számmal és évvel fogom jelölni; más 
rendeleteknél azonban megkülönböztetésül mindig kiteszem, hogy mely 
ministertől erednek.

A czím hez.

Az 1883. évi XXX. t.-cz. 1. §-a értelmében középiskolák alatt 
gymnasiumot és reáliskolát kell érteni.

A tisztviselők minősítéséről szóló 1883. évi I. t.-cz. a hivatali 
állásokhoz megkivántató qualificatiót, vagy bizonyos szakvizsgálatok lete- 
hetéséhez való jogosultságot a középiskolai képzettség kimutatásához 
köti. De, hogy e képzettséget nem csupán a középiskolai törvényben 
középiskolákul megjelölt gymnasiumhoz és reáliskolához köti, az kitűnik 
abból, hogy a „középiskolákkal egyenrendű kereskedelmi iskoláról“ és 
„megfelelő katonai tanfolyamról“ is említést tesz. A kérdéses kereske
delmi és katonai szakiskolák és tanfolyamok jegyzéke a szakminiszterek
kel folytatott tárgyalások után megállapíttatott és az 1887. évi 56,313 
és 80,588. valamint 1888. évi 5715. sz. a. kelt belügyministeri rende
letekkel közzététetett. A minősítési törvény az említett kereskedelmi és 
katonai iskolákon és tanfolyamokon kívül másnemű szakiskolákról és 
tanfolyamokról nem szól, a mi a gyakorlati életben sok nehézséget oko
zott, sőt nem kevés méltánytalanságra is vezetett. Az ebből eredő bizony
talanságok megszüntetése végett az illetékes ministerekkel történt meg
állapodások után a belügyminister 1890. jan. 5-én, 1889. évi 80,816. 
sz -a. kelt körrendeletével *) megjelölte mindazon nem katonai és nem 
kereskedelmi iskolákat és tanfolyamokat is, melyek „kétségtelen belső 
értékük és a dolog természete szerint fő- és algymnasiumokkal vagy reál
iskolákkal tanértékre nézve jogosan egyenrangúaknak tekinthetők.“

A régi magyar Helytartótanács 1776. aug. 12-én kibocsájtott ren
deletével szervezte a királyi intézetek ügyeit és ugyanekkor helyeztettek 
a kir. gymnasiumok a tank. kir. főigazgatóságok felügyelete alá. A. reál
iskolák azonban a m. kir. vall. és közokt. minister 25,207/1875. ren
deleté által csak 15 éve állanak főigazgatói felügyelet alatt.

A vall. és közokt. minister 17,916/1884. sz. rendelettel ejtette 
meg a középiskolák tekintetében a magyarországi tankerületek beosztását. **)

*) Egész terjedelmében közöltük márcz. fűz. 422—424. 1. A szerlc.
**) Az e rendeletben megszabott fölosztást, ha terünk engedi, pótlásúl 

máskor fogjuk közölni. A szerb.
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Két középiskola, a budapesti középisk. tanárképző intézet gyakori» 
főgymnasiuma és a fiumei áll. főgymnasium, nincs főigazgató alá rendelve, 
hanem a vall. és közokt. ministerium közvetetten vezetése alatt áll.

Hazai tanintézetnek minden idegen befolyástól függetlennek kell 
lennie és így még névszerint sem rendelheti magát idegen patronatus alá. 
Az 559/1875. sz. rendelet tiltja idegen államoktól, idegen uralkodóktól 
s kormányoktól bárminemű segély elfogadását. E rendelet, mely Buda
pesten 1875. ápr. 2-án Trefort Ágoston aláírásával kelt, így szól: „A 
kormány egy hazai tanintézetnek valamely külföldi kormány és törvény- 
hozás általi segélyezését saját államunk önállóságával összeegyeztethetőnek 
nem tartván, egy felmerült eset alkalmából átalában kimondta, hogy az 
országban létező felekezeti, valamint községek, testületek, egyesületek 
vagy magánosok által fentartott bármely nemű és fokú tanintézetek, úgy 
szintén a felekezetek és egyházak is, külföldi államoktól és azok ural
kodóitól s kormányaitól, segélyt és anyagi gyámolítást semmi alakban 
sem nem kérhetnek, sem el nem fogadhatnak. A kormány ezen határo
zatáról, mely a cs. és kir. közös külügyministeriummal is közöltetett, 
czímedet oly fölhívással értesítem, hogy azt a hatósága alatti közegeknek 
tudtára adni s azokat ily irányban kellőleg utasítani, az e határozattal 
ellenkezőleg netalán mégis mutatkozó czélzatok ellenében annak fogana
tot szerezni, hozzám pedig az ily eseteket maga idejében följelenteni el 
ne mulaszsza.“

I. A tanulók fölvétele.

1. §. A tanév megkezdése. A nagy szünidő 22,151/1875. sz. ren
delettel július és augusztus havára tétetett,

2. §. Felvételi, javító és pótló vizsgálatok aug. hó utolsó napjaiban 
tartandók. Különösen a javító vizsgálatoknál ajánlatos a formák szigorú 
megtartása. A javító vizsgálatot tevő tanuló addig ki ne hallgattassék, 
míg az igazgatónak bizonyítványát be nem .mutatja, mert már megtörtént 
az is, hogy a javító vizsgálatnál megbukott tanuló elszökött s bizonyít
ványát meghamisította. A 725/1885. sz. rendelet szerint a beiratási idő 
utolsó napjától számítva 8 napig az igazgató, két héten belül a főigaz
gató, ezentúl a minister vette föl a később jelentkező tanulókat. E ren
delet az új Rendtartás által módosult, mert az igazgatók most szept. 3-án 
túl egy hétig (7 napig), a tank. főigazgatók pedig a tanév két első 
havában vehetik föl a középiskolákba a tanulókat.

A Rendtartás szerint „Azoknak, a kik a tanév első hónapja után 
lépnek be az intézetbe, az addig végzett tananyagból vizsgálatot kell 
kiállaniok.“ Ezen vizsgálat alatt legkevésbbé sem kell teljes formalitással 
megtartott vizsgálatot érteni. Az e fajta vizsgálatok a ministerium szá
mos rendelkezése és a fennálló gyakorlat szerint, rendszerint rövid úton 
tartatnak meg. A tanárok az iskolát már rendesen látogató tanulót föl
hívják az előadási órában, megfeleltetik az addig végzett tananyagból és 
az összes jelentések alapján az igazgató a rendes fölvétel iránt intézkedik.



Az 1883. évi XXX. t.-cz. 11. §-ának 3. és 4. bekezdése a javító 
és pótvizsgálatokra e következőket rendeli el: „A javító, nemkülönben a 
pótvizsgálatot is rendesen azon tanintézetben kell a tanulónak letennie, 
melyben az elégtelen tanjegyet kapta és illetőleg a vizsgálatét elmulasz
totta. Indokolt esetekben a vallás- és közoktatásügyi minister, illetőleg 
az iskola felekezeti főhatósága megengedheti, hogy ezen vizsgálatok más 
tanintézetben tétessenek le.“ — „Pótvizsgálatra azonban valamely tanuló 
csak akkor bocsátható, ha a vizsgálatról való elmaradását igazolja és 
ezt a tanári kar elegendő mentségül elfogadja. A tanári karnak meg
tagadó határozata ellen a vallás- és közoktatásügyi ministerhez, illetőleg 
a tanintézet felekezeti főhatóságához lehet folyamodni.“

Gyakran fölmerült az az eset, hogy középiskolai tanulók az igaz
gatóságok mellőzésével közvetetlenül két vagy több tantárgyból kértek 
javító vagy pótló vizsgálatért engedélyt, A törvény most világosan ren
delkezik és a 11,007/1883. sz. rendelet értelmében a két tantárgyból 
bukott tanulók javító vizsgálati engedélyért csak az igazgatóságok útján 
folyamodhatnak. Ez annál is inkább szükséges, mert a megokolás, eset
leg a felhozott mentség elsőfokúlag a tanártestület hatáskörében bírálta- 
tik el. Utaljuk szives olvasónkat a Kendtartás 41. §-ához irt jegyze
tünkre.

3. §. A fölvétel eszközlése. A középiskolai törvény 17. §-a vilá
gosan megmondja, hogy „a középiskolák egy-egy osztályában 60 tanulónál 
több rendszerint nem lehet. *) — A hol a tanulók létszáma három egy
másután következő évben meghaladja a hatvanat, párhuzamos osztályok 
állítandók fel, és a tanerők ehhez képest szaporítandók az illetékes fő
hatóság által. •— Ha a létszám a hatvanat csak kevéssel haladja meg, 
az iránt az illetékes iskolai főhatóság által tett indokolt jelentésre, a 
vallás- és közoktatásügyi minister a párhuzamos osztály felállítását mel
lőzheti, illetőleg elengedheti.“

A Rendtartás 3. §-a értelmében a tanulók fölvételét az igazgató 
eszközli; a középiskolai törvény 17. §-a meghatározza, mikor áll be a 
párhuzamos osztály felállításának a szükségessége és ugyan e §. „az 
illetékes iskolai főhatóság“ terhére rója a párhuzamos osztályok fentartá- 
sának költségeit. A törvénynek ez intézkedése a gyakorlatban mindjárt 
nagy nehézségeket okozott. A felekezeti középiskoláknál jól tudjuk, hogy 
„az illetékes iskolai főhatóság“ alatt kit kell értenünk; de itt vannak a 
szerzetesi iskolák is. A középiskolai törvény tárgyalásánál a szakminister 
kijelentette, hogy „a szerzetesi iskolákra nézve főhatóság a kormány

A parallel osztály mellőzhetésére nézve a törvény döntő intézke
désre a közoktatásügyi ministert jogosítja fel. Ezt némelyek akkép kí
vánták korlátozni, hogy a párhuzamos osztály felállítását a vallás- és 
közoktatásügyi minister, illetőleg a felekezeti intézet főhatósága mellőz
heti. Ez azonban nem fogadtatott el.

A gyakorlatban a középiskolai törvény 17. §-a a párhuzamos osz
tályok felállításáról, különösen a felekezeti és szerzetesi iskoláknál acut

L. a Rendtartás 11. §-át.
7 *
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jelleget öltött. A vall. és közokt. minister 27,980/1883. sz. rendelettel 
„A középiskolákról s azok tanárainak tanképesítéséről“ szóló 1883. évi 
XXX. törv.-czikket az 1883/4-ki tanévvel életbe léptetvén, a különféle 
felekezeti iskolák kénytelenek voltak első sorban a törvény kívánalmai 
szerint berendezkedni; esetleges párhuzamos osztályok felállítására nem 
is gondolhattak.

A szerzetes iskolák pedig kimondották, hogy ők nem kötelezhetők 
más felekezetű tanulók oktatására, esetleg ezek miatt párhuzamos osz
tályok felállítására. Ez incidensből adta ki a vall. és közokt. minister 
1886. évi aug. 24-én 33,259. sz. rendeletét, melyben átalánosan utasít- 
tatnak az igazgatók, hogy az 1886/7. tanévtől kezdve a középiskolákba 
fölveendő tanulóknál a helybeli tanulóknak elsőséget adjanak.

Ez a jelenlegi status quo; a felekezeti, a szerzetesi középiskolák 
igazgatói e rendeletre támaszkodva, ha a párhuzamos osztályok nem 
állanak rendelkezésükre, első sorban felveszik saját felekezetök helybeli, 
majd vidéki növendékeit; ha a létszám betelt, a más felekezetbelieket 
elutasítják. így tehát a középiskolák egyes osztályaiba fölveendő tanulók 
létszámát az iskolafentartó hatóság sugalmazása szerint az igazgatók álla
pítják meg.

A felvételt illetőleg figyelembe veendő a 20,484/1890. sz. rende
let, mely szerint jövőre oly tanulónak újból való fölvételéről, ki a tan
díjat a szabályszerű időben meg nem fizetvén, az iskolából kitiltatott. 
ha a tandíjat a határidő után egy héten belül pótolja, az intézeti igaz
gató, ha egy hét után, de két hétnél nem később téríti meg, a főigaz
gató intézkedik ; a két hétnél későbben fizető felett a ministerium határoz. 
Az igazgató elutasító határozata ellen a főigazgatósághoz, ennek határo
zata ellen a vall. és közokt. ministerhez lehet felebbezni.

Továbbá figyelembe veendő a 48,969/1886. sz. rendelet, mely 
következőképen intézkedik: 1. Oly ismétlő tanulók, kika megelőző tan
évet végig az illető tanintézet valamelyik osztályában töltötték, ugyanezen 
osztályba felvételi vizsgálat nélkül felvehetők a tanév alatt bármikor.
2. Oly ismétlők, kik tanév közben hagyták el az intézetet, csak akkor 
vehetők föl felvéti vizsgálat nélkül és közvetetlenül az igazgatók által, 
ha a felvételre a tanév azon időpontjáig jelentkeznek, melyben az előző 
tanévben az illető osztályból kiléptek. 3. A két előző szakaszban emlí
tett ismétlők, ha az előbbi tanévben más intézetnél tanultak, az igazgató 
által közvetetlenül és fölvételi vizsgálat nélkül csak akkor vehetők fel, ha 
a két iskolának azonos tanterve van és ha az illető tanintézetnek meg
kérdezése után a felvétetni kívánó tanuló magaviseletére nézve semmi 
kétség sem forog fenn; de minden ily esetről jelentés teendő a főigaz
gatóságnak. 4. Az igazgató elutasító határozata ellen felfolyamodásnak 
van helye. 5. A nem ismétlő tanulók utólagos felvétele iránt a tanár- 
testületek javaslata alapján a ministerium dönt.

4. §. Felvételi, ifj. könyvtári, értesítői és tandíj. Az 1885. évi 
10,155. rendelet értelmében az állami pénztárból és a magyarországi 
tanulmányi alapból fentartott középiskolák felvételi díja az 1885/6. tan-
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évtől kezdve kivétel nélkül minden tanulóra nézve minden évben 2 fo
rintban állapíttatott meg. *) A fölvételi díjak ezentúl minden tanintézet
nél az illető alap javára fizetendők be a beszedő igazgatók által. Ugyan 
e rendelettel szabályoztattak a fent nevezett középiskolák tanszerátalányai 
is. A tanszerátalány fölemelése folytán megszűnt az az engedély, melyet 
némely tanintézetek élveztek a tekintetben, hogy a tanári könyvtár gyara
pítására a tanulóktól külön évi díjt szedhettek. Azon tanintézetekre, 
melyek az országos pénztárból, vagy a magyarországi tanulmányi alapból 
átalányokat nem húznak, s a felvételi díjakat függetlenül szedték és 
használták fel, jelen rendelet nem vonatkozik. E tanintézetek felvételi 
díjaikat ezentúl is fentartóik intézkedése szerint szedik és használják fel.

A felvételi díj számadásai legkésőbb nov. 15-éig fölterjesztendők. 
A tanév végén az időközben még befolyt felvételi díjról pótló számadás 
adandó.

A 18,748/1876. sz. rendelet értelmében a fölvételi díj alól egy 
tanuló sem menthető fel. A Rendtartás 4. §-ából kitűnik, hogy minden 
tanulónak minden évben meg kell fizetnie az ifjúsági könyvtárra, évi 
értesítőre stb. meghatározott mérsékelt összeget is. A 29,764/1887. sz. 
rendelet értelmében a magántanulók is kötelesek a felvételi díjat fizetni.

A tandíj 28,299/1887. sz. rendelettel az 1887/8. tanév elejétől 
kezdve a fővárosban 30 írtra**), a vidéken 24 írtra emeltetett. E ren
delettel hatályon kívül helyeztetett a 11,939/1875. sz. rendelet, mely a 
tandíjat 12 írtban állapította meg, valamint a 23,811/1882. sz. rende
let is, melylyel a fővároson kívüli iskolák tandíja 18 írtra emeltetett.

A tandíjkezelésnél a 21,800/1870 sz. szabályrendelet irányadó (1. 
Klamarik: A magyarországi középiskolák szervezete 346. 1.). A tandíj
szedést illetőleg a 34,492/1887. sz. rendelet kimondta, hogy a tandíj- 
jutalék félévi 2,500 frt tandíjig 4%, félévi 5000 frt tandíjig az első 
2500 frt után 4%, a második 2500 frt után 3% számítandó; a félévi 
5000 frtot meghaladó tandíjösszegnél az első 2500 frt után 4 %, a 
második 2500 frt után 3 %, az 5000 frtot meghaladó tandíjösszeg után 
2% számítandó. A jelzett módon kiszámított tandíjkezelési jutalékból 
®/4 rész a tandíjszedőt, 1ji rész a tanintézeti igazgatót illeti meg; ott, a 
hol kivételesen a tandíjszedést maga az igazgató végzi, a kiszámított 
jutalékból csak 3/4 rész illeti meg őt. A 28,452/1889. sz. rendelettel a 
tandíjszedők 1889/90-től mindig 3 évre neveztetnek ki. A javaslattétel
nél elsőségben részesitendők a több gyermekkel hiró tanárok.

*) A 1889. jón. 24-én 23,756. sz. a. kelt rendelet a budapesti II. kér. 
kir., IV. kér. kegyesrendi, V. kér. kir. és VII. kér. áll. főgymnasiumnál 4 fo
rintban, a szolnoki áll. és váczi kath., a nyitrai kath., pozsonyi és trencséni 
kir., a beszterczebányai kir., losonczi áll. és lőcsei kir., az eperjesi, szatmári 
és ungvári kir., a nagyszebeni áll., az aradi kir. és temesvári kath., a zom- 
bori, valamint a kaposvári áll. főgymnasiumnál, továbbá a pozsonyi, a kassai, 
az aradi, nagyváradi és temesvári, a szegedi, a pécsi és székesfehérvári, vala
mint a soproni áll. föreáliskolánál 3 írtban állapította meg a fölvételi díjat. 
A többi középiskola továbbra is 2 frtot szed. A szerb.

**) A tanárképző intézeti gyakorló gymnasiumban a tandíj 40 frt.
A szerb.



102

A tandíjtól való fölmentések ügyében a 18,748/1876. sz. szabály- 
rendelet a következőleg intézkedik: A tandíjmentességre jó erkölcsi vise
let mellett csak jeles és jó előmenetelt tanúsító teljesen szegényeknek 
bizonyított tanulók tarthatnak számot; elégséges előmenetel tandíjmen
tességre nem jogosít. Még azok is, kik már tettleg ministeri rendelet
tel a tandíj fizetése alól föl vannak mentve, ha múlt félévben csak 
elégséges vagy elégtelen tanulásbeli eredményt, vagy rossz erkölcsiséget 
tanúsítottak, olyanoknak tekintetnek, kik tandíjmentességöket elvesztet
ték., Az ilyen tandíjmentességet elvesztett tanuló csak azon esetre folya- 
modhatik újra fölmentésért, ha jeles tanulásbeli eredményt és jó erkölcsi 
viseletét tanúsít. Elégséges vagy elégtelen eredmény esetében egyedül 
azon tanuló folyamodhatik mégis tandíjmentességért, ki tanulásában beteg
ség által akadályoztatott; e körülmény azonban mindig orvosilag igazo
landó. E rendeletnek azon intézkedése, hogy a tanuló tandíjmentességet 
kaphat megfelelő viselet és legalább négy tantárgyból elégségesnél jobb 
osztályzattal, későbbi rendeletek által hatályon kívül van helyezve. A 
2900/1881. sz. rendelet utasítja a tanártestületeket, hogy tandíjmentes
ségre ezentúl csak olyanokat ajánljanak, a kikről biztos adatok alapján 
teljes szavatosságot vállalnak, hogy valóban szegények és szííkölködők. 
A 23,811/1882. sz. szabályrendelet szerint a tandíjtól egészben vagy 
felerészben való fölmentésnek csak azon esetben van helye, ha a kimu
tatott szegénység mellett a folyamodó a megelőző évben legalább is jó 
osztályzattal birt. Az egyszerre három vagy több fiút gymnasiumban vagy 
reáliskolán, egyetemen vagy műegyetemen taníttató szülők középiskolá
ban tanuló fiai még ha nem egészen szegények is, de szintén legalább 
jó osztályzatot mutatnak fel, azon kedvezményben részesülnek, hogy a 
tandíj egy harmadától egyszerű kérelmökre s az említett körülmények 
igazolása mellett a vall. és közoktatásügyi minister fel fogja menteni. 
Az itt közölt rendelet két rendbeli fölmerült kétely folytán az 1653/1883. 
sz. rendelettel bővebb magyarázatot nyert. 1) Az 1882-diki 23,811. sz. 
rendeletnek azon kitétele: legalább is jó, határozottan olyképen értelme
zendő, hogy a kinek a tornázást és szépírást ide nem értve, valamennyi, 
az iskolai bizonyítványban fölsorolt köteles tantárgyból jó vagy vegyest, 
jeles és jó tanjegye van. 2) A tandíjmentességet már élvező szegény 
tanulók a tandíjmentesség további megtarthatására ajánlatba hozathatnak 
azon esetben, ha ezentúli iskolai bizonyítványukban a köteles tantárgyak
ból a jeles vagy jó és vegyest jeles és jó tanjegy legalább is egygyel 
több mint az elégséges. Az 1269/1889. sz. rendelet szerint a középis
kolai tanárok gyermekei szegénységi bizonyítvány nélkül folyamodhatnak 
a tandíjmentesség kedvezményéért. A minister kilátásba helyezi, hogy a 
kérvények elbírálásánál a méltányossági tekinteteknek ezután is a ren
desnél nagyobb tért fog engedni. A 28,568/1889. sz. rendelet szerint a 
tanítók gyermekei szintén szegénységi bizonyítvány nélkül is folyamod
hatnak a tandíjmentesség kedvezményéért.

A tandíjszámadások a 27,850/1889. sz. rendelet szerint decz. 1-jén 
és május 1-jén rendszerint fölterjesztendők. A vall. és közokt. minis-
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terium számvevőségének 734/1890. számú intézvénye szerint az igazgató
ságok kötelesek a más tanintézektől évközben átlépett tanulóknak a 
tandíj lefizetéséről előmutatandó nyugtáit az ugyanazon félévről szóló 
tandíj számadásaihoz csatolni.

A tandíjmentességüket vesztő tanulókról az igazgatóságok kötelesek 
minden félév-végén rovatos kimutatást felterjeszteni. Az erre kötelező 
minta dr. Klamarik : A magyarországi középiskolák szervezete 357. lapján.

Az izraelita hitközségek autonom jogaiknál fogva, maguk szabják 
meg a hittani oktatásért járó tandíjt, melyhez a vall. és közokt. mi
nister megerősítése kívántatik. A 24,844/1888. sz. rendelet szerint meg
követelendő, hogy az ily hittani tandíjak a hitközség pénztárába fizet
tessenek, és hogy a szegény izraelita tanulók a hittanból ingyen oktatást 
nyerjenek. Ezt ellenőrzi a középiskolai igazgató ; leghelyesebb eljárás az, 
ha az izraelita hitközségek a kir. és állami intézetekben azon tanulókat 
mentik fel a hittani tandíjtól, a kiket a vall. és közokt. minister az 
átalános tandíjtól fölmentett. Az igazgató köteles támogatni a hitközsé
geket a kötelező hittani tandíj beszedésénél akkor, ha egyik-másik tanuló 
e czímbeli kötelességet hanyagul teljesítené.

5. §. Az első osztályba való felvétel föltételei. Minden tanuló köte
les a beírásnál, ha az első osztályba lép, a 4014/1883. sz. rendelet 
értelmében betöltött 9-dik életévét hiteles születési okirattal igazolni, 
mely nélkül az igazgatóság a felvétel tárgyalásába nem bocsátkozhatik. 
A vall. és közokt. minister 3964/1885. sz. rendeletével újra nyomaté
kosan elrendelte, hogy a beiratásnál követelendő a hiteles születési 
okirat. A semmiféle anyakönyvbe be nem irt tanuló szülei a 
43,704/1885. sz. rendelete szerint kötelesek utólag anyakönyveztetni 
a fiút, e részben kérelmükkel forduljanak a politikai hatósághoz, a meg
ejtett anyakönyvvezetést adják azután tudomására az illető középiskola 
igazgatóságának.

A 29,370/1887. sz. rendelet értelmében az igazgató különösen 
felelős arról, hogy az 1887-dik évi XXII. t.-cz. 4. és 5. §§-ai a közép
iskolai ifjúságra nézve a másodhimlőoltást illetőleg érvényesüljenek. A 
mondott törvény 12. § a értelmében az igazgató pénzbírsággal is bün
tethető, ha ebbeli kötelességét elmulasztaná.

Fölvételi vizsgálatot az iskola csak azon tanulóval tartson, a ki 
nyilvános népiskolai bizonyítványnyal nem igazolja, hogy a népiskola 
alsó 4 osztályát jó sikerrel végezte.

A népiskolai bizonyítványok bélyegmentesek. Az első osztályba bizo
nyítvány nélkül illetőleg felvételi vizsgálat alapján kerülő tanuló a Rend
tartás 9. §-a alapján 10 frt felvételi vizsgálati díjat tartozik fizetni még 
a vizsgálat megkezdése előtt.

A 12 évesnél idősebb tanuló felvétele fölött a tanári testület hatá
roz; az e tárgyban fölvett jegyzőkönyv a beírások befejezte után fölter
jesztendő a tanker, főigazgatósághoz.

6. §. A felsőosztályba való lépést tárgyalja a középiskolai törvény
11. és 12. § a. Az évi értesítő megtekintése azért szükséges, hogy az



igazgató meggyőződést szerezzen magának, váljon a más középiskolából 
jelentkező tanuló végezte-e, vagy tanulta-e azt a tananyagot, a melyet 
a vall. és közokt. ministerium 8619/1887. és 15,446/1884. sz rende
letével a gymnasiumok és a reáliskolák részére kiszabott.

Mind a középiskolai törvény, mint a Rendtartás (6. §.) megengedi, 
hogy a tanulók a gymnasiumból a reáliskolába és viszont, valamint a 
polgári iskolából ismét vagy a gymnasiumba, vagy a reáliskolába átlép
hessenek. A vall. és közokt. minister már 1875-ben 25,183. sz. rende
letével egy fölmerült eset alkalmából, a polgári iskolából a középisko
lákba való átlépést következőleg szabályozta: A polg. fiúiskolák *1., II.,
III., IV. osztályának tanítványai az esetben, ha a középiskola folytató
lagos II., III., IV. osztályába akarnak lépni, azt akadálytalanul tehetik, 
ha a (gymasiumnál) a latin, (reáliskolánál) a franczia nyelvből szüksé
gesnek mutatkozó felvételi vizsgálatot leteszik; e vizsgálatnak azonban 
nem kell a megelőző középiskolai tananyagon kívül az előbbi osztályo
kéra visszaterjedni.

A budapesti orsz. rabbiképző intézet gymnasiumi tanfolyamából más 
gymnasiumba átlépő tanulókra nézve egy külön, 1889. nov. 18-án ad 
44,309. sz. a. kelt rendelet áll fenn. E rendelet az eddig érvényben 
volt gyakorlatot, mely szerint a rabbiképző intézet öt évi gymn. tanfo
lyamának első négy osztálya a főgymnasiumok négy felső osztályával tekin
tetett egyenértékűnek, oda módosította, hogy csak utolsó négy osztálya 
vétessék a gymnasiumok négy felső osztályával egyenlőnek, minélfogva I. 
osztálya többé nem az V., hanem csak a IV. gymnasium osztályának 
felel meg.*)

Minthogy bukott középiskolai tanulók szülei gyakran kérnek taná
csot az igazgatóságtól gyermekeik további sikeres iskoláztathatása ügyé
ben, utalok a 6364/1889. sz. rendeletre „A középiskolából polgári isko
lába való átlépés újabb szabályozása“ tárgyában.**)

Az ismétlő tanulók fölvételéről a 41. §-hoz irt magyarázatnál lesz szó.
A bizonyítványok érvényességéről szóló 17,076/1868. sz. rende

letet, melynek értelmében a felekezeti nyilvános iskolák bizonyítványai 
általános érvényűek, a 48. §-hoz irt magyarázatoknál fogom közölni.

7. §. A görög nyelvet helyettesítő tárgyak tanulásáról a 30,820/1890. 
sz. rendelet és a hozzá csatolt tanterv intézkedik.***) E rendelettel a 
vall. és közokt. minister a jelen tanévvel az V. osztályban, a következő 
években folytatólag egy-egy magasabb osztályban életbe lépteti „a közép
iskolákról és azok tanárainak képesítéséről“ szóló 1883. XXX. t.-cz. 
módosítása tárgyában hozott 1890. évi XXX. törvényczikket.

8. §. Felvételi vizsgálatok. A felvételi vizsgálatokról intézkedik az 
1883. évi XXX. t.-cz. 12. §-ának utolsó pontja. Azon tanulók, kik a

*) A rendeletet egész terjedelmében 1. Közlönyünk f. é. márcz. füze
tében 419. 1. A szerit.

**) Egész terjedelmében közöltük Közlönyünk XXII. (1888/9.) évf. júl. 
fűz. 731—733. 1. A  szerk.

***) Egész terjedelmében közöljük mindkettőt a jelen számban Irattár 
rovatunkban. A szerit.
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népiskola IV. osztályának bizonyítványa nélkül kívánnak a középiskola 
I. osztályába fölvétetni, kötelesek az új Kendtartás 8. §-a szerint föl
vételi vizsgálatot tenni. Dr. Klamarik János „A magyarországi közép
iskolák szervezete“ czímü művének 251. lapján ezt mondja: „Minthogy 
ezen vizsgálatok tapintatos keresztülvitele egyike a legnehezebb felada
toknak, álljon itt a vall. és közoktatási m. kir minister 1877. aug. 26-án 
21,678. sz. a. kelt rendeletével megállapított népiskolai tanterv azon 
része, mely a IV. osztályra szól, hogy az illető vizsgálók necsak azt 
lássák, hogy mi követeltetik itt, hanem azt is, hogyan követeltetik“, és 
közli a népiskola IV. osztályának tananyagát; e szerint magyarból, föld
rajzból, számtanból és rajzolásból vizsgálandó meg az ily tanuló.

9. §. A felvételi vizsgálatok díja. A régi rendtartás különbséget 
tett a díjas és díjtalan felvételi vizsgálatok között. Az új Rendtartás a 
felvételi vizsgálatok díját 10 forintban állapítja meg, és nem intézkedik 
ez összegnek az igazgató és a vizsgálaton levő tanárok közötti arányos 
felosztásáról. A régi rendtartás 9. pontja ily esetekben két részt adott 
az igazgatónak és egy-egy részt a tanárnak. Az 1890. aug. havában 
37,341. sz. a. kelt rendelet kimondja, hogy „Az új Kendtartás 9. §-ában 
a fölvételi vizsgálat czímén megállapított vizsgálati díj az elnököt és a 
vizsgáló tanárokat egyenlő részekben illeti meg. Ha egy tanár több tárgy
ból vizsgál, annyi egyenlő rész illeti, a hány tárgyból vizsgál.“

10. §. Évközben más intézetbe való átlépés módozatai. A Rend
tartás e §-a az 1883. évi XXX. t.-cz. 16. §-án alapszik. A vall. és 
közokt. minister már 1868. évi 5562. sz. a. kelt rendeletében paeda- 
gogiai és fegyelmi okokból korlátozni kívánta az iskolának évközben 
való változtatását; újabban 1881. évben 12,533. sz. rendelettel utasí
totta az igazgatókat, hogy kellőleg igazolt okok és körülmények nélkül 
évközben való iskolaváltoztatás iránt beadott kérvényeket ne tárgyaljanak. 
Itt az igazgatóságok részéről figyelembe veendő a más iskolából évköz
ben való átlépés, melyet az új Rendtartás 3. §-ánál a 48,969/1886. 
rendeletnek 3., 4. és 5. pontja alatt tárgyaltunk.

11. §. Tanulók száma egy osztályban. A mennyiben a felekezeti 
középiskolák megfelelő párhuzamos osztályokkal nem rendelkeznek, a 
33,259/1886. sz. rendelet alapján a felveendő tanulók számát a hely
beli tanulóknak elsőséget adva korlátozhatják. Lásd a többiben a 3. §-hoz 
adott magyarázatot.

12. §. A tanulók beiratásra való jelentkezése. A vall. és közokt. 
minister 1890. júl. 25-én 25,407. sz. alatt kelt rendeletével a pozsonyi 
tankerülethez tartozó középiskoláknak az orsz. közoktatási tanács által 
letárgyalt 1888/9. tanévi záró jelentéseit, a többi közt e következő észre
vétellel vette tudomásúl: „A szülők és szállásadó gazdák általánosan 
panaszolt nagymérvű közönyének ellensúlyozhatása czéljából szükséges, 
hogy a tanárok a tanulóknak úgy belső, mint külső fegyelmezését tapin
tatos módon, de erélyesen eszközöljék.“

,í
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II. F egyelm i intézkedések.

13. §. Fegyelmi szabályok egybefoglalása. A régi rendtartás 13. §-a 
alapján minden középiskola köteles volt rend- és fegyelmi szabályzatát 
megállapítani és egy-egy nyomtatott példányát a beírás alkalmával a 
tanulók szüleinek, vagy helyetteseiknek átadni. Ugyanezt kívánja az új 
Rendtartás is, azzal a hozzáadással, hogy a rend- és fegyelmi szabály
zatot kötelesek a szülők, vagy helyetteseik aláírásukkal ellátva az igaz
gatósághoz visszajuttatni, ekként igazolva, hogy „a fegyelmi szabályzat 
intézkedéseit tudomásul vették, és hogy úgy maguk, mint a tanulók 
azokat megtartják.“ Dr. Klamarik János „A magyarorsz. középiskola 
szervezete“ czíműmunkája 405. lapján ez áll: „Jul. 10-én bemutatása a 
jövő tanévi fegyelmi szabályoknak 2 példányban, vagy rövid jelentés 
arról, hogy a régiek változatlanúl megmaradnak.“ Ezt a 28452/1889. sz. 
rendelet megszüntette, kimondva, hogy a középiskolai fegyelmi szabályok
nak eddig gyakorlatban volt évről évre történő bejelentése nem szük
séges.

14..§. Iskolalátogatás. A tanulók óramulasztásait az 1890. júl. 25-én 
25407. sz. a. kelt rendelet gondosan ellenőrzi. Kifogást tesz, hogy egy 
főgymnasiumban 25 tanuló részéről előfordult 137, egy más főgymna- 
siumban 23 tanuló részéről 172 igazolatlan óramulasztás. Ily sok igazo
latlan óramulasztás esetében kétségtelen, hogy az iskola a maga részé
ről meg nem tette a kötelességét. Nem csak a régi, hanem az uj Rend
tartás is e tekintetben különös kötelességet ró az osztályfőnökre, és ha 
ezek mindjárt első nap, a mint a mulasztás előáll, tudakozódnak, ily 
nagy számú óramulasztás nem fordúlhat elő.

A ragályos betegségekről több rendelet áll fenn. A belügyminister 
63668. Vili. a./1886. sz. rendelete (az utasítást lásd ugyancsak a bel
ügyminister 51066. VIII. a./1884. sz. rendeletében) megköveteli, hogy 
minden tanintézetben havonként legalább egyszer a trachoma-szembeteg
ség a tanulókon ellenőrzés alá vétessék; ez alkalommal a gondos igaz
gató egyéb ragályos betegségeket is megfigyeltethet a vizsgáló orvossal, 
annál is inkább, mert a belügyminister 1873. nov. 27-én 46569. sz. a. 
kelt rendelete a ragályos betegségeknek az iskolába járó gyermekek 
közti terjedését minden áron meg akarja akadályozni. A tanuló ifjúság 
egészségügyi fontos voltánál és e rendelet az igazgatóra és tanárra rótt szi
gorú kötelesség és felelősségnél fogva kivonatban közöljük e rendelet tar
talmát: Nevezetes ragályos betegségek: rüh, himlő, vörheny, kanyaró, 
szemkankó, diphtheritis. Ezek terjedésének megakadályozása czéljából a 
következők rendeltetnek e l: 1. Azon tanuló, ki a fentemlített ragályos 
betegségek bármelyikében szenved, az iskola látogatásától mindaddig 
eltiltandó, míg az iskolai elöljáróságot, illetőleg a tanítót orvosi bizo
nyítványnyal meg nem győzi arról, hogy tökéletesen meggyógyult és általa 
ragályozás nem történhetik. — 2. Ha az iskolában ragályos kór esete 
fordul elő, erről a hatóság az iskola elöljárósága által értesítendő. A 
ragály tovább terjedésének meggátlására a hatósági orvos rendelkezései 
szigorúan megtartandók. — 3. Ha valamely helyen oly ragályos, vagy
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járványos kór esetei mutatkoznak, mely a tanulók egészségét nagy mér
tékben veszélyezteti, ez a közigazgatási hatóság által a bel- és közokta- 
tásügyministeriumnak haladéktalanúl tudtára adandó s hivatalosan a 
közönség tudomására hozandó. — 4. Az ily hivatalos értesítés után 
köteleztetnek a szülők és gyámok mindazon tanulókat az iskolától távol 
tartani, kik ragályos betegekkel érintkezésben voltak, avagy oly házak
ban laknak, hol ily betegségek előfordultak. Az igazgatónak vagy a 
tanítónak jogában áll ezen körülményről magának személyes meggyőző
dést szerezni, valamint a gyanús tanulókat az iskolába csak kielégítő 
orvosi bizonyítvány folytán bocsátani. — 5. Ha a ragályozás magában 
az intézetben történt, vagy ha a tanulók közt nagyszámú kóresetek for
dulnak elő, az iskola a betegülések tökéletes megszűntéig a közigazgatási 
hatóság által bezárható, miről azonban mindenkor a közoktatásügyi 
ministerium is azonnal értesítendő. — 6. Az ezen rendszabályok ellen 
vétők kérdőre vonatnak és az eset súlyosságához képest 100 forintig 
terjedhető bírsággal büntetendők. — 7. E rendszabályok a járványos kolera 
uralkodása alkalmával is megtartandók.

15. §. A szülői- ház közreműködése. A 25,407/1890. sz. r. szerint 
„A szülők és szállásadó gazdák általánosan panaszolt nagymérvű közönyének 
ellensúlyozhatása czéljából szükséges, hogy a tanárok a tanulóknak úgy 
belső, mint külső fegyelmezését tapintatos módon, de erélyesen esz
közöljék“.

16. §. A tanárok ápolják az ifjúságban az erkölcsi, vallásos és 
hazafias érzületet. Hogy mily súlyt helyez a vall. és közokt. ministerium 
e fejezetre, mutatják e következő rendeletek: Az 1319/1883 sz. rendelet 
megkívánja a középiskolai igazgatóságoktól, hogy a tanuló ifjúságban a 
hazafiság érzelmét, a magyar állam iránti ragaszkodást és áldozatkész
séget a legmelegebben ápolják. •— A 29,432/1883. sz. rendelet figyel
mezteti a középiskolák tanárait, hogy az izraelita vallású honpolgárok 
elleni gyűlöletes érzelmek ébresztésétől és ápolásától tartózkodjanak. ■— 
A 39,751/1889. sz. rendelet szerint ellenőrzendő, illetőleg korlátozandó 
az ifjúságnak az ifjúsági lapokba való irogatása. — A 8155/1884. sz. 
rendelet megkívánja, hogy a tanártestületek házi szabályokat alkossanak 
a felügyeletet illetőleg azon esetekre, midőn az ifjúság valahol nyil
vánosan testületileg megjelenik. — A 47,210/1887. sz. rendelet szerint 
az életkor 12. évét még be nem töltött gyermekek által okozott sze
rencsétlenségekért a szülők, illetőleg helyetteseik felelősek. Az 1887. 
VIII. t.-cz. 2. §-a értelmében az ily kihágások 2 forinttól 100 forintig 
terjedhető pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén 12 órától 10 napig 
terjedhető elzárással büntettethetők. — Az 1883. évi XXX. t.-cz, 3. és 
4. §-ában a hit- és erkölcstan mind a gymnasiumok, mind a reáliskolák 
tantárgyai közt legelső helyre van téve. Az új Rendtartás IC. §-a szintén 
oltalomba veszi az ifjúságnak valláserkölcsi és hazafias nevelését és a 
gyakorlati kérlelhetetlen szigorral fenyíti azon tanulókat, a kik a fentiekben 
megfogyatkoznak. Tudunk eseteket, hogy a vall. és közokt. minister 
kizárással fenyített oly tanulókat, kik tanuló társaiknak vallásérzületét
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megsértették. Szintúgy 30,146/1888. sz. rendeletével a magyar nem
zeti zászlónak, mint a magyar állam jelvényének nyilvános megsértése 
miatt bizonyos tanulót az ország összes iskoláiból kizárt. Hasonlóképen 
23,657/1886. sz. rendeletével kizárta szintén az ország összes iskoláiból 
egy főgymnasium több tanulóját pánszláv üzelmek és ezek terjesztése 
miatt. — Rendkívüli esetekben a tanulók hibáiról a szülők azonnal 
értesítendők az igazgató tudtával az osztályfő által.

17. §. Az osztályfők utasítást adjanak az osztályoknak az iskolai 
épület és tárgyai, valamint a taneszközök kímélésére. A rend- és fegyelmi 
szabályokba okvetetlenűl beveendő az, hogy „Az iskolai padokon való 
faragás, a taneszközök és bútorok rongálása, a tanintézeti vagy bár
mely épülethez tartozó falakon való rajzolás és irás, bemocskolásuk vagy 
rongálásuk szigorúan tilos. A kárt az illető megtéríteni köteles és ha rossz
akaratból, szándékosan tette, fegyelmi büntetés alá is esik.

18. §. A fegyelem gyakorlása. A középiskolai törvény 18. §-ában is 
szól a fegyelmi büntetésekről. A Rendtartás 18. §-a kevés magyarázatot 
kiván ; csak annyit jegyzek meg, hogy a tanári karnak a tanév végén 
rövid úton hozott olynemű határozata, hogy egyik vagy másik tanuló 
a jövő tanévben az illető intézetbe föl nem vétetik, a vall. és közokt. 
ministernek egy rendelete szerint egyértelmű a kizárással és mint ilyen 
csak akkor jogerős, ha a vall. és közokt. minister megerősíti.

(Zsolna.) Csáka Károly.

Kamat- és discontszámítás tanítása.
A számtan ezen két fejezetének tanításánál még mindig nem vagyunk 

a helyes úton. A kamat tanításánál a súlyt a kamat fogalma és lényege 
helyett a kiszámítás módjára, a formula levezetésére helyezik; a dis- 
contot pedig épenséggel összetévesztik a rabattal és ezen kívül beszélnek 
szokásos és pontos discontszámításról. (Még a keresk. iskolák szervezeté
ben is van róla szó!)

Nézetem szerint a kamatszámításnál a legegyszerűbben úgy jutunk 
helyes eredményre, ha a következő fogalmakkal ismertetjük mega tanulót:

1. a kamat a tőke használásáért járó díj;
2. a kamat mértéke a kamatláb, vagyis száz forint után egy évre 

járó kamat;
3. a gyakorlatban elfogadott szokás, hogy

a) kétszer, háromszor stbször annyi tőke után kétszer, három
szor stbször annyi a kamat,

b) bizonyos időn belől kétszer, háromszor stbször annyi időre 
kétszer stbször annyi a kamat; vagyis: a kamat arányos az idővel és a 
tőkével.

E fogalmak előrebocsátása után megállapíthatjuk, hogy az évi kamat 
nem más tehát, mint a tőkének egy bizonyos százaléka, vagyis: 

kamat egy évre =  Tőke X kláb;
1 0 0



az egy havi kamat pedig az évi kamatnak 12-ed része, vagyis: 
kamat egy hóra =  Tőke X  kláb;

1200
a több havi kamat az egy havi kamatnak a többszöröse, tehát

kamat több hóra — Tőke X kláb X hónapok számával;
1200

az egy napi kamat, mivel a gyakorlatban nálunk a kamatszámításnál 
az évet 360 napnak veszik, az évi kamatnak 360-ad része, tehát 

kamat egy napra == Tőke X kláb ;
36000

a több napra szóló kamat pedig az egy napi kamatnak a többszöröse 
és igy

kamat több napra =  Tőke X  kláb X  napok számával.
36000

A hóra és napokra szóló kamat kiszámításánál a kiinduló pont az 
évi kamat volt, mert az utóbbi mindig a tőkének egy bizonyos százaléka, 
mihelyt azonban egy más időre is képesek vagyunk a kamatot, mint a 
tőkének egy bizonyos százalékát kifejezni, akkor nem kell okvetetlen az 
évi kamatból kiindulni; így pl. 2 % kláb mellett a kamat egy félévre, 
vagyis 180 napra, a tőkének 1 % -j e ; e szerint a 2 % -os kamat kiszámí
tásánál a kiinduló pont a 180 napi kamat lehet, melyből azután követ
keztetni fejből 90, 60, 45 stb. napi kamatra, vagy pedig az egy napi 
kamatra, a mely nem más, mint a tőke 1%-jének 180-ad része, vagyis a 
tőkének 18,000-ed része. Hasonlóan szolgálhat kiinduló pontúi 
a 3 °/0 -os kamatnál az évnek J/3 részére szóló kamat vagyis 120 napi kamat

л  n !  1 1  rv r \

stb.
A gyakorlatban e számokat 18000, 12000, 9000 stb. kulcsszámoknak 

vagy osztószámoknak mondják, mivel ezekkel kell osztani a tőkét, hogy 
a megfelelő egy napi kamatot megkapjuk. Ha a klábnak, mint 
pl. зу 2 °/о"пак, nincs osztója, akkor a kamat kiszámításánál a 
klábat két részre (esetleg többre) osztják és számítanak pl. a jelen eset
ben elébb 3°/0-ot és azután ’/2°/0-°t, vagyis az előbbi kamatnak a hatod
részét veszik.

A discontszámításnál megismertetjük a tanulót a váltó fogalmával 
és megállapítjuk, hogy ha a váltót bizonyos levonások mellett lejárat előtt 
kifizetjük, akkor azt mondjuk, hogy a váltót escomptáljuk vagy leszá
mítoljuk. Azt az összeget, melyről a váltó szól a váltó névértékének, 
azt az összeget, melyet a névértékből levonunk, discontnak, a kifizetendő 
összeget pedig escomptált vagy leszámítolt értéknek nevezzük. A discont 
mértékéül a discontláb, vagyis az egy év múlva lejáró 100 írtra eső discont 
szolgál. A discont épúgy, mint a kamat, arányos az idővel és a váltó 
névértékével. Igen fontos kiemelni azt, hogy discont és kamat között
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tulajdonképen különbség nincs; egy és ugyanazon összeg lehet discont 
és lehet kamat. Ha például valaki kap készpénzben 300 irtot és ezért 
egy év múlva 312 írt 50 krt fizet vissza, akkor ezen 12 frt 50 kr. 
lehet discont és lehet kamat, a különbség csak a discontláb és kamatláb 
között van, ha ugyanis 12 frt 50 kr kamat, akkor az 4 1/(; °/0-°s kamat, 
mert a 300 írtnak 4 1/6%-je 12 frt 50 kr, ha ellenben a 12 frt 50 kr 
discont, akkor az 4°/0-os discont, mert a 312 frt 50 kyuak 4°/0-je 
12 frt 50 kr; míg tehát a kamatláb a készpénzértékhez, addig a discontláb 
az egy év múlva esedékes értékhez van viszonyítva. A discont kiszámí
tása a discontláb segélyével a váltó névértékéből épúgy történik az előb
biek szerint, mint a kamat kiszámítása kamatlábbal a készpénzértékből. 
Nagyon czélszerü, ha azt a szokásos formát is bemutatjuk, melyet a 
gyakorlatban az úgynevezett leszámítolási jegyzéknek adnak.

(Budapest.) Bogyó Samu.

VEGYESEK.

Ministeri megbízottak a felekezeti középiskolákban. A vall. és közokt. 
minister az 1883. évi XXX. t.-cz. 46. §-a alapján a felekezeti középiskolák 
meglátogatásával s azokban az állami főfelügyelet gyakorlásával az 1890/91-ik 
tanév tartamára a következőket bizta meg : I. A  d u nam ellék i ev. re f. egyház- 
kerü le t főhatósága alá tartozó budapesti főgymnasinmra nézve G önczy P á l 
vall. és közokt. ministeri nyug. államtitkárt; a nagy-körösi, kecskeméti és 
halasi főgymnasiumokra és a kunszentmiklósi algymnasiumra nézve H ó m a n  
O ttó budapestvidéki tank. főigazgatót; a gyönki algymnasiumot illetőleg 
Spitkó Lajos székesfehérvári tank. főigazgatót. — II. A  d u n á n tú li ev. ref. 
egyházkerü le t főhatósága alá tartozó pápai főgymnasinmra nézve N ém eth  
A n ta l  győri tank. főigazgatót, s a csurgói főgymnasiumot illetőleg S p itkó  
L a jo s , székesfehérvári tank. főigazgatót. — III. A  tiszá n in n e n i ev. ref. egyház- 
kerü let főhatósága alá tartozó sárospataki és miskolczi főgymnasiumokra 
nézve B ékésy  G yu la  debreczeni tank. főigazgatót. — IV. A  tis zá n tú li ev. re f. 
egyházkerü le t főhatósága alá tartozó debreczeni s hódmezővásárhelyi főgym
nasiumokra, valamint a hajdúböszörményi, karezagi, kisújszállási, mezőtúri, 
hajdúnánási és békési gymnasiumokra nézve B ékésy  G yu la  debreczeni tank. 
főigazgatót; a mármarosszigeti főgymnasiumot és a szatmári gymnasiumot 
illetőleg pedig Szieber E d e  kassai tank. főigazgatót. — Y. A z  erd é ly i ev. re f. 
egyházkerü le t főhatósága alá tartozó kolozsvári, nagyenyedi, marosvásárhelyi 
és zilahi főgymnasiumokra nézve F in á ly  H e n r ik  kolozsvári tank. helyettes 
főigazgatót, a székesudvarhelyi és szászvárosi főgymnasiumot, valamint a 
sepsiszentgyörgyi algymnasiumot illetőleg pedig E lisch er  J ó zse f nagyszebeni 
tank. főigazgatót. VI. A  b á n ya i ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
budapesti főgymnasinmra nézve G öm öry O szkár vall. és közokt, ministeri 
tanácsost; az aszódi algymnasiumra nézve H ó m a n  O ttó budapestvidéki tank. 
főigazgatót; a selmeczbányai fő- és a beszterczebáuyai algymnasiumra nézve
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Dunay Ferencz beszterczebányai tank. főigazgatót; végre a szarvasi fő- 
gymnasiumot illetőleg Békésy Gyula debreczeni tank. főigazgatót. — VII. 
A tiszai ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó késmárki, szepesiglói, 
rozsnyói és rimaszombati főgymnasiumokra nézve Dunay Ferencz besztereze- 
bányai tank. főigazgatót; az eperjesi főgymnasiumra nézve Szieber Ede kassai 
tank. főigazgatót; a nyíregyházi főgymnasiumot illetőleg Békésy Gyula debreczeni 
tank. főigazgatót. — VIII. A dunáninneni ág. ev. egyházkerület főhatósága 
alá tartozó pozsonyi főgymnasiumra nézve Wiedermann Károly pozsonyi tank. 
főigazgatót, -г- IX. A dunántúli ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
soproni főgymnasiumra és felsőlövői gymnasiumra nézve Németh Antid győri, 
a bonyhádi älgymuasiumra nézve pedig Spitkó Lajos székesfehérvári tank. 
főigazgatót. — X. Az erdélyi ág. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó 
összes középiskolákra nézve EUscher József nagyszebeni tank, főigazgatót. — 
XI. Az unitárius püspök főhatósága alá tartozó kolozsvári főgymnasiumra 
nézve Finály Henrik kolozsvári tank. helyettes főigazgatót, és a székely- 
keresztúri gymnasiumra nézve Elischer József nagyszebeni tank. főigazgatót 
— XII. A gör. kel. román metropolita-érsek főhatósága alá tartozó brassói 
főgymnasium és alreáliskolára, úgyszintén a bródi algymnasiumra nézve 
Elischer József nagyszebeni tank. főigazgatót. — XIII. A gör. kel. szerb, 
pátriárka főhatósága alá tartozó újvidéki főgymnasiumra nézve Asbótli Oszkár 
budapesti egyetemi tanárt.

A budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottság elnökévé a vall. és közokt. 
minister dr. Beöthy Zsolt budapesti tudományegyetemi nyilvános rendes 
tanárt, alelnökévé pedig dr. Hóman Ottó budapest-vidéki tankerületi kir. fő
igazgatót és dr. Entz Géza műegyetemi nyilvános rendes tanárt nevezte ki.

A budapesti középiskolai tanárképző-intézet igazgatásával a vall. és közokt. 
minister három évre megbízta a tanárvizsgáló bizottság elnökét, dr. Beöthy 
Zsolt egyetemi tanárt.

Kinevezések. A király ő felsége dr. Erödy Béla kolozsvári tanker, 
főigazgatót a budapesti Ferencz József-nevelőintézet kormányzójává, Spitkó 
Lajos beszterczebányai kir. kath. főgymn. igazgatót székesfehérvári tanker, 
főigazgatóvá, dr. Berghoffer József fiumei és Danilovics János kaposvári 
áll. főgymn. ideiglenes igazgatókat eddigi állomásukra rendes igazgatókká 
nevezte ki. — A vall. és közokt. minister kinevezte Kartner Adám székes- 
fehérvári főreálisk. tornatanítót rendes tanárrá; Dáni J. Ede felső népiskolai 
tanítót az ungvári tőgymnasiumhoz rendes tanárrá; Szkunzevics Kornél aradi 
főgymn. helyettes tanárt a pancsovai áll. főgymnasiumhoz végleges rendes 
tanárrá; Zsuffa Fausztin minoritarendi ideiglenes rendes tanárt és Breán 
Kázmér lugosi főgymn. helyettes tanárt a nagybányai áll. főgymnasiumhoz 
végleges rendes tanárokká ; Szmetana Ágoston nagykikindai gymn. helyettes 
tanárt a budapesti V. kér. kir. kath. főgymnasiumhoz rendes rajztanárrá. 
Laky István beszterczebányai kir. kath. főgymn. Vilim Ferencz lugosi főgymn. 
Schönvitzky Bertalan és Sebök Henrik pozsonyi kir. kath. főgymn. helyettes 
tanárokat eddigi állomásukra végleges rendes tanárokká; dr. Schmidt Márton 
Ferencz József-nevelőintézeti correpetitort középisk. rendes tanárrá és eddigi 
helyén másod nevelővé; Bartos Fülöp bpesti V. kér. főreálisk. helyettes tanárt a
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szegedi áll. .főreáliskolához rendes tanárrá; Katinszky János polgári isk. igaz
gatót, Budaházy Tamás, Janka Sándor és Bajzáth Lajos polgári isk. tanító
kat a beregszászi áll. reáliskolához rendes tanárokká; Dömötör Iván pozsonyi 
és Wirth Gyula beszterczebányai kir. kath. főgymn. helyettes tanárokat eddigi 
állomásukra végleges rendes tanárokká; dr. Székely Bendegúz kolozsvári pol
gári isk. tanítót és Csősz János szepsiszentgyörgyi államilag segélyzett ev. 
ref. főgymnasiumhoz rendes tanárokká; dr. Németh Gyula és dr. Benkő Gábor 
zilahi ev. ref. főgymn. helyettes tanárokat, továbbá Székely Töhötöm hajdú
böszörményi ev. ref. gymn. tanárt a zilahi államilag segélyzett ev. ref. fő
gymnasiumhoz rendes tanárokká; dr. Némethy Károly érsekújvári községi 
kath. gymn. tanárt a trsztenai kir. kath. gymnasiumhoz rendes tanárrá; 
Huszka József sepsiszentgyörgyi polgári isk. rajztanárt a nagykállói áll. 
főreáliskolához számfeletti minőségben rendes rajztanárrá; Szerémi Alajos 
rozsnyói kath. főgymn. helyettes rajztanárt eddigi állomására végleges rendes 
rajztanárrá; Lichtenegger József nagybányai áll. főgymn. rendes tanárt fő
gymn. rendes tanári minőségben a budapesti Ferencz József-nevelőintézethez 
másodnevelővé ; dr. Gáspár János magyaróvári gazdasági akad. tanársegédet 
a temesvári áll. főreáliskolához rendes tanárrá; Jenser Mihály nagykárolyi 
kath. gymnasium helyettes rajztanárt eddigi állomására rendes rajztanárrá; 
Gyöngyössy László hajdúnánási gymn. tanárt az államilag segélyzett m.-szigeti 
rét. főgymnasiumhoz rendes tanárrá; dr. Tergina Gyula budapesti Y. kér. 
áll. főreálisk. rendes tanárt Csongrádmegye tanfelügyelőjévé; Czigler Ignácz 
pozsonyi áll. főreálisk. helyettes tanárt a beszterczebányai áll. felsőbb leány
iskolához rendes tanárrá; dr. Létmányi Nándor selmeczbányai kir. kath. 
gymn. helyettes tanárt a temesvári áll. felsőbb leányiskolához rendes tanárrá; 
Mittelmann Nándor újvidéki áll. középkeresk. isk., Krbek Arnold zombori 
középkeresk. isk. és Szabó Nándor székelyudvarhelyi kath. főgymn. tanárokat 
a brassói keresk. akadémiánál és közép-faipariskolánál rendszeresített tan
székekre rendes tanárokká ; Thuránszky Irén budapesti YI. kér. áll. polg. isk. 
tanítónőképző-intézeti tanítónőt egyelőre ideiglenes minőségben a budapesti 
II. kér. áll. tanítónőképző-intézet igazgatójává; dr. Gömöry Elek losonczi 
gyakorló orvost a losonczi áll. főgymnasiumhoz egyelőre tiszteletbeli minőség
ben iskolai orvossá és egészségtan-tanárrá; dr. Grittner Gyula besztercze
bányai tank. főigazgatósági Írnokot a pozsonyi tanker, főigazgatósághoz 
tollnokká.

Tanárválasztások. A hódmezővásárhelyi főgymnasiumhoz dr. Major 
Károly beszterczebányai ág. ev. gymn. tanárt, a nagykőrösi főgymnasiumhoz 
dr. Székely György okleveles tanárjelöltet, a szarvasi főgymnasiumhoz Petry 
Gyula aszódi algymn. igazgatót és Liska János szászvárosi helyettes tanárt 
rendes tanárokká választották.

Áthelyezések. A vall. és közokt. minister Závodszky Adolf szegedi áll. 
főreálisk. rendes tanárt ugyanezen minőségben a budapesti V. kér. áll. főreál
iskolához és dr. Vas Antal zsolnai kir. kath. gymn. rendes tanárt ugyanezen 
minőségben a zombori áll. főgymnasiumhoz helyezte át.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister Klimó Mihály dévai áll. 
főreáliskolai, Szerelemhegyi Tivadar budapesti II. kér. kir. kath. főgymnasiumi,
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Szilágyi Albert nagykállói áll. főreáliskolai, Bauer József lőcsei áll. főreál- 
iskolai, Latkóczy Mihály és Tuhrinszky Károly eperjesi kir. kath. főgymna- 
siumi, Csemez József nagybányai áll. főgymnasiumi, Csics Gyula és dr. Négyesy 
László szolnoki áll. főgymnasiumi, dr. Perényi József és Seemann Kálmán 
kecskeméti áll. főreáliskolai, Walther Béla brassói áll. főreáliskolai és dr. Geréb 
József losonczi áll. főgymnasiumi rendes tanárokat rendes tanári minőségük
ben, Innocent Ferencz budapesti II. kér. áll. főreáliskolai és Kátay Lajos 
miskolczi kir. katb. gymnasiumi rendes rajztanárokat rendes rajztanári állá
sukban végleg megerősítette.

Pályázat. A kassai tanker, főigazgatóságnál megürült tollnoki állásra a 
vall. és közokt. ministerium pályázatot hirdet. Ez állomással 700 frt fizetés és 
150 frt szálláspénz jár. A vall. és közokt. ministeriumhoz intézett kérvények 
a kassai tanker, főigazgatósághoz f. é. november 10-éig beküldendők.

Szépirási pályázat. Nagy Sándor szépiró 1 darab körmöczi aranyat 
tűz ki oly tanuló részére, ki a magyar szépírást legszebben elsajátította. A 
pályaművek Nagy Sándor neve alatt a műegyetemi könyvtárba, a tanév alatt 
bármikor, de legkésőbb május 1-ig kiillendők be.

Engedélyezett szépirás-minták. A vall. és közokt. ministerium Nagy 
Sándor műegyetemi könyvtártiszt magyar, német és rondírási mintáit 1890. 
június 25-én 27.919. sz. a. kelt rendeletével az összes középiskolák és népok
tatási intézetekre engedélyezte.

«Paedagogiai dolgozatok > czimű munkáját Borisak Gyula trsztenai gyinn. 
igazgató az eredetileg tervezettnél nagyobb terjedelemben adja ki. A mű 
januárius hóban fog megjelenni. Az előfizetések bejelentését a szerző Trszte- 
nára kéri. Egy példány ára 1 frt 20 kr. lesz, mely csak a munka megjelenése 
után küldendő be.

«Homeros világa két eposza alapján» czimű értekezéséből, mely 1887-ben 
jelent meg kiilönlenyomatban, Danielovics Kálmán zombori főgymn. tanár 
50 példányt ingyen ajánl föl a gymnasiumok ifjúsági könyvtárai számára, 
elsőséget adva a teljes nyolczosztályú gymnasiumoknak. A hozatali postadíjat 
az illető gymnasium viseli. Hogy az értekezés mily értékes, azt bizonyítja az 
„Egyetemes Philologiai Közlöny“ 1887. évfolyama 624—625. lapján megjelent 
igen kedvező bírálat.

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

F O L Y Ó I R A T O K
H a z a i a k .

Budapesti Hirlap. 1890. 173. sz. (jún. 25.). Guttenberg Pál: Kézimunka 
a fiúiskolában. [Sürgeti a kézimunka fölvételét az iskolai tanulmányok körébe 
és e czélból iskolai műhelyek fölállítását].

Család és Iskola. XVI évfolyam. 7 sz. Molnár József: A kéziigyesítő 
oktatásról. ,

T a n á re g y e sü le ti K özlöny. XXIV. 8
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Debreczeni Protestáns Lap. X. évf. 14. sz. Kiss Ferencz: A Zrinyiász 
mint keresztyén müéposz. (Folyt, és befej. 16., 18., 19., 21—24. sz.) — Balogh 
Ferencz : Egyéni vélemény a középiskolák tanárai számára szervezendő 
országos nyugdíjintézet ügyében a debreczeni evang. reform, főiskolát 
illetőleg. — Kovács János ■. Egy elszomorító jelenség protestáns középiskoláink 
ügyében. [A dunamelléki ev. ref. egyházkerület középiskolái által beszerzendő 
s használandó legszükségesebb taneszközök jegyzékét veti éles bírálat alá].
— 15. sz. Gergely Károly : Vallásos nevelés az állami középiskolákban.

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. II. évf. 7. sz. A testi nevelés érdeké
ben megindított újabb mozgalmak. — Udvarhelyi Márton: Teendőink az 
ipari szakoktatás terén. — Dr. Berényi Pál: Kereskedelmi szakoktatásunk 
hibáiról. — 8. sz. Az érettségi vizsgálatok ügyében tartott értekezletről. — 
Lázárné Kasztner Janka: Az állami tanítóképző intézetek internatusairól. 
(Befej. 9. sz.) — D r. Versényi György : Ifjúsági irodalmunkról. (Befej. 9. sz.)
— Dr. Veres Vilmos : A kereskedelmi iskolák szervezete. (Befej. 9. sz.) — 
9. sz. Adalékok a görög nyelvi tanácskozáshoz. [A szerkesztőnek a görög 
nyelvi enquéten mondott két beszédje]. — Guta József: A számtan tanítása 
a felsőbb leányiskolákban. (Befej. 10. sz.) — II. sz. Dr. Fialowski Lajos: 
Túlterhelés. (Befej. 12. sz.). — Dr. Wlislocki Henrik: A svéd középoktatás 
reformja. (Folyt, és befej. 12. 13. sz.). — 12. sz. Balásy Dénes: A  classikus 
nyelvek a norvég középiskolákban.

Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. VII. évf. 4. sz. Dr. Veress Vilmos: 
Négy osztály-e vagy hat-e ? [Eredménye : A polgári iskolákat négy osztályra 
kell redukálni; a reductióval elért költségmegtakarítás következtében a négy 
osztályú polgári iskolát szükség és alkalom szerint kereskedelmi, ipari és 
gazdasági tanfolyamokkal kell összekötni], — Pilisi Sándor: Tanműhelyeink 
s a tanterv-revisió. — Kiss Jenő: Hogyan lehetne polgári iskoláinkkal kap
csolatos tanműhelyeinket úgy szervezni, hogy népszerűségre tegyenek szert 
és jövőjük biztosítható legyen ? I.

Földrajzi Közlemények. XVIII. köt. 3. sz. Ballagi Aladár: Hódmező
vásárhely. — Ifj. Jankó János : Stanley legújabb utazása, — Telkes Simon : 
A szerb királyság. — 4. sz. Dr. Márki Sándor: Magyar utazók a középkor
ban. — Findura Imre: A Balog völgye. — Hanusz István: A Duna egyik 
oldalmozgása.

Iskolai Szemle. X. évf. 6. sz. Bárány Gyula: Kath. hitoktatás a közép
iskolában. —- 9. sz. U. a. : Iskolai kirándulások. — Freund Berned : A testi 
nevelés a tantárgyak tanításánál.

Katholikus Szemle IV. köt. 3. sz. Velics László: Littré és napjaink 
bölcselkedése. — Takáts Sándor: Készletek a nyelvújítási harcz történetéből. 
(Folyt. 4. sz.). — Dr. Bognár István: Az új álláspont, módszer és irány
elvek az ethikában. (Folyt. 4. sz.) — Dr. Bada István: Moliére élete és 
munkái. II.

Magyar Nyelvőr. XIX. köt. 4. sz. Munkácsi Bernát: Ara, leány, haj, ' 
hegedű. (Szómagyarázatok.). — Szinnyei József : Adalékok a magyar-ugor 
szótárhoz. — Kicslca Emil: Hangsúly és szórend. (Befej. 5. sz.). — Bélteky 
Kálmán: Kokonértelmű szók. (Folyt. 6. sz.). — Zlinszky Aladár: A classica 
philologia aranykora. [Kárhoztatja philologusainkat, hogy nem törődve azzal, 
mire van szükségünk, mily sok a pótolni valónk philologiai alapvető dolgok
ban, utolsó rangú Írókkal bíbelődnek]. — Szinnyei József: Orthologia az 
iskolában. [Ballagi Mór támadására válaszol], — Satai Bartha Döme József: 
Egri nyelvsajátságok. (Folyt. 5. 6. sz.). —• 5. sz. Katona Lajos : Morkoláb. 
(Szómagyarázat). •— Alexics György: Punga. (Szómagyarázat.). — Zlinszky 
Aladár: -íróz. — 6. sz. Simonyi Zsigmond: A főnévi igenévről. — Kulcsár
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Endre: A magyar nyelv képes beszéde. — Helyreigazítások. Magyarázatok. 
— Nyelvtörténeti adatok. — Népnyelv!)agyományok.

Magyar Paedagogiai Szemle. XIV. köt. 4. sz. Vass Mátyás: A magyar 
gyermekköltészet korszakalkotója. (Pósa Lajos életrajzával és arczképével.) 
—• Vranesits Gyula : Legyen-e a tanító községi és megyei képviselő ? [Nemmel 
felel]. — 5. sz. Zajzon Dénes: Az ész fejlesztéséről az iskolában.

Magyar Philosophia! Szemle. IX. évf. 2—3. sz. Brassai Sámuel: A philo
sophia fordulata. (Befej.). — Dr. Simon J. S. : Plato Theaitetosáról. — 
Dr. Kapossy Lucián: Hume Dávid psychologiája. — Domanovszki Endre: 
Montaigne Mihály. — Bilder Gyula: Az objectiv létben való hit lélektana. 
(Folyt. 4. sz.).

Magyar Tanítóképző. V. évf. 3. sz. Scherer Sándor: A tanítóképző- 
intézetek tantervéről. — Zajson Dénes: Erkölcstani oktatás a tanítóképző
intézetekben. — Badó Vilmos: A tanítónövendékek gyakorlati kiképzése. 
(Befej. 4. sz.). — Dr. Málnai Mihály : A gyakorló iskola a párisi nemzet
közi népoktatásügyi congressuson. — Suppan Vilmos: A Svájez ban meg
indult mozgalom tanítóképzésünk reformálására. — 4. sz. Begéczy József: 
A képző-intézeti növendékek gyakorlati kiképzése. — Egner Adolf: A tanító- 
képző-intézeti zenetanításról. — Somogyi Géza: Egységes népiskola.

Nemzeti Iskola. I. évf. 7. sz. Zajzon Dénes: A verseny és a jutalom. 
(Befej. 8. sz.). — Dr. Pechány Adolf: Comenius, Rousseau és Pestalozzi be
folyása a mai paedagogiára. (Folyt, és befej. 8—11. sz.). — 8. sz. Freund 
Bernát: A tananyagban való elmélyedés. — 10. sz. U. a. : Az érdeklődés 
fölkeltése.

Nemzeti Nőnevelés. XI. évf. 4. sz. Dr. Verédy Károly: Törvényjavaslat 
a kisdedóvásról. — Berta Ilona: A lélektani alapra fektetett tanításról. — 
A franczia leány-középiskolákról. (Befej. 5. sz.). — Nemecskay Irma : Nevelés- 
tani tanulságok Rousseau gyermekkorából. — 5. sz. György Aladár: Kertész- 
iskolák nők számára. — Sretvizer Lujos : A nőnevelés piperéje ellen. — Guta 
József: A felsőbb leányiskolák nevelő hatása. — Buzogány Marisba : A nők 
helyzete Finnországban. •— 6. sz. Keleti Gusztáv: Néhány szó a női rajz
tanulás és rajztanítás köréből. — Révy Ferencz: A magyar nyelv és irodalom 
tanításának eredménytelensége és főbb okai.

Néptanítók Lapja. XXIII. évf. 28. sz. Barna Jónás: A jellemképzés 
fontossága és eszközei a nevelő-oktatás szolgálatában. (Folyt, és befej. 
30—31. sz.). — 41. sz. Scossa Dezső: A testi nevelés a régieknél. (Folyt, és 
befej. 42—46. sz.). — 49. sz. A népoktatás elmélete és gyakorlata a Herbart- 
féle elvek alapján. (Folyt, és befej. 50. 51. sz.).

Polgári Iskola. XV. évfolyam. 5 sz. A közép kereskedelmi iskolák 
reformja.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXIII. évf. 13. sz. Dr. Bakonyi 
Lajos: Középiskoláink értesítői. — 14. sz. Várkonyi Endre: Nyelvtanításunk 
sikertelenségének egyik főoka. (Folyt, és befej. 16.16. sz.). — 19. sz. Gyöngyössy 
László : Az új gymnasium. — 26. sz. Endrei Ákos : A zsinati tanterv-revisió 
kérdéséhez. (Befej. 27. sz.).

Protestáns Közlöny. XX. évf. 24. sz. Várkonyi Endre: Az előkészítő 
osztályról.

Sárospataki Lapok. IX. évf. 14. sz. Zsoldos Benő: Egységes közép
iskola és bifurcatió. (Befej. 15. sz.). — 18. sz. U. a.: Néhány szó a görög 
nyelvről szóló törvényjavaslatról s indokolásáról.

8*
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Természettudományi Közlöny. XXII. köt. Ápr. Mágócsy-Dietz Sándor: 
A növénybiológia köréből. — Hegyfoky Kabos: Az idő változékonysága 
Budapesten.

K ü l f ö l d i e k .
The Educational Times. XLI1I. köt. Márcz. Reveanou Dániel: Educational 

metaphors. — J. R. S. Clifford: De Quincey as an educationalist. — Ápr. 
Dr. R. Worméll: On commercial education. — Máj. G. L. Mélio : The advan
tages of Ling’s Swedish system of gymnastics for educational purposes.

Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preussen. 1890. 
4—5. sz. Allerhöchster Erlass vom 13. Februar d. J. betreifend die Abänderung 
der Lehrpläne des Kadettenkorps. [A porosz királynak nagyfontosságú 
rendelete, melyet irányzóul vesznek a porosz középiskolák reformjánál is. 
Nevezetes, hogy 2. pontjában majdnem kivétel nélkül csupa oly dolgot rendel, 
melyek nálunk gymnasiumi tantervűnk és utasításaink alapján már életbe van
nak léptetve], — Seminareinrichtungen behufs Ausbildung der Kandidaten für 
das Lehramt an höheren Schulen, Erlass vom 21. Februar d. J. — Praktische 
Ausbildung der Kandidaten für das Lehramt an höheren Schulen, Erlass vom
5. April d. J. [Az előbbi rendelettel együtt nagyfontosságú a porosz közép
iskolai oktatók képzésében. Az e rendeletben említett szabályzatot, mely 
minket leginkább érdekelne, a Centralblatt nem közli, de megvan a Frick- 
féle Lehrproben und Lehrgänge 24. füzetében],

Central-Organ für die Interessen des Realschulwcsens. XVIII. évf. 5. sz.
J. Gutersohn: Bedeutung und Betrieb des Extempotale — Harms: Das 
Latein in den untersten Jahreskursen unserer höheren Schulen. — Dr. Henges
bach : Ursachen der Ueberfüllung der sogenannten Fächer und Vorschläge zur 
Abhilfe.

Korrespondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs.
XXXVII. évf. I—2. sz. Kessler: Einiges über Schulturnziele und Schulturn
betrieb. [Az egészségtani szempontot hangsúlyozza s a szabadban való torná- 
zást, gyalogolást, futást s a tornacsarnokot inkább csak télire tartja hasz- 
nálandónak. A csarnokban a födolog a tisztaság és a kellő szellőztetés]. 
— Dr. H. Bender: Zur Reformfrage. [Nyolcz reformmű ismertetése.]

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und Real
schulen. 23. sz. H. Meier: Bewusste und unbewusste Erziehung. [Elismeri 
a tanár egyéniségének a nevelő oktatásra való befolyását, de csak az olyanét, 
mely tudatos gyakorlás által megtisztult s a saját bensejéből öntudatlan is 
merítő tapintattal van kiképezve], — Dr. Otto Frick: 0. Willmanns Didaktik 
und ihre Bedeutung. — J. E. Böttcher: Ueber Gleichungen und ihren Ansatz. 
Nebst einer Vorschrift Jakob Bernoullis vom Jahre 1686. — Dr. 0. Frick: 
Zur Lehrerbildungsfrage. (I. Denkschrift, betreffend die praktische Ausbildung 
der Kandidaten für das Lehramt an höheren Schulen. — II. Grundzüge der 
Ordnung der praktischen Ausbildung der Kandidaten für das Lehramt an 
höheren Schulen). — 24. sz. H. Meier: Wie ist die pädagogische und didak
tische Vorbildung der Kandidaten des höheren Schulamts am zweckmässigsten 
zu gestalten? — A. Waldeck: Zur Methode des Elementar-Unterrichts im 
Lateinischen. (2. Die Vokabeln in Quinta und Sexta.) — Dr. C. Isenkrahe: 
Die Möglichkeit gleichförmig gebildeter Stufenregeln Uber Summen und 
Differenzen, Produkte und Quotienten, Potenzen und Wurzeln in Form zweier 
algebraischer Repetitionsstunden entwickelt. — Dr. Heidingsfeld: Lage und 
Umriss von Afrika (in Quarta) — Dr. F. Heussner: Friedrich der Grosse. 
(Drei Geschichtsstunden aus dem propädeutischen Unterricht der Quinta). — 
Aus Schulbesichtigungs-Bericbten. a) Die Gesundheitspflege in der Schule und 
im Hause. — Kanon deutscher Gedichte von VI—lila ; zusammengestellt durch
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gemeinsame Arbeit des Seminarium praeceptorum der Frankeschen Stiftungen 
zu Halle. — Ordnung der praktichen Ausbildung der Kanditaten für das Lehr
amt an höheren Schulen. [Az új porosz szabályzat, melyet a Centralblatt is
mertetésénél említettünk].

Neue Bahnen. I. évf. I. sz. Dr. E. von Sallwürlc: Has Staatsseminar für 
Pädagogik. (Befej. 2. sz.). [A terjedelmes czikket nem reprodukálhatjuk, csak 
annyit jegyzünk meg, hogy igen tanulságos czikk, mely a tanárképzésben 
a paedagogiai szempontot hangsúlyozza és a tanári állás emelésében buzgól- 
kodik. Kimondja, hogy az egyetem teljesen elhanyagolja a szakképzésben a 
paedagogiát s e baj orvosszereit teszi megbeszélése főtárgyává]. — Dr. Otto 
Kamp: Haushaltungsschulen. — Otto Schmidt: „Die Unnatur der modernen 
Schul“, von Wigge und Martin. (Folyt, és befej. 2—3. sz.). — Chronik der 
Reformbestrebungen. (Folyt. 2., 3., 4., 5., 6. sz.). — 2. sz. Dr. Ludw. Gabler: 
Die geographischen Eigennamen im Lichte der geographischen Namenkunde. 
[Azt kívánja, hogy a helyneveket lehetőleg etymologiailag magyarázzuk meg, 
mert ennek geographiai becse is van, a mennyiben sokszor a hely természeti 
vagy egyéb sajátságát kifejezi; didaktikus becse, mert a megmagyarázott 
elnevezést könnyebben megtartjuk ; végre történeti és müveltségtörténeti 
becse], — 3. sz. H. Wigge : Die Schulsynode. (Befej. 4. sz.) [Iskolai synodust 
kíván, melyben a nevelés és tanítás összes tényezőinek befolyása érvényesüljön, 
s ebben különösen a tanítótestületek részvétét kívánja], — 4. sz. A. Dammann : 
Drei Reformfragen in betreff der höheren Mädchenschule. — Dr. Bich. Riess: 
Neuere Werke zur Reform des Naturgeschichts-Unterrichts. (Befej. 5. sz.). — 
5 sz. G. Heimerdinder : Zur Reform des Katechismusunterrichts. (Befej. 6. sz.).
— Julius Wanselow : Beruf und Schule. — 6. sz. Dr. A. Bliedner: Die 
„formalen Stufen des Unterrichts.“ (Befej. 7. sz.).

Paedagogisches Archiv XXXII. évf. 3. sz. K. Maurer: Soll der fremd
sprachige Unterricht mit dem Lateinischen oder mit dem Französischen be
ginnen? [A franczia javára dönt], — Philosophie und Naturforschung. —
4. sz. Dr. B . Maydorn: Der Geschichtsunterricht als Vorbereitung auf das 
praktische Leben. — Erlass des ungarischen Kultusministers Grafen Csáky an 
den königlich ungarischen Landes-Unterrichtsrath, das Griechische betreffend.
— Die Verhandlungen über das Griechische im ungarischen Reichstage.

Zeitschrift für das Gymnasialwesen. XLIV. évf. Apr. Ernst Schrader: 
Ueber formale Ziele des chemischen Unterrichts im Gymnasium. — H. Eichler: 
Phraseologie und Lektüre im lateinischen Unterricht. — Máj. Dr. W. Fries . 
Die praktische Vorbildung der Kandidaten des höheren Schulamtes. — Jün. 
Dr. E . Briegleb : Das griechische Scriptum in Prima.

Zeitschrift für das Realschulwesen. XV. évf. 2. sz. Dr. Leon Kellner: 
Zur englischen Umgangs- und Vulgärsprache. (Befej. 3. sz.). — Dr. J. Groag : 
Ueber den Accusativ und den Nominativ mit dem Infinitiv. — Dr. Friedrich 
Wrzal: Einige Bemerkungen zur Behandlung der Akustik in unseren Lehr
büchern für Physik. — 3. sz. M. Gläser: Eine neue Berechtigung unserer 
Realschule. — Eduard Seewald : Elementare Bestimmung der Ellipse. — 4. sz. 
Karl Albert Schmidt: Ueber die Bedeutung der Wandkarte im geographischen 
Unterrichte. — Franz Kemény : Das Statut der Lehramtsprüfung für ungarische 
Mittelschulen. — Fr. K.: Aus dem XVIII. Jahresbericht des Cultus- und 
Unterrichtsministers über den Stand des Unterrichtswesen in Ungarn während 
des Schuljahres 1888/89. (Mittelschulen.) — 5. sz. W. Hordk : Zur Lehrmethode 
des Französischen an Realschulen. — Dr. Wilhelm Kurz: Ueber den mine
ralogischen Unterricht an Mittelschulen. — Zweiter deutsch-österreichischer 
Mittelschultag in Wien (2—4. April 1890 ). — 6. sz. G. Lukas : Anforderungen 
an Grösse und Einrichtung der Turnräume. — Fr. Kemény: Der griechische 
Feldzug in Ungarn. [Egy helyen azt mondja munkatársunk : „Von den zwei 
bedeutendsten pädagogischen Zeitschriften hat sich das Organ des Landes-
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mittelschullehrervereines „Tanáregyesületi Közlöny“ ganz in den Dienst des 
Pliilhellenismus gestellt und dessen Standpunkt mit übermässiger Schärfe und 
als nicht ganz berechtigter Anwalt der Minorität der Professorenkörper sogar 
einseitig vertreten“. Hogy az antihellének lettek volna a tanári karokban 
többségben és hogy mi ennélfogva a kisebbségnek lettünk volva szóvivői, 
azt nagyon bajos volna bebizonyítani. Az „Egyetemes Közoktatásügyi Szemle“ 
szerkesztője megszavaztatta a tanári karokat, de a maga antihellén állás
pontja mellett nem tudott többséget constatálni, legalább nem dicsekedett 
vele, pedig kétségkívül fölhasználta volna súlyos okul, ha lehetett volna. A 
közoktatásügyi kormány, noha ajánlva volt neki, nem szavaztatta meg a tanári 
karokat; az eredmény bizonyára philhellén lett volna. Igen természetes, mert 180 
középiskolánk között 151 a gymn., tehát az oly intézet, a hol a philologusok, a 
notórius philhellének többségben vannak, és még a 151 gymnasiumnak is több mint 
egy harmada felekezeti, a melyben általában az egész tanári kar philhellén. Vajmi 
keveset nyom mind ezzel szemben a 29 reáliskola, a hol ráadásul, mint kedves 
munkatársunk saját intézeténél is tapasztalhatta, szintén csak akad meglehetős 
számban az istentelen philhellén fajzat].

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. IV. évfolyam. I. sz. Fr. Sohns. 
Die Biebel und das Volk. Eine Sammlung von Worten, Redewendungen, 
Bildern und sprichwörtlichen Redensarten, welche die Sprache unseres Volkes 
der Bibel entlehnt hat. [Ezt a mi nyelvünkben is érdemes volna összegyűjteni],
— Kari Ondrusch: Form und Konstruktion des attributiven und praedikativen 
„voll“. — Max Schmerl: Der Bau von Schillers Maria Stuart. — Stephan 
Waetzoltd: Zum deutschen Unterricht an höheren Mädchenschulen. [A leány
iskolákban még inkább, mint a középiskolákban, az anyanyelv tanítása legyen 
a középpont. A legjobb, a mit leányainknak adhatunk, nem idegen nyelvek 
hiányos ismerete, hanem saját népünknek, munkájának és lényének értése.]
— H. Gloel: Die dramatische Handlung von Goethe’s Egmont. Eine deutsche 
Studie in Prima. — C. Schmidt: Wie lässt sich das Gothische für den 
deutschen Unterricht an unseren höheren Schulen nutzbar machen ? — Btidolf 
Hildebrandt: Eine Merkwürdigkeit aus Goethe’s Grammatik. — Otto Lyon: 
Der Jäger Abschied. Gedicht von Jos. v. Eichendorff. Für die Schule erläutert 
und behandelt. — 2. sz. S. Czekata: Der deutsche Unterricht in Russland. II.
— Ghr. S e n ile r : Die Weltanschauung Goethe’s in Hermann und Dorothea. — 
K a r l B e issen b erg er: Die Wiedereinführung des Mittelhochdeutschen Unter
richtes an den österreichischen Gymnasien.

Zeitschrift für den Physikalischen und Chemischen Unterricht. III. évf.
1. sz. Br. Karl Noack : Messapparate für Schule und Laboratorium (Befej.
2. sz.) — Br. Hermann Hammerl: Apparat zur Demonstration des Schwingungs
mittelpunktes eines physischen Pendels. — Br. K. Schellbach; Beiträge zur 
geometrischen Optik. — Br. B. Lüpke : Uebersicht über die Versuche mit 
Salpetersäure. — 2. sz. P. Fischer: Neues allgemeines Flammen-Manometer.
— W. Holtz : Ein Vorlesunsgthermometer und einige Experimente der Wärme
lehre. — Br. Karl Than: Ueber die Volumeinheit der Molekular-Gewichte. 
Ein Vortrag gehalten in der ungarischen Akademie der Wissenschaften in 
Budapest. Im Auszuge mitgetheilt von Dr. Karl Jahn. — Br. K. Schellbach: 
Ueber die Anziehung einer homogenen Kugeloberfläche auf einen äusseren 
Punkt nach dem Newton’schen Gesetze. — K. Koppe : Das Minimum der 
Ablenkung beim Prisma. — 3. sz. Fr. Pietzker: Ueber die Beziehungen 
zwischen dem mathematischen und physikalischen Unterricht. — Br. Friedrich 
C. G. Müller: Einführung in die Chemie und experimentelle Behandlung der 
Atomenlehre. — U. a. : Ueber die Bestimmung von Dampfdichten nach der 
manometrischen Methode. — Br. Alois Höfler : Die Construction der Licht
brechung und deren experimentelle Ableitung. — Br. Hans Jahn: Ueber die 
Beziehungen zwischen chemischer Energie und Stromenergie galvanischer 
Elemente. — H. Hartl: Der Gang eines Lichtstrahles in einer Glaskugel. —
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4. sz. Dr. F. Poske: Experimentelle Einführung in die Lehre vom elektrischen 
Potential. — Dr. W. Grosse : Die Lehre von der Interferenz und Polarisation 
des Lichtes im Unterricht. — E. Grimsehl: Ueber Perspective. — Dr. G. 
Leonhardt-. Zur Theorie des Elektroskops. — E. О elder : Die Bewegung des 
Schwerpunktes und der Stoss in geometrischer Darstellung. — 5. sz. B. Schwalbe 
und B. Lüpke : Mittheilungen über Schulversuche. — Dr. Bruno Fest: Das 
Ohm’sche Gesetz in der Schule.

B EÉ RKE Z ET T  MŰVEK.
Utolsó kimutatásunk óta (júl. füzet 717. lap) a következő könyvek és 

füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :
P a e d a g o g i a ,  i s k o l a ü g y .

Középiskolai rendtartás. Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1890-ik évi 23,583. sz. a. kelt rendeletével. Budapesten, nyomatott 
a magyar kir. egyetemi könyvnyomdában. 1890. 4r. 29 1. Ára 20 kr.

A neveléstudomány kézikönyve. Irta Felméri Lajos. Második javított 
kiadás. Budapest. Eggenberger-féie könyvkereskedés bizománya. Kolozsvár. 
A szerző saját kiadása. 1890. XIII és 680 1. Ára 5 frt.

A túlterhelés. A Középiskolai Tanáregyesület 1890-ik évi márczius havi 
ülésén felolvasta és ezóta bővítette dr. Fialowski Lajos. Különnyomat az 
„Egyetemes Közoktatásügyi Szemléből“. Graphikus melléklettel. Budapest. 
1890. Lampel Róbert. 8r. 32 1. Ára?

Aközépiskolaitanulólelkének, testének felocsúdása. Irtarfr. Fialowski Lajos. 
Budapest, 1890. Idősb Poldini Ede és társa könyvnyomdája. 8r. 14 1. Ára ?

A pozsonyi királyi akadémia személyzeti létszáma és tanrendje az 
1890—91. tanév első felére. Pozsony, 1890. 8r. 21 1.

A polgári és középkereskedelmi iskola. Tájékoztató a szülők számára. 
Irta Steiger Frigyes. Újvidéken. Kiadja Herger Ágost. 1890. K. 8r. 40 1. 
Ára 20 kr.

Tanárok naptára az 1890/91. iskolai évre. Összeállította Kutrucz Ilezsö. 
Ötödik évfolyam. Pozsony. Budapest. 1890. Kiadja Stampfel Károly. Ára 80 kr. 
[Tartalma : Órarend ; naptár ; calculuskönyv ; a gymn. és reálisk. tanitástervnek 
órakimutatása; utasítás a felekezeti középiskolák érettségi vizsgálataihoz 
kirendelendő kormányképviselők számára •, rendelet a gymnasiumok érettségi 
vizsgálataihoz kiküldendő ministeri biztosok számára; az 1890. XXX. t.-cz. 
a görög nyelv és irodalom compensatiója; azon városok betűrendes névjegy
zéke, melyekben középiskolák vannak; az 1890. június végéig engedélyezett 
középiskolai tankönyvek jegyzéke; a fiumei állami főgymnasium részére 
engedélyezett tankönyvek ; bélyegilletéki tábla; a tanárok órarendje.]

Tanulók naptára az 1890/91. iskolai évre. Gymnasiumi és reáliskolai 
tanulók, valamint tanítóképző és gazdasági intézeti növendékek számára. 
Kilenczedik évfolyam. Pozsony. Budapest. 1890. Kiadja Stampfel Károly. 
Ára 40 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 nyelvújításig. 

A m. tud. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és Simonyi 
Zsigmond. II. kötet 5. 6. füzet. Budapest. 1890. Kiadja Hornyánszky Viktor 
akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.

Magyar írók élete és munkái. A m. tud. Akadémia megbízásából irta 
id. Szinnyei József. I. köt. 4. fűz. Budapest. 1890. Kiadja Hornyánszky Viktor 
akadémiai7könyvkereskedése. Egy füzet 50 kr.

Magyar közmondások könyve. Válogatott magyar közmondások, példa
beszédek,Jszólásraódok betűrendes gyűjteménye. Több forrás és számos munka
társ gyűjtése után szerkesztette és kiadja Sirisaka Andor. Pécsett. 1890. A 
szerző tulajdona. 8r. LXX és 279 1. Ára 2 frt.
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Magyar közmondások gyűjteménye, különös tekintettel az életbölcseségre 
és a nevelésre. (Több mint hatezer közmondás.) Rendszerbe foglalta Almásy 
János. Budapest. Franklin-társulat. 1890. (Kis nemzeti múzeum 49. 50.). 12r. 
379 1. Ára 1 frt.

Nyelvőr-emlék. Szarvas Gábornak királyi tanácsossá történt kinevezése 
emlékére szerkesztették barátai és tisztelői. Szarvas Gábor arczképével. Buda
pest. Nyomtatta és kiadja Hornyánszky Viktor. 1890. N. 8r. 84 1. Ára 80 kr.

Magyar irodalmi olvasókönyv. Szerkesztette dr. Badics Berencz. I. köt. 
A gymnasium V. osztálya számára. Budapest. 1890. Az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés kiadása. 8r. IV és 207 1. Ára 1 frt 20 kr.

Blxetorika. A prózai Írásművek elmélete. Olvasmányokkal s ezek magya
rázatával. Irta dr. Dengi János. Budapest. 1890. Az Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés kiadása. 8r. 305 1. Ára 1 frt 60 kr.

Tanulók olvasótára. XX. Régi magyar történetírók. П. Szemelvények 
Apor Péter Metamorphosisából. Budapest. 1890. Lampel Róbert kiadása. 16r. 
76 1. Egy füzet 20 kr.

Szondi két apródja az iskolában. Magyarázta dr. Zlinszky Aladár. 
Budapest. Kilián F. bizománya. N.8r. Ára 10 kr.

L a, t i n és g ö r ö g  nye l v .
Vergilius Aeneisénék I. és II. könyve. Iskolai és magánhasználatra. 

Fordította és verssorok szerint haladó szógyüjteménynyel ellátta Danielovics 
Kálmán. Zombor. 1890. Budapesten az Eggenberger-féle könyvkereskedés 
bizománya. K. 8r. 173 1. Ára 90 kr.

Praeparatio Livius XXI—XXII. könyvéhez. Irta Szerelemhegyi Tivadar. 
Első füzet. XXL könyv. 1—22. fejezet. — Praeparatio Vergilius VI. énekéhez. 
Irta dr. Tóth György. Első füzet. V. 1—337. — Praeparatio Horatius válo
gatott ódáihoz. írta Szilasi Móricz. Első füzet. Od. I. 3. 4. 6. 8. 10. 11. 14. 
18. 19. 20. 22. 24. 31. 36. II. 1. 3. 6. (Latin praeparatiók I. II. III. füzet). 
Budapest, kiadja Singer és Wolfner. K. 8r. Egy füzet 3 iv, ára 30 kr.

Sophokles Antigonéja. Kiadta, bevezetésével és jegyzetekkel ellátta dr. 
Csengeni János. Budapest, 1890. Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása.
К. 8r. XXIV és 143 1. Ára 90 kr.

Görög nyelvtan gymnasiumok számára. Irta Szamosi János. Harmadik 
rövidített kiadás. Budapest, 1890. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés ki
adása. 8r. 300 1. Ára 1 frt 50 kr.

Görög és római állami régiségek. Segédkönyv az irodalmi és művelődés
történeti tanításhoz. Dr. James Gow, a uattinghami collegium igazgatójának 
műve után. Több fametszetű ábrával. Budapest, 1890. Az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés kiadása. K. 8r. 152 1. Ára 1 frt.

Mo d e r n  n y e l v e k .
Alceste és a mizantropia. Irta dr. Bánfi Zsigmond. Budapest, 1890. 

Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. K. 8r. 75 1. Ára?
T ö r t é n e t ,  f ö l d r a j z .

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 Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. VIII 
és 179 1. Ára 90 kr.

Magyar történeti életrajzok. A m. t. Akadémia történelmi bizottságá
nak segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti Szilágyi 
Sándor. VI. évf. 3. 4. fűz. Mátyás király 1440—1490. Irta Fraknói Vilmos. Az 
egész évfolyam (5 fűz.) ára a Magy. Tört. Társ. tagjainak 5 frt, nem tagok
nak 8 frt.
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XXIV. évfolyam. 4. szám. Deczember hó. 1890-91.

É R T E K E Z É S E K .

Középiskolai történettanításnnk reformjához.

Vizsgáljuk e a világtörténelmet is az érettségin, vagy nem? 
E kérdésre nézve a közoktatási tanács 1889 nov. 29-én tartott ülé
sén a következő megállapodás történt: az ókorból a görögök és 
rómaiak történetét a gymnasiumban vagy a latin és görög nyelv, 
vagy a történelem tanára kérdezze, a közép és újkort, valamint a 
reáliskolában az egész világtörténelmet a történet tanára. 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.

E nézetben teljesen osztozom, azzal a hozzáadással azonban, 
hogy mielőtt a világtörténelmet az érettségi vizsgálat kötelező tár
gyává tennők, jó volna, ha előbb középiskolai történet-tanításun
kat is a maga egészében revisió alá vetnők. Mert még mindig 
vannak iskoláink, a hol az utasítások külső formái sem irányadók, 
a hol intentióját félreösmerik, vagy meg nem értik, hol a tanítás 
czélja most is az adatok és évszámok szellemtelen bemagolásában, 
egyoldalú, lélekölő dressurában áll. A hol pedig az utasításokat 
nyomról-nyomra követik, ott — különösen az V. osztály tananya
gánál — okvetetlenül beáll a túlterhelés. Ezért kell a történelem 
tanítását reformálni, még pedig úgy, hogy a közoktatási tanács által 
tervezett érettségi vizsgálat megállására a tanulókat minél képeseb
bekké tegyük. E czél elérése végett, nézetem szerint, a történelem 
tanítását lehetőleg egyöntetűvé kellene tenni és annak módszerét 
megváltoztatván új alapra fektetni. Ez alap a nemzeti történelem.

Az egyetemes történelemnek nemzeti alapon való tanításának 
eszméje nem új. Németországban pl. már évekkel azelőtt a világ- 
történelmet a görögök, rómaiak és németek történetére szorították 
azzal a megokolással, hogy az ifjak leginkább e népek iránt érdek
lődnek s mert az újkori culturának 3 főtényezője van : a keresz
ténység, a classicus és germán világ. Nem vagyok annyira chau- 
vinista, hogy be ne tudnám látni azt a különbséget, mely e tekin-

9Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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tetben hazánk és Németország között vau. A német történelem 
ugyanis I. Ottó, vagy is a nyugat-római császárságnak megújitása 
óta, ha nem is maga a világtörténelem, de egyetemes jellegű. Alig 
van az emberiség fejlődésének fontosabb mozzanata, mely vagy 
mint ok, vagy mint okozat egyúttal a németek különös történetében 
is benfoglalva nem volna. Midőn tellát a németek nemzeti történel
met adnak elő, e mellett mint vezérlő tényező mellett egyúttal az 
egyetemest is felkarolják, legalább annyira, a mennyiben azt a 
középiskolai oktatás czélja megkívánja.

Nálunk a világtörténelmet úgy előadni, hogy nemzetünk tör
ténete legyen a vezérlő fonal, alig lesz lehetséges. Nekünk a vég
zet sokkal csekélyebb szerepet juttatott az emberiség tragoediájában, 
semhogy főszereplőnek tekinthetnők magunkat és ha elfogultság
ból annak tartjuk magunkat, akkor e tragoediának nem egy fön- 
séges képe el fog mosódni előttünk, azért, hogy egy-egy — nem
zeti hiúságunkat legyező — epizód annál jobban kidomborodjék. 
Ez pedig, úgy hiszem nem áll érdekünkben. Nem is erre czéloztam, 
midőn a nemzeti alapot hangsúlyoztam; az általam a világtörté
nelemnek középiskolai oktatásában tervezett reformot a követke
zőkbe foglalom: hazai történelmünk a nemzeti nevelés elvéből ki
folyólag az egyetemes történelem keretén belül (közép, újkor) is 
megfelelő helyet nyerjen; az egyetemes történelemnek csak azon 
mozzanatai szolgáljanak a tanítás tárgyául, a melyek az emberiség 
egyetemes fejlődésére döntő befolyást gyakoroltak; végre az ily módon 
külső kiterjedésében korlátozott tananyag behatóbban és a fontosabb 
kútfők bemutatása mellett taníttassék.

Meggyőződésem szerint a világtörténelem tanításának mai nap 
iskoláinkban szokásos módszere mellett azt a czélt, melynek e tudo
mány, mint iskolai disciplina szolgálatában áll, nem érjük el. A 
középiskolának nem lehet feladata a tudomáuyt kimeríteni, szak
tudósokat képezni, hanem az adott és e czélra kiválasztott anyagot 
úgy dolgozza fel, hogy a tanuló ifjúság erkölcsi és értelmi művelt
ségét emelje. Történelmi műveltség és nem adathalmaz szerzése a 
középiskolai történettanítás czélja. A történelmi műveltség és adat
tudás pedig nem ugyanaz. Valaki pl. igen sok adatot és évszámot 
tudhat a nélkül, hogy az eseményeknek logikai alá- és egymás 
mellé rendeltségét megérteni és így az emberiség, vagy egyes 
nemzetek életrendszerének működését fokról-fokra kisérni, öntuda
tosan constatálni képes legyen. Nem azt mondom, hogy a közép
iskolai történelem-tanítás módszerét Buckle-tői kölcsönözzük, ennek 
megértése meghaladná az ifjúság zömének eszmekörét; de meg 
vagyok győződve, hogy ha a világesemények magyarázatánál az 
intensivitásra fektetjük a súlyt, vihetjük annyira, hogy tanítványaink 
az általánost a különösben, az egész emberiség fejlődését mozgató 
eszméket az egyes individumokban mint indító okokat felösmerni 
képesek legyenek ; vihetjük annyira, hogy a tanuló, ha Madáchot 
olvassa, megértse az ilyen helyeket, m int:
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_  — — — — egyént soh’ sem 
Hozandsz érvényre a kor ellenében :
A kor folyam, mely visz, vagy elmerít 
Úszója, nem vezére az egyén.
Kiket nagyoknak mond a krónika,
Mindaz, ki hat, megérté századát,
De nem szülé az új fogalmakat.
Nem a kakas szavára kezd virradni 
De a kakas kiált, mert hogy virrad.
Amott azok, kik békóban sietnek 
Mártírhalálra gúnytól környezetten,
Látnak csak egy embernyomot előre,
Köztük dereng fel az új gondolat;
S azért meghalnak, mit utódaik 
Az utczaléggel gondtalan szivandnak.

Az ilyen értelemben vett történeti műveltséget azonban nem 
az egyetemes történelem összes adatainak a dolog természetében 
rejlő vázlatos, hanem az e czélra módszeresen kiválasztott anyag
nak beható tanulmányozása nyújtja. Igaz, bogy az utasításoknak 
kitünően összeállított általános része a 90. lapon erre vonatkozólag 
részben intézkedik : „A történelem iskolai tanításának igaz paeda- 
gogiai czélja . . . korántsem igényelheti azt, hogy a növendék szeme 
elé a történeti tények egész sorát állítsák a legrégibb időktől a 
legújabb korig,“ csak hogy az anyagbeosztás tervezetének — külö
nösen a középkornál 98—102. 1. — a legcsekélyebb tényekre is 
kiterjeszkedő részletessége az idézettek intentiójával egyenesen ellen
kezik. És az utasítások nyomában járó tankönyvek — még a leg
jobbak is — nem az általános rész értelmében járnak el, hanem 
az előirányzatot követve, gondosan vigyáznak, hogy a „más nem
zetek apró szentjeinek trivialis dolgaiból“ valahogy csak egy is ki 
ne maradjon. Itt közel jár az igazsághoz Felméri, midőn az ilyen 
dióhéjba szorított aszalvány egyedüli eredményének az önhiuságra 
csalogató azon érzést tartja, hogy midőn az ifjú csordultig van ada
tokkal, mint valami értelmi boa constrictor, magát ideig-óráig tudós
nak képzeli. E bajon a földolgozandó anyagnak helyes megválasz
tása és ennek behatóbb tárgyalása által kell segíteni. Messzire 
vinne és terünk sem engedi azon történelmi tananyagnak fölsoro
lását, melyet a középiskolai történettanítás köréből kiküszöbölni, 
illetve megtartani vélek. Annyi tény, hogy nemzeti nevelésünk meg
követeli, hogy ifjaink hazánknak úgy külső, mint belső történeté
vel lehetőleg részletesen megösmerkedjenek és így önként követ
kezik, hogy az anyag-megrövidítésnek az egyetemes történelemnek 
rovására kell eszközöltetnie, a mint azt az érettségi vizsgálatra 
vonatkozólag a közoktatási tanács már el is határozta. Az ilyen 
módon nyert időt hazai történelmünknek az egyetemes történelem 
óráján is részletesebb földolgozására fordítsuk, bemutatván egyúttal 
a főbb bel- és külföldi forrásokat és a történeti irodalom jelesebbjeit.

(Ungvár.) Schürger Ferencz.
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A gymnasiumi rajztanítás reformja.

T a n te r v ja v a s la t .

Gymnasiumi és általában középiskolai rajztanításunk állapotát 
eléggé föltárta még a nem szakember előtt is az 1885. évi orszá
gos kiállítás (I. dr. Keleti Károlynak a kiállítás országos bizottsága 
megbízásából szerkesztett „hivatalos jelentésiét, melynek a „közép
iskolákéról szóló részét a vallás és közokt. ministerium is átvette), 
hol a középiskolák methodikai egymásutánban összeállított rajzdoí- 
gozataikkal nagy számban voltak képviselve. Láttunk ott rajzokat, 
melyek a helyes és helytelen rajzoktatást elég világosan documen- 
tálták. Sajnos, ez utóbbiak száma túlnyomó volt.

Az ölelkező Romeo és Júliák, hegyi tündérek, amorettek, cze- 
ruzával árnyékolt és vizfestékkel színezett rózsák, fedőfestékkel 
készült alpesi tájképek, festett oroszlánok, pálmák, barokk és rococo 
ékítmények tollrajzban, anatómiai rajzok, repülő halak, levágott 
fülek és orrok, holdvilágos tájképek s a jó isten tudná megmon
dani még miféle motívumok, melyek nemcsak hogy jobbára kívül 
esnek a tanuló szemlélet körén, de azonkívül sem ízlés nemesítő 
hatással nem bírnak, sem az értelmes rajzoktatásra vagy technikai 
ügyesség szerzésére egyáltalán nem valók, képezték sok intézetnél 
a rajzoktatás tanmenetének anyagát.

Ezek a rajzok, melyek közül több, hazánk nevezetesebb vagy 
tekintélyesebb városainak középiskoláiból kerültek ki, reám azt a 
benyomást tették, először, hogy egyes intézeteknek nincs kellő föl
szerelésük, erre a fametszetek után készült másolatok engedtek 
következtetni. Másodszor, hogy sok intézetnek fölszerelése nem a 
modern rajzoktatás követelményeinek megfelelő, mert különben nem 
rajzoltattak volna Hermes, Taubinger, Westermann, Graudauer, 
Schmutzer stb. elavult s a modern rajzoktatás niveau-ján messze 
alul álló minták után. Harmadszor, hogy nincs kellő utasítás, főleg 
ama tanárok számára, kik az oktatást csak mesterségszerűen, tisz
tán kenyérkeresetből űzik. Negyedszer nincsenek magyar nyelven 
kiadott szakmunkák, melyek a rajzoktatáshoz megkívántaié isme
reteket magukban foglalnák. Ötödször hiányzik a szakértő fel
ügyelet.

Ezzel a rendszerrel végre feltétlenül szakítani kell, a bajokat 
orvosolni szükséges és a gymnasiumban jövőre szélesebb alapra 
fektetett rajztanításnak olyan utakat kell kijelölni, melyekről semmi 
körülmények között sem térhet le. Gyümölcsöző hatást csak így 
várhatunk.

Mindezen körülmények arra indítottak, hogy a gymnasium 
modern rajztanításának megfelelő tantervet dolgozzak ki. A jó tan
terv olyan mint Ariadne fonala; végig vezeti a tanárt az elméleti 
és gyakorlati ismeretek gazdag tárházában. A rajztanítás terve, ha 
megfelel feladatának, fokozatos egymásutánban fölhívja a tanár
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figyelmét mindenre, mi akár alaktani, akár művelődéstörténeti, 
aesthetikai vagy paedagogiai szempontból az oktatásra s a tanulóra 
egyaránt fontos. Nem szabad érintetlenül hagynia ama főbb geome
triai elemi ismereteket, melyek a további értelmes és alapos mun
kálkodásra kiválóan fontosak lehetnek, sem ama remekműveket, 
melyek az ízlést leginkább fejlesztik és nemesítik, a képzelő tehet
séget nemes irányban fölébresztik, az alak- és színérzéket mivelik, 
szóval szabatosan meg kell jelölnie mind ama dolgokat, melyek az 
ifjúságra leginkább nemesítőleg hatnak s az oktatás menetét foko
zatos fejlődésben tartják. Nem kívánom tantervemmel megkötni az 
oktatás egész menetét, sem a tanár által követendő utat mereven 
megszabni, hanem igenis felhívni figyelmét mindarra, mi legtöbb s 
leghatározottabb képző erővel bir, s a czélhoz vezető utat csak főbb 
vonalaiban megjelölni. Miben tévedtem, miben nem s mi benne a 
jó, mi a rossz, Ítéljék meg a szakférfiak. Szóljanak hozzá mások 
is és igazítsák ki hibáit, mert hibázni emberi dolog. Engem csak 
a jó igyekezet vezetett egy olyan tanterv kidolgozására, mely, sze
rény nézetem szerint, az eddig használatban levőnél megfelelőbb s 
korszerűbb lesz.

I. osztály. (Hetenkint 2 óra.)*)
Bevezetésképen a rajzeszközök és szerek (u. m. vonalzó, három

szög, körző, hosszmérték) ismertetésével egybekötendő a legfontosabb geo
metriai alapképzetek leiró magyarázata s rajzolása; nevezetesen: a pont, 
egyenes vonal, kör.

A tervszerű rajzolás maga a geometriai ornamentikából veszi anya
gát. A tanító eljárás körülbelül ezt az utat követheti: a rajzolandó ékít
ményt a tanár nagy lapmintán bemutatja, alkotó elemeire bontatja, és 
ezeknek geometriai sajátságait magából szemléletükből megvilágítja. Majd 
előbb az egyes elemeket s utóbb az egész ékítményt a tanár az iskolá
ban a tanulók előtt megszerkeszti, s velük is ugyanoly sorban megraj
zoltatja.

Minden rajz czeruzával, vonalzó és körző segítségével tisztán és 
pontosan készítendő, eshetőleg ügyesebb tanulók tollal, tussal vagy fes
tékkel kihúzhatják. Végre azon tehetséges növendékek, kik a geometriai 
elemek szemléltetésére szolgáló ékítményeket ügyesen befejezik, rajzolhat
nak szabad kézzel az osztály tananyaga körébe tartozó más ékítménye
ket is.

A szemlélet és rajzolás alapjául szolgáló ékítmények a következők 
lehetnek:

Derékszögű és ferdeszögű vonalcombinatiók, különösen az egyszerű 
meander és a négyzethálóba rajzolt egyszerű diszitmények. A szabályos 
sugárrendszer. Symmetrikus idomok. Csillag- és rosettealakok. Kondomok 
és combinátióik.

*) Az I. osztály tananyagát csekély módosítással meghagytam s a jelen
leg használatban lévő «Utasításokból» némi elhagyással átvettem.
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Ezek sorából a rajzolandó anyag oly módon szemelendő ki, hogy 
a következő geometriai elemek szemléltető ismertetésére, leírására és raj
zolására adjon alkalmat.

a) Az egyenes (hossza és mérése; hosszmérő ; másolás körzővel és 
hosszmérővel). Egyenlő és egyenlőtlen egyenesek; alapműveletek (főleg a 
gépies osztás). Egymást metsző egyenesek. Egyenlőközű egyenesek (ezek
nek rajzolása). Függélyes, vízszintes és ferde egyenes. Tört egyenes.

b) A szög (nagysága és mérése; szögmérő. Derék, hegyes és tompa 
szög, egyenes és domború szög (másolások szögmérővel). Egyenlő és egyen
lőtlen szögek. Mellék- és csúcsszögek. Merőleges egyenesek (rajzolása 
szögmérővel, háromszöggel vagy vonalzóval és háromszöggel).

c) Háromszögek, négyszögek és sokszögek leírása (az alkotó részek 
és az átlók). Kiegészítő, pótló szögek. Congruens, symmetricus és hasonló 
idomok ismertetése rajzolás alapján (itt a cengruentia és a hasonlóság 
tételei mellőzendők ; a symmetria megismertetése pedig csak a centrikus 
és a normális axialisra szorítkozzék).

d) Terület és kerületszámítás, mely tisztán szemléleti utón, képle
tek nélkül, állapítandó meg és csupán a négyzetre és téglaidomra szo
rítkozzék.

e) A kör; középpont, sugár, átmérő, középponti szög, ív, sector, 
húr, segmentum ; fok (körivek másolása). Egyenlő és egyenlőtlen ivek; a 
kör és a szög összefüggése (szögmásolás). Az érintő. A beirt és a kö
rülirt szabályos sokszögek közül a négyzet, nvolczszög ; háromszög, hat
szög. Mindez csupán szemléleti utón.

Megnkolás. Az I. osztályban a kezdó' tanulóval szemben oda kell hat
nunk. hogy nehézségek ne kerüljenek útjába, mert ezek a további munkálkodásra 
bénítólag hatnak. A tanulók általában rendkívüli kedvvel foglalkoznak a rajzo
lással, ha az úgy vezettetik, hogy a kezdet, valamint később, a haladás nehéz
ségeit nem érzik. Ez pedig úgy történik, ha a tanár a geometriai ékítményeket 
akként választja meg s állítja egybe, hogy általuk ismeretük és ügyességük lép
csőről lépcsőre halad. Ez okból megbecsülhetetlen a tömegtanítás módszere, hol 
a tanár magyarázó szavai kíséretében, az iskolai táblán, vonalról vonalra haladva, 
előrajzolja a különböző geometriai ékítményeket. Itt bő alkalma nyílik azok 
geometriai sajátságait, magából a tanulók szemléletkörébó'l megvilágítani. Az 
értelmes rajzoláshoz ez a legelső elengedhetetlen lépés, mely egyszersmind a 
legbiztosabb mód arra, hogy a tanuló a rajz további technikai nehézségeinek 
leküzdésére is reávezettessék, hogy t. i. megtanulja, miként kell a rajzot fejlődő- 
képes állapotban tartani.

Sokan az I. osztályban még mindig a régi rendszer nyomán a geometriai 
rajzokat szabad kézzel végeztetik. Ezt a módszert el kell vetnünk, mert rend
kívül megnehezíti a haladást s megöli a gyermek kedvét, elhibázott dolog attól 
a tanulótól pontos szabadkézzel készített rajzot követelni, a ki még vonalzó 
segítségével sem tud rendes vonalat húzni.

Vannak paedagogusok, kik a vonalzót és körzőt szellemi mankónak neve
zik. mely soha sem tanítja meg a tanulót a maga lábán járni. Állításukat iga
zolják Leonardo da Vinci azon találó mondásával, hogy a körző és vonalzó a 
művész szemében legyen. De ne feledjük, hogy nem művészekkel, sem rajzolók
kal, hanem egyszerű gyámolatlan s fejletlen szemű gyermekekkel van dolgunk, 
kiknek szeme kell, hogy előbb tapasztalati úton hozzá szokjék az egyenes vona
lakhoz és pontos felezésükhöz; csak azután, ha ezekről már kellő tapasztalatot 
merítettek, kívánhatjuk meg, hogy mechanikai eszközök nélkül is dolgozzanak.
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A tanulók kezdetben tehát csak irónnal dolgoznak, a vonalakat vonalzóval 
húzzák meg s körzó'vel felezik, a tussal való kihúzásokat azonban szabad kézzel 
végzik. Ez által kezük lassan könnyűségre teszen szert s hozzá szokik a szabad 
és fesztelen munkálkodáshoz. Később a rajz rövidebb vonalait is szabad kézzel 
rajzolják meg. szemmértékkel felezik; a hosszabb vonalakat azonban még jó 
ideig mechanikai segédeszközökkel készítik. Lassan azonban mindig hosszabb 
és hosszabb vonalaknak szabad kézzel való készítésére szoríttatnak, mi által a 
kezdet nehézségei fokonkint elenyésznek. Mondják, hogy ez a módszer nem vezet 
czélhoz, mert a tanulók, mihelyt a tanár nem látja, vonalzóval dolgoznak. Ezt 
én, egy-két hanyagabb tanulót kivéve, nem tapasztaltam. Ha a tanár fel tudja 
ébreszteni a gyermek törekvését s be tudja láttatni vele a szabadkézi munka elő
nyeit, azon veszi észre magát, hogy a tanulók között egész verseny támad, ki 
tud rajzában minél több részt szabad kézzel végezni.

A táblai előrajzok a haladás későbbi fokán már nem végeztetnek be egé
szen, hanem csak félig, vagy, még később, negyed részben, mit azután a tanu
lók combinative kiegészítenek. Az értelmes önálló munkához szerintünk ez az 
első lépés.

Az I. osztály sík-díszítményei megengedik, hogy a szorgalmasabb, előre 
haladott tanulók azokat színesen kihúzzák, vagy ki is színezzék, mi annyiból 
is indokolt, mivel tömegtanításnál, hol a tanulók egyszerre egy és ugyanazon 
motívumon dolgoznak, a jobbak gyorsabban végeznek, míg a gyengébbek el
maradnak, elsőket tehát a színezés foglalkoztatja.

A kinek az I. osztály itt elősorolt tananyaga terjedelmesnek látszik, annak 
azt jegyzem meg, hogy az itt nyújtott geometriai ismeretek csak a legfőbb alap
fogalmakra szorítkoznak, melyek mindig a rajzzal egyidejűleg, szemléleti módon 
nyújtandók.

Továbbá elhagytam a ministeriális tantervből, a négyzet és téglalap kivé
telével, a kerület- és területszámításokat s ezeket rendszeresen összefoglalva, 
a III. osztályba tettem. Az I. osztály anyaga ez által lényegesen megkönnyebbült. 
Elhagytam még a hullám- és csigavonalak rajzolását, mint olyanokat, melyek
nek helyes alakítása a további rajzolásra nézve sokkal fontosabb, hogy sem a 
kezdő tanuló ezek helyes és szabatos alakítását egyszerű átsiklással elsajátíthatná. 
E két vonal az összes ornamentikában oly fontos szerepet játszik, hogy haszon
nal csak érettebb eszű s a rajzban már jártasabb tanulókkal ismertethetjük 
meg. Azért a hullám- és csigavonalak rajzolásának a III. osztályban nyújtottam 
teret, hol átmenetileg a IV. osztályban összefüggésben lesznek a görög ékít
ményekkel.

II. o s z tá ly .  (Hetenkint 2 óra.)

Ez osztály tananyagának gyakorlati czélja, az I-ső osztályban 
nyújtott szemléleti ismereteket rendszerbe állítani s a tanulókat a geo
metriai szabatos meghatározásokra, definitiókra vezetni. Továbbá az egye
nesekre, szögekre ég szögletes idomokra szorítkozó planimetriai ismere
teket kibővíteni s főleg a construktiv rajzolás legegyszerűbb lényegesebb 
részeit begyakorolni.

Ezzel párhuzamosan a kör és a körív megismertetése, mint a to
vábbi díszítményi rajz alapjáúl szolgáló jellemző vonalak. Egyszerű ivek
ből alakított symmetrikus idomok. Egyszerű és kettős hajlású ivcombiná- 
tiók a négyzetben és parallelogrammában, mint szalag- és centrális díszít
mények.

A részletes tananyag a következő :
a) A pont, az egyenes és a kör különféle rajzolásmódja. Az egye

nes két fő iránya. Párhuzamos és metsző egyenesek. A szög származása.
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A kör és körív. A kör felosztása; szögmérő. Merőleges egyenesek. Ho
morú és domború szögek. Egyenlőközü és merőleges egyenesek szerkesz
tése s az egyenes meghosszabbítása. Mellékszögek, csúcsszögek, szögrend
szer. Szögmérés és szögek másolása. Alapmíveletek az egyenesekkel és 
szögekkel. Az egyenesek viszonya. Rajzmértékek (scala).

Ъ) Az egyenes vonalú zárt idomok szerkesztése meghatározó alkat
részekből és alaptulajdonságaiknak szemléltető módon való fejtegetése.
A congruentia, a symmetria (centricus és normális axialis) és a hasonló
ság. Részletezve:

A háromszög alkotó részei s ezek tulajdonságai. A háromszög 
nemei, alapja és magassága; az átellenes alkotó részek összefüggése. A 
háromszögek szerkesztése, összeillősége és symmetriája. Egyszerű ívekből 
alkotott díszítmények, melyeknek alapidoma az egyenlő oldalú háromszög.

A négyszög alkotó részei s a négyszög nemei. A parallelogramma.
A négyszögek symmetriája. Egyszerű és kettős hajlású ívekből alakított 
díszítmény a parallelogrammába, majd az egyszerű szalagdiszítmény. A 
négyszögek főbb szerkesztése; összeillősége.

A sokszög alkotó részei és a sokszög nemei. Szabályos és szabály
talan sokszögek s ezek szerkesztése. A sokszög symmetriája. Szabályos 
sokszögekbe rajzolt s ívekből combinált rosette-idomok. A szabályos sok
szög mint symmetrikus idom s mint a sok tengelyű .díszítmény alapidoma 
A sokszögek összeillősége az idomok hasonlósága.

Megokolás. Hogy а II. osztály tananyagát teljesen megváltoztattam, erre 
a következők szolgáltak alapúi: A vall. és közokt. ministerium által 1879. évi 
17.630—1887. évi 8619 sz. a. kelt rendeletével kiadott s 1887-ben összefoglalt 
«Gymnásiumi tanítás terve» s a reá vonatkozó utasításokban а II. osztály tan
anyagául a stereometria s vele egybekötve a testek ábrázolása van fölvéve.

A testek ábrázolását némely intézetek a távlattan alapján tanították. Az 
«Utasítások» azonban az axonometrikus rajzolást vagy a cavalierperspectivát 
említik mint a tanítás ezen fokán legalkalmasabbat Igaz, hogy a ministeriális 
tanterv nagyon elemi utón kívánja a rajzok szerkesztését végeztetni, mégis úgy 
kell nyilatkoznunk, hogy ez az anyag nem а II. osztályba való.

A testek három dimensiója s ezek ábrázolási módja mind olyan termé
szetűek, melyek a kezdő tanulóval, ki alig ismerkedett meg a síkidomok ábrá
zolásával s főbb tulajdonságaival, csak nagy nehézségekkel értethetők meg. Ez 
a tananyag а II. osztálybeli tanulók értelmi fejlettségén túlmegy, képzeletüket 
— a testek nem látható éleivel, a lapok és tengelyeknek egymáshoz való viszo
nyával — felette kifárasztja. Az ábrázolási módok mindegyike a tanulók előtt 
érthetetlen marad, mert megokolása ismeretkörüket, meghaladja. Innen van, 
hogy sokszor még a legjobb tanulók is gépies munkába merülnek. A gépszerű
ség és értelmetlen munkálkodás pedig a modern rajzoktatás szellemével meg 
nem fér.

Okvetetlenül szükséges tehát, hogy ez a tananyag más osztályba helyez
tessék. Én tantervemben а IV. osztályba tettem s a stereometriai ismereteket 
az elemi ábrázolástannal vagyis a derékszögű vetítéssel kötöttem egybe.

Czélszerűbbnek találtam а II. osztály anyagául újból a síkmértant fölvenni. - 
még pedig rendszeres összefüggésben a constructív rajzolás legegyszerűbb téte
leivel. így az I. osztályban a rajzolás alapján szétszórva nyert geometriai isme
retek, itt kibővítve s a gyakorlati szerkesztésekkel összekötve, rendszeresen 
épülnek föl.

Az egy, két és sok tengelyű symmetria megismertetésével, valamint az 
egyszerű körívekkel alkalmat nyújtunk a tanulóknak, hogy az I. osztályban a



kör combinatiójával megkezdett sík díszítmények a II. osztályban, az oktatás 
alkalmas helyén, folytatást nyerjenek s ízlésüknek továbbfejlesztéséhez alapúi 
szolgáljanak. E végből még a kettős ívhajlású és középpontból sugárzó íveket 
is fölvettem. A heti óraszámot 2-re tettem, mert egy órát átvettem a IV. osztályba, 
hol a tananyag már természeténél fogva szét nem darabolható s így annak 
alapos és jó elvégzéséhez több időre van szükség

III. osztály. (Hetenhint 2 óra).
Ez osztály geometriai anyagának gyakorlati főczélja az elemi geo

metria alkalmazása a rajzok kisebb vagy nagyobb mértékben való rajzo
lásánál ; kisebb területek fölmérése a triaugulatió és coordinaták módjai 
alapján, valamint a különböző síkidomok kerületének és területének ki
számítása. A nivellázás legegyszerűbb esetei. Mérővesszővel ellátott egy
szerű térképkészítés a birtokviszonyok feltüntetésével. Részletezve :

a) Távolságok fölmérése és kijelölése. A szög fölmérése a) a távol
ságok mérésével ß) mérőasztallal s a fölmért szög ábrázolása.

b) A háromszög fölmérése és ábrázolása ; kerületének és területének 
kiszámítása.

c) A négyszögek fölmérése és ábrázolásuk, kerületük és területük 
kiszámítása.

d) A szabályos és szabálytalan sokszögek fölmérése, ez utóbbiak
a) a triangulatió módja szerint, h) coordinátákkal. Fölmért kisebb földrész 
(rendezett kisbirtok) térképének megszerkesztése, kerületének és terüle
tének meghatározása.

e) Helyszinrajzolás. A főbb conventionális jelek megismertetése és 
alkalmazása. Egyszerű s kisebb helyszinrajzok készítése.

f) Másolási módok s a másolás különböző nagyságban.
g) A kör és az egyenes. A kör symmetriája. Centrális és kerületi 

szögek. A sokszög és a kör. A körök relativ helyzete; érintők szerkesz
tése. A kör és a körív kiegyenesítése. A kör, körgyűrű és körsector 
kerületének és területének meghatározása elemi módon.

h) A hullám- és csigavonalak alakítása körzővel, azután szabad 
kézzel; a szabadkézi alakítás támpontjainak kiemelése. Hullám és csiga
vonalak symmetricus helyzetben, utóbb összetételben, mint a szalagdiszít- 
mény elemei.

i) A nivellázás fogalma, egyszerű műszerei és módja.
Hegokolás. А III. osztály geometriai anyagát összefüggésbe hoztam a 

II. osztályéval. A «Utasítások»-ba felvett anyagokat részben itt is meghagytam, 
azzal a különbséggel, hogy а II. osztályban inkább a legegyszerűbb constructiv 
dolgokra, itt pedig a gyakorlati részre kívántam súlyt helyezni. A gyakorlati fel
mérések, kisebbített és nagyobbított rajzok készítése s az egyszerűbb helyszín
rajzok mind olyan természetűek, melyeket a tanuló minden nehézség nélkül 
megérthet s melyekre az életben, minden pályán, igen nagy szükség van.

A régibb tervezet szerint а III. osztály geometriai anyaga túlságosan bő 
volt, úgy hogy a tanár sietésével fölületes munkát volt kénytelen végezni. Ez 
ellen a szaklapok annak idejében eleget panaszkodtak. Az 1887-ben kiadott 
«Gymnasiumi Tanítás Tervé»-ben a tananyag meg van ugyan rövidítve, de meg 
sok oly rész is ki van hagyva, mire az életben minden mívelt embernek szük
sége van, ilyen pl. a térképrajzolás elemei. (Országok és kontinensek térkép
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készítésének szemléleti úton való megismertetése.) E kihagyás azonban azért 
történt, mivel a III. osztály növendékei, a kellő ábrázolásiam előismeretek hiá
nyában, azt nem értették volna meg. Én a térképrajzolás elemeit újból fölvettem, 
de azt már a VI. osztályba helyeztem, hol a derékszögű és centrális vetítés 
elemi ismeretei megelőzik.

A III. osztály tanulóinak még kellő gyakorlottságot kell szerezniük a 
bullám- és csigavonalak egyszerű, symmetrikus és váltakozó helyzetben való 
rajolásában, hogy a később rajzolandó görög és római síkdiszítmények elemeit 
kikereshessék s igy könnyebben rajzolhassák. A III. osztály geometriai tananyaga 
pedig erre elég időt enged fordítanunk.

IV. osztály. (H e te n li in t  3  óra .)

Ez osztály tananyagának czélja a tanulókkal az elemi ábrázolástan 
alapján a testmértant szemléleti módon elvégeztetni s a testek ábrázolá
sát megérthetővé tenni. Magától értendő, hogy az oktatás ezen fokán a 
testek ábrázolásának megértésére alapot csakis a közvetetlen szemlélet 
nyújthat, még pedig alkalmas modelleken, a mennyiben a testek alap- 
és homlokrajza, valamint metszésüknek megértése a czél.

A constructiv műveletek közül a tanár csak a legegyszerűbbeket 
vegye föl; a különféle hajlási szögek meghatározása s a vetületi síkoknak 
egymásra való lefektetése elmaradhat. A részletes tanterv a következő 
lenne :

Stereometria az elemi ábrázolástan alapján.
A pont, vonal és a határolt sík vetülete először a vízszintes síkon, 

azután a függélyesen, végre mind a kettőn egyszerre.
A térbeli vonal vetületei. Az egyenes különböző állásai a vetületi 

síkokhoz képest. A határolt síkok vetületei. A testek vetülete. A koczka 
élei, élszögei, lapjai, lapszögei, testszögletei és tengelyei ; testszögleteinek, 
fölületének és köbtartalmának kiszámítása. A koczka ábrázolása függélyes, 
vízszintes és oldalas vetületben.

Miként a koczka, úgy tárgyalandók a hasábok, henger, gúla, kúp; 
ugyanezek az alaphoz ferde helyzetben. Továbbá a könnyebb összetett 
testek, mint pl. a koczka és hasáb, a hasáb és gúla, a henger és 
kúp stb.

A szabályos testek s végre a gömb. A szögletes testek és forgatási 
fölületek külön csoportosítása s átalános jellemzése. A testek fölületének 
és köb tartalmának kiszámítása. Hasonló és egybevágó testek. Hálózatok 
készítése.

A testek síkmetszése. A koczka, hasáb, henger, gúla, kúp és a 
gömb síkmetszései.

Ezzel kapcsolatban a kúpszelet-vonalak, ú. m. a kerülék, parabola 
és hyperbola származása a kúp metszése által, másodszor azoknak egy
szerű constructiv szerkesztése.

Épülettervek. Az egyszerű hasáb alakú lakóház alaprajza, metszése 
és homlokzati rajza; ezen rajzok gyakorlati czélja és készítési módjuk. 
Egyszerű alaprajzok, metszések és homlokzati rajzok készítése. Ezen czél- 
ból az egyszerű római lakóház, néhány görög és római templom, színház,
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basilika stb. alaprajzainak bemutatása, megmagyarázása s az egyszerűbbek 
rajzolása.

Végre a görög és római díszítmények jellemzőbb formái. Görög 
virágszalagok (anthemienek) és párkányzat díszítmények rajzolása s egy
szerű színezése. Görög és római pálma-díszítmények a csigavonalak alkal
mazásával. Mindezek nagy rajzokban bemutatandók, megmagyarázandó к 
s az egyszerűbbek és könnyebbek elemezve az iskolai táblán a tanár 
által előrajzolandók lennének, miket a tanulók vonásról-vonásra kö
vetnek.

Megokolás. А IV. osztály anyaga kissé összetömörült, didactikai szem
pontból a tanulók értelmi fejlettségét tekintve azonban nem volt lehetséges az 
anyagot jobban szétosztani. A bajon tehát úgy segítettem, hogy а II. osztály 
megkönnyebbített anyagának óraszámából egyet elvettem s а IV. osztályéhoz 
csatoltam. így a kijelölt anyagot heti 3 órával el lehet végezni.

A tanulók itt már értelmileg elég fejlettek, hogy a térbeli pont, vonal, 
határolt sik és a testek vetületeit megértsék. Hozzá, ha a tanár alkalmas készü
lékekkel látja el magát s a vetítéseket lámpa vagy gyertya fényénél szemlélteti, 
a tanulók csakhamar túl lesznek minden nehézségen. Legtöbb bajjal kell küz
deni addig, míg a tanulók képzelete élénk működésbe hozatik, ezt pedig csak 
alkalmas modellek által lehet gyorsan és biztosan elérni. Ezen előzmények után 
a testek tulajdonságainak megértése, a lapok és élek, valamint a tengelyek 
viszonyainak felfogása nem fog semmi nehézségekbe ütközni. A derékszögű 
vetítés ábrázolási módját alkalmas modellekkel annyira megkönnyíthetjük, hogy 
félannyi fáradságot takarítunk meg, mintha ezek nélkül akarnók megértetni. A 
modellek alig kerülnek valamibe, mert azokat a tanár vagy a jobb tanulók 
maguk is elkészíthetik.

A kúpszelet-vonalak megismertetése és megértése — miután a testek 
síkmetszését elvégeztük — semmi nehézségekbe sem ütközhetik s a tanulók helye
sebb fogalmat nyernek azokról, mintha, a jelenlegi tanterv szerint, csupán con- 
structiv rajzolásukra szorítkozunk.

A stereomelriának az orthogonális vetítés alapján való elvégzése után. 
minden nehézség nélkül áttérhetünk az épülettervek magyarázatára. Az egyszerű 
derékszögű hasáb velületeiben adja erre a legjobb példát. A jelenlegi tanterv 
szerint az épülettervek megismertetése előtt szintén némi stereographikus isme
retek közlésére kell szorítkoznunk ; a tanterv készítésénél érezték ennek szüksé
gét. Ha azonban az anyagot elég értelmesen akarjuk feldolgozni, majdnem a 
teljes stereometriát kell rendszeresen elvégeznünk a mennyiben a 11. osztályban 
tanultak jó részét a tanulók már elfeledték, nem lévén meg a kapcsolat а II. 
és III ., sem а III. és IV. osztály tananyaga között. De még а II. osztályban 
nyújtott stereometriai ismeretek is olyanok voltak, melyeket a tanulók ábrázo
lási módjuk miatt csak fölületesen, vagy egyáltalán meg sem értettek. Ez oknál 
fogva sokkal helyesebbnek tartom tehát, a stereometriát vetülettani alapon, köz- 
vetetlenül az épülettervek előtt, elvégezni, így az ismeretek közlése kapcsolatban 
lévén egymással, alaposabb munkára vezet.

Az oktatás további fokán az épülettervek ábrázolásának megértésére csakis 
a közvetetlen szemlélet nyújt tiszta fogalmat, még pedig jobbára alkalmas mo
delleken, mert a tárgyak alaprajzának és metszéseinek nem is annyira előállí
tása, mint inkább azok helyes megértése a czél; azért a támlás itt nem is 
bocsátkozhat a construktiv műveletek végrehajtásába.

Minthogy az épülettervek megismertetése után a görög és római nyilvá
nos és magán épületekről lesz szó, ezek alaprajza, metszete és homlokzati rajza 
alkalmas szemelvényekben be lesznek mutatva s megmagyarázva ; az egyszerűbb 
templomok s a római lakóház alaprajza pedig, táblai előrajz után, elkészítendők. 
A ratiónális rajzoktatásban helyén lesz, ha a classicus kor épületeivel ezek bel- 
terei, illetve belső és külső diszítései is szóba kerülnek. A görög és római épu-
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letek párkányzatainak s metopjainak polychrom sík-diszítményei szoros össze
függésben vannak ezen tananyaggal, melyek egyszersmind a tanuló szellemére 
ébresztőleg, Ízlésére nemesítőleg s technikai ügyességére a legtermészetesebb 
átmenetként, fokozólag hatnak-

у . osztály. (H e te n M n t 3  óra .)

Ez osztály tananyagát, az előbbeni folytatásáúl, a byzanczi, román 
és gót stylű templomok alaprajzainak bemutatása képezi, egy-két egyszerű 
alaprajz készítésével.

A stilizátióról. Természetes és stilizált növénylevelek és virágok 
összehasonlítása, geometriai alapidomuk kikeresése s jellemző formáik 
meghatározása. A stilizátióban a reális és naturalistikus irány. Alkalmas 
szemelvényekben vonatkozások a görög és római sík-diszítmények növény
formáinak stilizátiójára. Rajzgyakorlatul stilizált levelek és virágok, vala
mint a természetes növénylevelek stilizálási módja.

A byzanczi, román és gót stilű szines sík-diszítmények jellemzőbb 
motívumainak rajzolása; stilizálásuk jellemző vonásainak kiemelése.

A rajzolandó polychrom sík-diszítményekkel párhuzamosan magya
rázatok a színtan köréből, ú. m. a színárnyékolás, másod- és harmadrendű 
színek. A complementär színek hat.ása s a kontrast hatás. A kontour- 
vonalak szerepe a sík-diszítményekben. A színek helyes térfelosztása. 
Monochrom és polychrom színezések. Harmonikus összekötések. Mindezekre 
alkalmas szemelvények bemutatása.

Távlattan. A térbeli alakok távlatképeinek meghatározása. Az át
metszés-módszer. A pont, egyenes vonal, négyzet, sokszög és a kör táv
latképe. Az iránypont meghatározása. Egyszerű testek távlatképei.

Árnyékmeghatározás. Önárnyék és vetett árnyék. A koczka, hasáb, 
gúla, kúp és gömb távlatképe és árnyéka.

Az árnyék intensítás-vonalai szemléleti módon. A levegő hatása a 
fénypontokra, fény vonalakra, az ön- és vetett árnyékra s a színekre. 
Reflexek.

Átmenet a természet után való rajzolásra, mely czélra legalkalma
sabbak a dresdai Krumpholtz vagy K. Wittwer-féle stilizált és természe
tes növénylevelek után készült gypsz-öntvények.

Megokolás. Az V. osztály tananyaga összefüggésben van a IV. osztályé
val, a mennyiben az épülettervek, a byzanczi, román és gót stílű templomok 
alaprajzainak bemutatásával és megmagyarázásukkal, itt befejezésüket nyerik.

A stilizált növénylevelek rajzolása természetes kapocs gyanánt szolgál a 
továbbiakra. Ép azért a templomok alaprajzainak megismertetése után, a dolog 
természete szerint, szóba kell kerülnie a templom-belterek díszítésének is. Leg
szebb alkalom van itt adva a byzanczi, román és gót sík-diszítmények jellem
zésére, a bennük eló'forduló virágok, levelek, állatok stilbeli sajátságaiknak és 
színhatásuk kifejtésére és megértetésére.

A tanárnak itt nyílik alkalma a színtan fó'bb törvényeit, jól megválasztott 
színes ornamentális szemelvényekben, megismertetni. Mert a rationalis rajzok
tatásban a színes sík-diszítményektől a színtan főbb szabályainak megismerteté
sét elhagyni vagy különválasztani teljesen lehetetlen. A színes sík-diszítmények 
helyes megértése és józan fölfogása involválja a színharmónia legfőbb szabályai
nak ismeretét. Némelyek ezt ugyan nagyon is közönyös dolognak veszik s erre
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éppen semmi súlyt sem kívánnak helyezni, azonban, ha meggondolják, hogy a 
színek a formáktól mindig elválaszthatatlanok, hogy a szinérzék egy különös 
tehetség, a helyes nevelési elvek szerint pedig egy tehetséget sem szabad elha
nyagolni, azonnal be fogják látni annak megokoltságát, hogy ez osztály tan
anyagában ennek egy kis helyet engedtem. Megjegyzem, hogy a tananyag rész
letezésénél tett specificálásom nem azt czélozza, hogy erre hónapokat fordítsunk, 
hanem mindössze 6—6 órába foglaljuk, a polychrom sík-diszítmények alkalmas 
példáinak bemutatásával, mindazt, mit a színekről közölni fontosnak elősoroltunk.

Nem szabad felednünk, hogy az V. osztály tananyaga a rajzolás egyik 
fő alapismeretét, a távlattant (perspectivát) foglalja magában, mely az öntudatos 
természet után való rajzolás legfontosabb része.

A távlattan az előtt a II. osztályba volt szorítva, hol, a stereometria 
tanításánál, mint a testek ábrázolási módja volt előírva. De csakhamar belátták 
hogy a tanulók értelmi körét túlhaladja, mert az oktatás ezen fokán, annak 
még legszemléletibb s így legelemibb módon való magyarázatát sem képesek 
átalában helyesen fölfogni, s hogy a tanulók legnagyobb része csak gépszerű 
munkát végez, Mivel pedig az értelmes távlattani rajzolás alapját a vetülettan 
képezi, a gymnásiumból száműzetett.

Most, midőn a felsőbb osztályokba a természet után való rajzolást kíván
ják behozni, e kívánságnak csak úgy lehet engedni, ha a tanulók előbb értelmes 
munkálkodásra előkészíttetnek. A távlattan legelemibb ismeretei nélkül, a termé
szet után való rajzolás csak sötétben való tapogatódzássá lesz, mely kontárkodó 
dilettantizmuson túl soha sem vezet.

Tantervem úgy van összeállítva, hogy szerinte ez osztályban a távlattan 
szabályait, a IV. osztályban végzett vetülettani ismeretek alapján, minden nagyobb 
fáradság nélkül, alaposan megértethetjük. Ezzel összefüggésben fölvettem a leg
egyszerűbb árnyék-meghatározásokat s szemléleti módon legsötétebb pontjainak 
és vonalainak, valamint a testek fénypontjainak és fényvonalainak meghatáro
zását. Természetes, hogy a jól szerkesztett modellek s a tanár ügyessége az 
oktatásnak még ezen fokán is az eredmény legbiztosabb eszközei.

Ezek után nyugodtan áttérhetünk a természet után való rajzolásra. Az 
árnyék legsötétebb részeinek, reflexének, rejtélyszerííségének, valamint a test 
megvilágított részén a gyönge és erős fény megkülönböztetése, a síkok körvona
lainak emelkedése, sülyedése vagy rövidülése, a tanulók előtt többé nem lesz 
érthetetlen dolog, mert szemük megtanult gondolkodva látni. A természet után 
való rajzolás ezen fokán a gypszbe öntött stilizált és természetes levelek leg
alkalmasabbak, mint olyanok, melyeknél könnyen lehet a megvilágított és árnyék
ban lévő részeket szögletes formákra bontani. Ne feledjük azonban, hogy a ter
mészet után való rajzolásra itt már csak rövid idő esik ; s ne feledjük azt sem, 
hogy a természet után készült hasonló, de kifogástalan rajzok, keretekbe fog
lalva, mindig közszemlére kitéve legyenek.

A tananyag terjedelme s kiváló fontossága tette szükségessé, hogy ezen 
osztályban hetenkint 3 órát vegyek föl, még pedig hogy azzal az egy órával 
toldom meg az eddigi óraszámot, melyet a II. osztály óraszámából elvettem.

YI. osztály. (H e te n k in t  2  ó ra .)

Egyszerű levelek,virágok és gallyak domború minták után, kétféle 
irónnal árnyékolva, a világosság és árnyék hatásának kiemelésével, vala
mint az egyes vonalak távlattani rövidülésének számba vételével. A hala
dás későbbi fokán egyszerű renaissance domború minták.

A természetes növények után készült gypsz-öntvények összehason
lítása a renaissance, görög és római stilizált formákkal.

A téli időszak alatt: A térképek megértéséhez szükséges vetületek- 
ről. A térképek felosztása. A fok- és térképhálók és a térkép-jelek.



134

Mindezek a következő sorrendben : Távlati vetületek a) stereographicus,
b) az orthographicus vetület. A középpontos és kifejthető vetületek, u m. 
a kúp- és henger- vagy Merkátor-vetület. Térkép jelek és térkép irás. 
A térkép mérővesszője és hálózata. Hegyek és hegygerinczek projectiói. 
Az ú. n. niveau-vonalak és a síkítás.

Mcgokolás. A VI. osztály rajztanmenete az előző osztály anyagából nyeri 
tovább fejlesztését. Egyszerű természetes növénylevelek, valamint könnyebb re
naissance domború minták rajzolása képezik az oktatás anyagát. Az ifjúság 
szellemi tevékenységét csak fokozni fogja s az értelmes rajzolást nagyban elő
segíti, ha a tanár alkalmas szemelvényeken kiemeli a görög, római és renais
sance dekorativ formák jellemző sajátságait s főbb vonásait, később a formák 
között magukkal a tanulókkal is tetet összehasonlításokat.

Továbbá ez osztály tananyagába fölvettem még a térképrajzolást is, melyet 
a hozzá szükséges előismeretek végett a III. osztály tananyagából el kellett 
ejtenem. A térképek helyes megértése minden mívelt emberre nézve sokkal fon
tosabb, hogysem a tanterv dídactikai nehézségeit leküzdendő, abból egyszerűen 
kilökjük, mint ez a jelenleg használatban lévő «gymnásiumi tanítás tervé»-ben, 
a III. osztályra rendelt tananyagnál történt.

Jelen tantervem szerint a IV. osztályba fölvett vetülettan elemei s az 
V-ikbe fölvett centrális vetítés vagy a távlattan alapján, ezen osztály anyagába 
bátran fölvehetjük a különböző vetítések szerint készült térképek megismerte
tését. Mindenesetre a térképek helyes megértése megkívánja, hogy a Bonne, 
Flammsteed és De l’Isle-féle javítási módok lényegét is fölemlítsük s alkalmas 
térképeken bemutassuk.

Az oktatás, a mennyire lehet, szemléleti legyen, azért a tanár által készí
tendő jó modellek kétségtelenül a legjobb eszközei a könnyen fölfogható magya
rázatnak.

Meg kell még jegyeznem, hogy a térképrajzolás 10—12 hét alatt, 20—22 
órában kényelmesen elvégezhető, erre pedig legalkalmasabbak a téli borús napok, 
midőn gipszöntvények után úgy sem igen dolgozhatunk. Az évnek többi részét 
pedig a természet után való rajzolásra fordíthatjuk.

VII. osztály. (Hetenkint 2 óra.)

A görög és római templomok homlokzati rajzának bemutatása, ará
nyainak s egyes részeinek megbeszélése. Ebből kiindulva a dóri, ióni 
és korinthiai oszlopok és oszlopfők, később a római és renaissance osz
lopok, oszlopfők és párkányzat-diszítések megismertetése.

Rajzgyakorlatúi a dóri, ióni, korinthiai párkányzatok, párkányzat- 
diszítések, oszlopok és oszlopfők; később a renaissance styl ugyanezen 
diszítményei. A rajzoktatás ezen a fokon jobbára gypsz öntvények után 
halad, a világosság és árnyék hatásának teljes számbavételével. Máso
latok, lapos minták után, csak nagy ritkán engedhetők meg, s akkor is 
csak a gyengébb tanulóknak vagy azoknak, kiknek a kivitel technikai 
módozatainak tanulmányozására van szükségük.

Párhuzamok a görög, római és renaissance dekorativ irány jellemző 
formái között. Az olasz renaissance intarsia, sgraffito, arany és ezüst 
niello műveinek alkalmas rajzokban való bemutatása és megmagyarázása 
a díszítmények jellemző vonásainak kiemelésével.

Szinezési gyakorlatúi a pompei falfestmények egy-két könnyebb 
motívuma. A perzsa, mór és arab stylek jellemző dekorativ formáinak
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és színhatásának megmagyarázása s alkalmas rajzokban való szemléltetése. 
Az Alhambra egyes díszítményeinek színezett dombormíivekben való be
mutatása, továbbá a chinai és japán dekoratív irány s ezeknek alkalmas 
szinnyomatokban való szemléltetése. Mindezekből a tanulók tetszés szerint 
készíthetnek egy-két könnyebb színezett motívumot.

Végre a keleti stíléit főbb vonásaikban összefoglalva, jellemző for
máiknak és ragyogó szinhatásuknak kiemelésével. Ezek befejeztével — 
ha még marad idő — az ifjúság ismereteinek kiegészítése végett, a tanár 
még fölemlítheti a rococo és barokk stilt. Néhány szinnyomat és dom
ború minta bemutatása és megmagyarázása által a tanulók ezekről is tiszta 
fogalmat alkothatnak maguknak.

Hegokolás. A VII. osztály tananyagául fölvettük a classicus kor külön
féle oszlopainak, templom-homlokzatainak, párkanyzat-diszítéseinek és metopjai- 
nak megismertetését s a könnyebbeknek rajzolását. A tanárnak bó' alkalma van 
itt kiválasztani mindazt, a mi szépérzékére leginkább nemesító'leg hat s megvi
lágítani a görög művészet hatását a nyugati és keleti népek müformáira.

A VII. osztály rajzgyakorlatai egyideig kizárólag a dóri, ióni és korinthi 
oszlopfó'k és párkányzatokra szorítkoznak, még pedig gipszöntvények s csak 
elvétve lapminták után. A haladás további fokán lehet a római és renaissance 
esetleg a román és góth stilű díszítményekből is egy-két motívumot rajzoltatni.

A tanórákat érdekessé fogják tenni az olasz renaissance műipar produc- 
tumaiból egyes műveknek jó színnyomatokban való bemutatása. így pl. az in- 
tarsia és sgraffito művekre alkalmas példák vannak: Maurer «Italienische Flach
ornamente» czímű művében, a niellóra pedig Racinet és Owen Jones monu
mentális műveiben elég példát találunk. Továbbá sok érdekes s idevágó illus- 
trátiót hoznak még: Val. Teirieh, Ornamente aus der Blüthezeit italienischer 
Renaissance. Wien. Val. Teirieh, Eingelegte Marmor-Ornamente der Renaissance 
stb müvek.

Hogy a tanulók színérzéke se hanyagoltassék el, de meg hogy ismereteik 
kiegészítést is nyerjenek, fölvettük mint alárendelt tananyagot, a perzsa, mór és 
arab díszítmények szemléleti úton való megismertetését, mely alkalommal a ta
nulók abból egyes példányokat színezve elkészíthetnek. A mór stilű díszítmények 
megismertetésére ajánljuk a bécsi «Museum für Kunst u. Industrie» gypszöntő- 
déjében kapható relief motívumokat az Alhambrából, melyeket azután a tanár, 
előleges praeparatio után, olajfestékkel megfelelően színezhet s bronzporral 
aranyozhat. így elkészítve, igen alkalmas darab lesz az alhambrai színes díszít
mények szemléltetésére. Alkalmas diszítményeket találunk még Bourgoin J. 
♦ Les Arts Arabes. Architecture, menuiserie, bronzes, plafondes etc.» valamint 
Prisse d’ Avennes: «L’Art Arabe» czímű művekben.

Minthogy a keleti művészet sok közös vonással bír, fölvettem még a 
chinai és japán dekorativ irány megismertetését és alkalmas szemelvényekben 
való bemutatását is. (Kitűnő szolgálatokat tehetnek itt a következő művek: 
Owen Jones «Exemples of Chinese Ornament.» Th W. Cutler «Grammar of Japo- 
nese Ornament.» London. G. Fraispont «L’Album Japonais» Páris. Owen Jones 
és Racinet nagy művei azonban minden stílből tartalmaznak szemelvényeket, 
melyek fölöslegessé teszik a többi költséges müvek beszerzését. Újabban Dol- 
metschtól «Ornamentenschatz» czím alatt egy kisebb s jóval jutányosabb munka 
jelent meg, melyet a legszegényebb intézet is megszerezhet. Mindezen műveknél 
azonban az a baj, hogy az ábrák nagyon kicsinyek, azért a tanárnak kell azokat 
átnagyítani vagy jobb rajzolókkal elkészíttetni, hogy az oktatásnál, főleg a tömeg
tanításnál, sikerrel használhassa. Ajánljuk azonban a t. kartárs urak figyelmébe 
Balló Ede budapesti áll. főreáliskolai tanár nagy gonddal összeállított «Stilszerű 
Rajzminták Gyűjteménye» czímű munkáját, melyet a v. és közokt. ministerium 
14.345 sz. a. szintén ajánlott s mely 15 lapon 60 példát tartalmaz. Ez a mű 
nemcsak az egyes motívumok rajzolásához szolgáltat kifogástalan mintákat, 
hanem a magyarázatokhoz is alkalmas szemelvényeket nyújt).
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YIII. osztály. (H d c n k in t  2  ó ra .)

Fejek rajzolása. E czélból röviden megmagyaráztalak az egész em
beri test aránya, vonatkozással Dürer Albert és Schadow meghatározásaira 
s legegyszerűbb méreteire. A görög és római szobormüvek szépségének 
főbüntetésére alkalmas mellszobrok bemutatása s néhány szóval kiemelve: 
miben áll azok idealizálása.

Az emberi fej alakulása. Az arczszög. A hosszú- és rövid fejüek ; 
orthognáthi és prognáti arczél. Az emberi fej átalános méretei és beosz
tása. Az antik és természetes fejek beosztása.

Másolatok a „La Bargue: Cours de dessin I. partié. Modéles 
d’apres la bőssé“ és a „Julien-féle: Etudes d’aprés l’antique“ czímü 
kitűnő müvek után. (Az elsőnek előnyé, hogy minden forma szögletes 
területekre van visszavezetve s így könnyen találhatók pontok, melyek 
a másolásnál, mint pedig a javításnál támaszúl és kiindulási pontul szol
gálnak. A Julien félék pedig széles kezelésükkel, világos és határozott 
körrajzuk által tűnnek ki, s így a kezdő rajzoló e kétféle mintán min
den kellékkel megismerkedhetik.)

Ha a tanulók ezen lapminták után már kellő jártassággal dolgoz
nak, következnék a Dupuis-féle fejschémáknak gypszöntvényekben való 
bemutatása, hogy a tanulók tiszta fogalmat szerezzenek arról, miként 
kell a fejet beosztani, egyenlően világított síkokra bontani s így a rajzot 
fejlődőképes állapotban tartani.

A Dupuis-féle fejek árnyékmeghatározásánál alkalma van a tanár
nak a gömb önárnyékára és reflexére vonatkozásokat tenni s azokat egy 
mással összehasonlítani.

A Dupuis-féle fejek után a gyorsabban haladó tehetségesebb növen
dékekkel áttérhet a tanár egyes görög és római mellszobrok rajzolására.

Megokolás. A VIII. osztály tananyagáúl az emberi fejet vettem föl, mint 
olyat, mely pontosabb megfigyelést s gondosabb rajzot követel. Az emberi fej 
rajzolása a gymnasiumi oktatás utolsó évében azért czélszerü, mivel némi alkal
mat nyújt a tanárnak a görög és római szoborművekről egyet-mást elmondani, 
de még azért is, mivel az emberi fej rajzolása majdnem teljes anatómiai isme
retek nélkül történhetik.

A szenvedélytelen s nyugodt arcz izmai a formákra nincsenek oly befo
lyással, mint a test egyéb izmai a külső alakulásra. Az a kevés anatómiai 
ismeret pedig, mire a rajzolónak szüksége van, alig számba vehető s majdnem 
tisztán a koponya formatióira szorítkozik.

A rationális rajzoktatás megkívánja, hogy a fej rajzolását megelőzzük az 
egész emberi test arányainak megismertetésével, hogy a tanulónak fogalma 
legyen arról, miféle összefüggés van a fej — melyet rajzol — és az egész test 
arányai között. A legszükségesebbekre szorítkozva, ez pedig nagyon kevés mun
kával jár.

A koponya alakulásának megismertetése és pontos megfigyeltetése azonban 
annyira fontos, hogy nélküle, a fejrajzolásnál, az átalános formák megértését 
és helyes viszaadását nem is képzelhetjük. A tanár itt legegyszerűbben úgy járhat 
el, ha falitábla alakjában elkészíti a koponya rajzait szemközti és profil nézetben, 
mely esetben az • orthognáthi és prognáti arczélt s az arczszöget tetszése szerint 
kiemelheti s érthetővé teheti. Továbbá a tanárnak még okvetetlenül el kell 
készítenie a természetes és antik fejek átalános beosztásának sémáját, melyet 
a rajzteremben egy időre kifüggeszt, míg a tanulók begyakorolják magukat azt
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emlékezetből gyorsan vázolni. A természet után való rajzolásnál az arányok 
biztos és gyors eltalálására ezen gyakorlat igen jó előkészület.

A Dupuis-féle fejmintákból három van. Egy a szemközti és profil nézet 
rajzolásához, egy fölfelé és egy lefelé hajuló helyzetben. Mindegyik fejállás ismét 
három sémából áll, melyek közül az első mindig nagy és széles lapokra van 
bontva, a részletek elhagyásával; a második a részleteket is fölveszi, de ezeket 
is lapos kezelésben tünteti elénk ; végre a harmadik a teljes kidolgozást mutatja.

A hol az ifjúság fejeket tanul rajzolni, ott 'ezen kilencz fejből álló isko
lának nem volna szabad hiányzania, mert ezeken tanulja meg legjobban, miként 
kell a rajzot fejlődőképes állapotban tartani. A fejrajzoláshoz ennél rationalisabb 
módszert nem képzelhetek.

Én teljesen elégnek tartom, ha a VIII. osztály tanulói a Dupuis-féle feje
ket részben vagy egészben elvégzik, csak a kiválóbb tehetségű tanulóknál talá
lom helyén, ha még néhány antik fej lerajzolásával is megmérkőznek.

Helyén találom itt még megjegyezni, hogy igen czélszerű s hazai rajz- 
oktatás-ügyünkre nagy haszonnal lenne, ha a magas kormány a mintarajziskola 
és rajztanárképző-intézet gipszöntőjének vezetőjét bízná meg a Dupuis-féle fejek 
előállításával. Egyáltalán ez az öntőmühely elláthatná, jutányos díjért, az összes 
hazai középiskolákat, ipar- és műszaki intézeteket szükséges gypszöntvényekkel.

Á lta lá n o s  é s z r e v é te le k . Jelen tanterv úgy van összeállítva, 
hogy didactikai szempontból ellene nem sok kifogást lehet felhozni. 
Az ismeretek közlése mindenhol a tanuló értelmi fejlettségéhez van 
mérve s meg vannak tartva a fokozatos átmenetek a könnyűről a 
nehézre, az egyszerűről az összetettre, az ismertről az ismeretlenre.

Mint a láncz szemenkint, úgy fűződik a beosztott tananyag 
minden részlete egymásba, s lépésről lépésre haladva fejlődik ki a 
tanuló egész látóköre. Tekintettel voltam mindenhol arra, hogy a 
tanuló szépérzéke s Ízlése értelmi alapon nyerje fejlesztését, hogy 
tehetségei megfeszítés nélkül, önálló irányban is képeztessenek. 
Ép azért kiszorítottam a régi rendszerből mindent, mi a gépies 
munkának tért enged s a szellemtelen másolásokba merül.

A modern rajzoktatás czélja nem lehet művészeti gyakorlato
kat végezni, sem évekig tartó, sok idővel egybekötött nagy tech
nikai jártasságot szerezni s az irónt bizonyos virtuozitással kezelni, 
hanem gondolkodó látásra tanítani, hogy a tanuló értelmesen tud
jon visszaadni mindent, miről a szem tiszta és helyes fogalmat szer
zett, vagy mit a képzelőtehetség magának alkotott. Felfogni az egy
szerűt, szépet és nemeset s főbb vonásaiban megérteni mindazt, mit 
a miveit népek műproduktumaikban reánk hagytak. ítéletet alkotni 
a népek műtevékenységéről, műformáiknak értékéről s azoknak 
modern alkalmazhatóságáról.

Mindezeket nem akarjuk philosophiai fejtegetésekbe merülve 
az iijuság elé vinni, mert akkor czélunkat tévesztjük. Czélunk 
inkább a szépérzéket, rationális alapon, a tanulók szemléletköréből 
vett ismeretek alapján fejleszteni. Ép azért az oktatás menetén helye
sen megválasztott műszemelvényekre szorítkozunk, melyekből ma
gyarázat által kívánjuk mindazt, mi hasznos és megbecsülhetetlen 
képzőerejű.

Tanáregyesületi Közlöny. XXIV. 10
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Sokan talán kifogásolni fogják, hogy a gymnasium követel
ményeihez mérten a rajzoktatásnak ez a tanterve kissé széles 
alapra van fektetve. Erre azt jegyzem meg, hogy a heti két óra 
semmi szin alatt sem engedi meg a tanárnak a túlterjeszkedéseket, 
főleg, ha még veszszük, hogy a tanulóknak bizonyos technikai 
ügyesség elsajátítására is kell törekedniük. A tanterv csak az által 
látszik terjedelmesnek, mivel szükségesnek találtam érinteni mind 
azon lényegesebb dolgokat, melyekből a tanulók az értelmes rajzo
láshoz sok szellemi hasznot meríthetnek.

Én részemről azt tartom, ha már egyszer a gymnasium dis- 
ciplinái között helyet nyújtottunk a rationális rajzoktatásnak s 
elismerjük annak humanistikus képzőhatását, végezzünk teljes mun
kát és ne töredékeset. Ismertessük meg a teljes képet s ne csak 
egy kivágott darabját.

Az a kevés idő pedig, mit reá fordítunk, a mai társadalmi 
viszonyok s a megélhetés nebéz gondjai között, meghozza kiszá
míthatatlan kamatjait, mert az ifjúság a pályaválasztásnál s a gya
korlati életben fogja csak igazán belátni, hogy az értelmes alapon 
elsajátított rajzolással mily kincsnek s mennyi hasznos ismeretnek 
jutott birtokába.

Az intézetek fölszerelése. Vannak középiskolák, melyek 
igazán fejedelmi fényben úsznak. Költséges épületeik az oktatás leg
merészebb igényeinek is teljesen megfelelő. Szaktanáraiknak a leg
költségesebb és legterjedelmesebb művek rendelkezésükre állanak, 
még pedig oly mennyiségben, hogy egyes kötetek néha évekig sem 
lesznek helyükből kimozdítva. Viszont vannak intézetek, pedig 
nem csekély számban, melyek még a legszükségesebb dolgokat is 
nélkülözik. így pl. ki hinné el, hogy hazánkban ma is van gymna
sium, melynek nemcsak hogy nincs rajzterme, nincs egyetlen jól 
világított tanterme, nincs rendes iskolai táblája, nincs egyetlen sík 
vagy domború mintája, sem egyetlen szakmunkája, — hanem, nincs 
a tanteremben valamire való pad sem, melyen Írni vagy rajzolni 
lehetne. Hogy a tanár a geometriai rajz tanításánál előforduló szer
kesztéseket, körző hiányában, spagáttal végzi a kopott, rossz isko
lai táblán, hogy az oktatás majdnem oly primitiv eszközökre van 
szorítva, mint a Kr. előtti századokban, midőn a görög bölcs tanít
ványai előtt ujjával a homokban végezte a geometriai szerkeszté
seket és bizonyításokat. Ez nem nagyítás! Ez szomorú való, hazai 
közoktatásügyünk szégyene. De nem csoda, ha akkor, midőn az 
emberi nem mivelődésének zenithjén áll, kardra, puskákra és egyéb 
gyilkoló eszközökre a népek verítékkel szerzett keresetéből milliók 
fordíttatnak. S elmondhatjuk, hogy a mibe csak a legújabb puskák 
kerülnek, az az összeg, közművelődési czélokra fordítva, bámulatos 
eredményre vezethetné országunkat. De hagyjuk korunk ez álhuma
nizmusának szomorú emlékeit!
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Visszatérve az intézetek fölszerelésére, bizony-bizony nyomo
rúságot látunk ott. Vannak olyan intézetek is, hol a rajzoktatás 
olyan férfiú kezében van letéve, ki annyit ért hozzá, mint a hajdú 
a harangöntéshez. El lehet képzelni azt a fölszerelést, a mit az ilyen 
tanférfiak a kezükre bízott kevés összegből beszereznek.

Nem rég volt alkalmam hallani, hogy egy intézet igazgatója 
még most is Hermes-féle mintákat vásárolt a gymnasiumi rajzokta
táshoz. Ez pedig annyi, hogy hasonlattal éljek, mintha valaki a 
magyar nyelv tanszékének fölszereléséhez (melyhez még semmi sincs) 
Tatár Péter-féle „Rege K unyhóikat meg„Egyptomi Álmoskönyv“-eket 
vásárolna. A hol ilyesmik történhetnek, ott nem lehet rendszeres 
rajzoktatásról még szólani sem.

A rajz gyakorlati és elméleti részéhez magyar nyelven csak 
igen kevés mű jelent meg s így a szakember majdnem teljesen a 
külföldi irodalomra van szorítva. Ezek a müvek pedig, mivel nem 
keresettek, könyvpiaczainkon vajmi ritkák. A vidéki tauférfiunak 
tehát csak felette ritkán vagy egyáltalán nincs is alkalma velük 
megismerkedni, s így megrendeléseknél sem igen tudja magát tájé
kozni. Ez az oka, hogy a vidéki intézetek fölszerelése között olyan 
sok, drága pénzen szerzett, salakos és elavult irányú munkát 
találhatni.

Mindezen okokból kifolyólag múlhatatlanul szükséges lenne:
a) A magas kormány bízna meg egy kiválóbb szakférfiút, ki 

a rajzoktatásboz alkalmas hazai és külföldi jelesebb müvekről, sík 
és domború mintákról egy jegyzéket állítana össze, melyben az 
egyes müvek körülményesen ismertetve lennének, kiemelve benne: 
vájjon az egyes mű a tanár önképzésére szolgál-e, vagy az okta
tás melyik fokának és czéljának felel meg. (Ez a jegyzék magában 
foglalhatná nemcsak a gymnasiumi, hanem a reál-, polgári-, ipar
és műszaki iskolák, felsőbb leányiskolák stb. rajztanításához alkal
mas művek megismertetését is. így, takarékossági szempontból, az 
összes hazai intézetek rajzoktatásához megkivántató müvek felől 
teljes tájékozást nyújtana.)

b) Minden intézet szereltessék föl a rationális rajzoktatáshoz 
megkivántató legszükségesebb eszközökkel. Ezek pedig, minden 
szakférfiú és igazgató tájékoztatása végett, a kiadandó jegyzékben 
jelöltessenek meg. Ez által sok haszontalan költségtől lennének az 
egyes intézetek megkímélve, főleg ott, hol a megrendelésekre nem 
a mű tartalma, hanem csupán czíme szolgál irányul.

c) Egy intézet se vásárolhasson semmit, szakszerű felügyelet 
és ellenőrzés nélkül.

Tankönyvek. A geometriai rajz tanításánál használatban levő 
s engedélyezett tankönyvek nagyobb részéről bátran kimondhatjuk, 
hogy rosszak, a czélnak meg nem felelők. Ezen nyilatkozatunk okai 
pedig a következők:

10*
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Tankönyveink általában nem a tanulók, hanem a tanár szá
mára vannak írva. Czéljuk nem a tanulónak az iskolában hallott 
és kimerítően megmagyarázott dolgok recapitulatiójához segítségül 
szolgálni s e czélból a tanultakat röviden, világosan és határozott 
körvonalakban a tanulók elé állítani, hanem a tanárt az anyag 
módszeres földolgozására tanítani s így az oktatást mintegy pórá
zon vezetni. Hogy ez igy van, mutatja az a sok módszeres fejte
getés, kitérés, bölcselkedés, példázgatás stb., melyekkel tanköny
veink meg vannak tömve. A tanuló nem tud magának a dolog 
lényegéről gyors és rövid áttekintést szerezni s lapokat kell sokszor 
feszült figyelemmel átolvasnia, míg olyan dolgokat tud meg, melye
ket különben pár sorban világosan, határozottan és szabatosan lehe
tett volna elmondani.

„A legjobb tankönyv maga a tanár“ szokták mondani. Ez 
tökéletesen igaz. Ép azért a feldolgozandó tananyagot methodikus 
rendszerbe szedni is az ő hivatása.

A tanuló kezébe adjunk egy kis könyvet, mely a legmar
kánsabb vonásokban tartalmazza mindazt, mit a tanulónak emlé
kező tehetségébe kell vésnie, a miben a tanuló kiismeri magát; 
annak helyes megértetését pedig bízzuk a tanárra A módszeres 
tankönyvnek — nem vitatjuk — megvan a megbecsülhetetlen paeda- 
gogiai haszna, de nem a tanuló, hanem a tanár kezében. Ő az, 
a ki legtöbbször a tankönyv módszerén a tanulók fölfogása, érett
ségi foka, előismeretei, nyelvismerete s a többi mellékkörülmények 
figyelembe vételével, változtatni kénytelen, ép azért egy általános 
methodust fixirozni, szerintünk, lehetetlen.

A tankönyvirás tehát téves irányban halad, midőn az egész 
tananyagot az iró, subjectiv nézete szerint szétdarabolja, szétszórja 
s mintegy ráakarja erőszakolni minden tanférfiura saját módszerét. 
S a könyvirásnak ez a módja ma már annyira divattá lett, hogy 
az ilyen kifogásokat majdnem gúnyos mosolylyal fogadják. Ha 
pedig a tanár a tankönyv módszerét nem követi, vagy attól több
ször eltér, az oktatás nehézségekbe ütközik, mert a tanulók tan
könyveikben ki nem ismerik magukat.

Tanulóink egész vaskos kötetekkel jönnek iskolába s ha a 
könyv tartalmáról, áttekintéséről, beosztásáról, lényeges részeiről 
kérdezzük, egy sem tud válaszolni. Szellemük nem képes a ren
geteg anyag felett uralkodni; annak fő vázlatát megalkotni, lénye
ges jegyeit összefüggőleg kiválasztani, mert minden — módszere
sen szét van szórva, felfogásban és áttekintésben methodikus fej
tegetésekkel megnehezítve. Innen van, hogy a tanuló szelleme az 
ilyen könyvekben, mint valamely labyrinthben ide s tova tévelyeg.

Középiskolai oktatásunk oly sokszor hangoztatott sikertelen
ségének egyik baját, én, nézetem szerint, a nem megfelelő tan
könyvekben is találom. Adjunk a tanuló kezébe egy kis könyvet, 
melyet könnyen áttekinthet, melynek rendszeréről, beosztásáról 8
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minden részéről tiszta fogalmat alkothat magának, akkor szelleme 
uralkodni fog felette s tudni fogja azt, a mit tanult. S ne feledjük 
soha, hogy az iskolai tankönyv commentára maga a tanár.

Az I. osztály geometriai rajzánál a ministeriális tanterv úgy 
nyilatkozik, hogy a geometriai ismereteket a tanulók szemlélet 
köréből vegyük, ezen őzéiből a tanár alkalmas geometriai díszít
ményeket rajzoljon a táblára, melyeket a tanulók vonásról vonásra 
u tánrajzolnak. Már most kérdezzük, mire való tehát az I. osztály 
tankönyvében az a sok hozzáfüggesztett lithographikus tábla ? Nem 
elég ilyen gyűjteményből egy, a tanár kezében ? Még volna értelme, 
ha ezek a táblák úgy lennének készítve, hogy elemzésük alapján 
a tanuló, otthon magán szorgalmából, dolgozhatnék rajtuk. De leg
többje olyan, hogy nincs bennük sem rendszeres összefüggés, sem 
fejlődési menet, sem az elemzésre vonatkozó útmutatás, s így ma
gán foglalkozásra épen nem valók. A tanár pedig, ha a tanításban 
csak egy kis önállósággal rendelkezik, saját módszere alapján 
fogja a geometriai idomokból combinált díszítményeket egybe állí
tani, mert a hogyan a tankönyv nyújtja, abban az oktatásra nézve 
nincs köszönet.

Nekünk úgy tűnik föl, mintha tisztán üzleti szempontból adnák 
ki évről évre azt a sok lithogr. táblát, melyek a tanköny árát 
jóval magasabbra szöktetik. Egy ilyen tankönyvnek az ára 1 frt, 
1 frt 20, 2 f r t; holott azt ki lehetne állítani jóval jutányosabb 
áron. Hivatkozunk itt még az 50-es években a helytartó tanács 
által kiadott s approbált tankönyvekre, melyek, ha nem jobbak, de 
semmivel sem voltak rosszabbak a maiaknál, ezek kötve alig ke
rültek 30—40 kr.-nái többe. Jellemző még, hogy az egyszer kiadás 
alá került tankönyvön nem volt szabad semmiféle változtatást sem 
tenni magasabb helybenhagyás nélkül.

És ma ? a hány tankönyvet kezünkbe veszünk, mind egymás
tól különböző kiadás. (Ezt tapasztalhatni leginkább kisebb helyeken, 
hol a lakosság túlnyomó része iparosokból, földmivesekből s keres
kedőkből áll, hol a tanulók évről évre társaiktól vásárolják a már 
használt tankönyveket.) A könyvkiadók az úgyis magas áru tan
könyveket, hogy egyik évről a másikra ne igen lehessen használni, 
mind untalan más, átváltoztatott kiadásban adják a tanulók elé. 
Innen van, hogy egyes tankönyvekből, egy-egy osztályban, öt-hat
féle kiadás forog kézen s ipindegyik különböző.

Igaz, hogy az egyes kiadásokon teendő javításokat, haladás 
szempontjából, megtiltani sem volna tanácsos, de megszorítani min
den esetre szükségessé válik, ha nem akarjuk az oktatás rovására 
továbbra is elnézni, hogy jelenik meg minduntalan egyik-másik tan
könyv semmivel sem igazolható átváltoztatással.

Hogy az ilyen sokféle kiadású tankönyvek miféle nehézsége
ket gördítenek az oktatás elé, az egyes szaktanárok tudják leg-
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inkább megmondani. íme, annyiszor hangoztatott középiskolai okta
tásunk sikertelenségének egy második oka.

Mindezek alapján szükséges lenne: a) A módszeres tanköny
vek választassanak el az iskolai tankönyvektől. Elsők a tanár, utób
biak pedig a tanulók kezébe valók, b) Bízna meg a magas kor
mány egy kiválóbb tanférfiút egy olyan munka kidolgozásával, mely 
a geometriai és szabadkézi rajznak a gymnasium nyolcz osztályá
ban előforduló tananyagát a modern kor oktatási igényeinek telje
sen megfelelően kidolgozza. A mű, hol a tömegtanítás kívánja, me- 
thodikus sorrendben, kellő mennyiségű illusztrácziókkal volna ellá
tandó. c) Az oktatáshoz szükséges iskolai tankönyveken változtatá
sokat tenni csak alaposan megokolt kérelemre, a vallás- és közokt. 
minister adjon engedélyt.

(Lugos.) Tafferner Béla,.

ISMERTETÉSEK.

.Hazai m űvek.

A magyar nyelv. A művelt közönségnek irta Simonyi Zsig- 
mond. Első kötet: A magyar nyelv élete. Második kötet: A magyar 
nyelv szerkezete. Budapest, 1889. A M. T. Akadémia könyvkiadó 
vállalata. 8r. 302 és 362 1. Ára külön kiadásban 4 frt.

Végre kezünkben van a magyar nyelvtudomány népszerű compen- 
diuma ! Régóta éreztük ily összefoglaló mű híját s a szükség annál ége
tőbbé vált, minél dúsabb a fejlődés nyelvtudományunk minden ágazatában. 
Eddig Müller Miksa fölolvasásai forogtak nálunk közkézen; de általános 
nyelvészeti irányuknál fogva, s mivel vonatkozásaikkal egy idegen nyelv
család talajában gyökereznek, hazai szükségletünket csak fogyatékosán 
elégítették ki, sőt részben már el is avultak; másfelől megjelenésük óta 
a magyar nyelvtudomány reményen felül megizmosodott, a népnyelvhagyo
mányok, nyelvemlékek s a rokonnyelvi anyag gyűjtése, kiadása, feldolgo
zása egész könyvtárrá növekedett. A vizsgálódás nagy kedvvel, serényen 
és a kellő módszerrel foly, s részben már lépést tart a külföldi nyelvé
szettel. A kutatók száma folyton szaporodik, egész új nyelvész-nemzedék 
fejlődött, a munkafelosztás elve mind teljesebben érvényesül, speczialis- 
táink támadtak a nyelvészet különböző ágaiban, kik a választott részletet 
értékes monográfiákban dolgozták fel. Némely kiváló erők is érlelődtek; 
épen az, a ki egykor Müller könyveit fordította, ma a legliivatottabb 
arra, hogy a nyelvtudományt magyar szempontból népszerűsítvén, Müller 
könyveit nálunk háttérbe szorítsa. Az ügyet több folyóirat szolgálja s a 
dús eredmények áttekintő összeállítása még a leghálásabb feladatúi kínál
kozik, másrészt — kivált azokra nézve, kik e tudomány fejlődését nem
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kisérhetik naponkinti figyelemmel — már halaszthatatlan szükséget képez. 
Valóban nem épen korai, de annál jobb gonddal volt az akadémiai 
könyvkiadó vállalat részéről, hogy végre tudományosságunk ez egyik 
legnemzetibb s legtöbb sikerrel müveit ágáról Íratott „a kor színvonalán 
álló eredeti müvet“.

Most tehát már kész a magyar nyelvtudomány várva-várt ismer
tetője, kalauza. S hozzátehetjük, hogy e mü a várakozásoknak teljesen 
megfelel. Nyelvtudományunk kézikönyvének megírására nincs is alkal
masabb emberünk Simonyinál, ki a magyar nyelvtudomány valamennyi 
ágát művelte s a legtöbben maga is specialista. A sokból adni könnyű 
és Simonyi, tudománya tárházából mintegy játszva állítá össze e művét. 
A roppant anyag fölött teljesen uralkodik s bele tudta szorítani e két 
kisebb fajta kötetbe a nélkül, hogy a lényeges vonásokat elnyomorítaná, 
vagy az élvezhető részletek elhagyásával szárazzá lenne. Minden fontosabb 
elv, minden érdekesebb kérdés föl van itt hozva s mellékvonásokkal 
kidomborítva, tisztán, élénken megvilágítva. Csak ha valaki annyira ura 
tárgyának mint Simonyi, akkor tud oly röviden, világosan és alaposan 
írni. Előadásának legfőbb ékessége az egyszerűség. Ez a titka s fűszere 
alaposságának és világosságának is. Mindig legtermészetesebb oldaláról 
veszi tárgyát; felfogása is, kifejezésmódja is egyszerű. Nem keresi a 
szellemességeket, bár nem is tér ki előlük; nem hajhászsza az érdekes 
kitéréseket, hogy thémáját fölpiperézze ; szorosan a tárgyhoz tartja magát 
s attól az intenzív világosságtól várja a hatást, melyet tárgyára min
denkor vetni tud. Előadásának egy másik szépsége a tárgya iránt való 
benső szeretet, mely sehol sem lép föl banális szavakban, hanem a sorok 
szelleméből egyenletesen sugárzik, a mű hangulatát kedvessé teszi s az 
olvasóra is észrevétlenül átragad. Általában e mü jelességeinél fogva 
hivatva van arra, hogy a magyar nyelvtudományt szélesebb körökben 
kelendővé, de kivált arra, hogy a magyar nyelv középiskolai tanítását 
értelmesebbé s gyümölcsözőbbé tegye.

Ép ez okokból különös örömmel mutatjuk be Simonyi müvét e 
Közlöny olvasóinak. Mert, noha e könyv általában a művelt közönségnek 
van írva s első sorban a népszerűsítő művek közé tartozik: senki több 
hasznát nem veheti, mint nyelvésztanáraink. Össze van itt gyűjtve mind
annak a veleje, a mit tanárembernek a grammatikán felül a magyar 
nyelvtudományból tudnia illik, hogy a grammatikát kellő belátással tanít
hassa. Régibb iskolából való tanáraink megtalálják benne azt, a mit ők 
az egyetemen még nem tanulhattak, de mai nap már nem tudniok nem 
szabad ; megtalálják oly világosan előadva, hogy puszta magánszorgalommal 
könnyedén kipótolhatják ismeretkörük hiányait. Újabb szaktanáraink 
kezében a legjobb ismétlő könyvül fog e mü szolgálni s őket is tájé
kozza a tudomány legutóbbi fejleményeiről. Hogy pedig a kezdő nyel
vésznek ott az egyetemen minő megbecsülhetetlen útbaigazítója, meghitt 
kalauza lesz e könyv, azt azok fogják legjobban elgondolni, a kik annak 
idején ilyen vezérkönyv hiján a speciális collegiumokból csak nagy nehezen 
tudtunk a nyelvtudomány egészéről s benne a részletek viszonyáról és
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czéljáról fogalmat alkotni magunknak. Különben e mü, mint egy első 
rangú nyelvész nézeteinek foglalata, a szorosan vett szakembereket is 
nagy mértékben fogja érdekelni; olyanformán, mint egy államférfiúi 
programmbeszéd, a nagy közönséghez szól ugyan, de a politikusokat nem 
kevésbbé foglalkoztatja, mert épen a közérthetőség kedvéért a politikai 
rendszer legtisztább és szabatosabb körvonalozására s az eszmék kris
tályos formulázására úgyszólván kényszerülve van s így a szakférfiak 
nézeteinek rendszereződését is elősegíti. Sőt e párhuzam arra is kiterjed, 
hogy e mű is a helyzet általános képét az egyéni felfogás tükrében 
mutatja. Sok külön véleményt tartalmaz ; minden compendium-természete 
mellett is a legfrissebb színekkel van élénkítve, példáinak nagy része új 
és számos fejtegetése vagy észrevétele azokat is meglepi, a kik a 
nyelvtudományi irodalom minden mozzanatát éber figyelemmel kisérik.

A mü két kötetre van szabva. Az első a magyar nyelv életét, a 
második a magyar nyelv szerkezetét írja le. Hogy a nyelvtörténeti szem
lének szinte annyi hely jutott, mint a nyelvtaninak, azt az a mai nap 
mindinkább kiélesedő felfogás okozta, hogy a nyelvtudomány tulajdonkép 
nyelvtörténet. Különben az első kötet sokkal általánosabb érdekű s a 
művelt közönség több tetszéssel fog benne lapozni.

Az első kötet élén áll az egész mű bevezető czikke, a Nyelv és 
nyelvtudomány, mely a nyelv mivoltáról, eredetéről, történetéről, valamint 
a nyelvészet czéljáról, helyéről a többi tudományok közt, történetéről 
általában s különösen nálunk, nyújt világos fogalmat. E fejezetben kiváló 
élénkséggel s gazdag példakészlettel van feltüntetve a nyelvfejlődés 
menete, a konzerváló s az újító tényezők küzdelme, a hagyomány és az 
analogia szerepe, a kivételesség s az egyöntetűség, a hangváltozások és 
nyelvkeveredések tünetei. Kivált az analogia hatalma s nyelvváltoztató 
működése van itt dús változatokban szemléltetve. Mind az analogia, mind 
— szorosabban — a kombináló szóalkotás olyan tárgyak, melyeket Simonyi 
tett először szó tárgyává irodalmunkban, az utóbbi törvényt épen ő 
formulázta is.

Nyelvünk életét öt fejezetben tünteti fel a szerző: 1. a magyar 
nyelvnek eredete és rokonai, 2. idegen hatások, 3. nyelvtörténet és nyelv
emlékek, 4. a népnyelv és a nyelvjárások, 5. irodalmi nyelv, nyelvhelyesség. 
Igen sikerült az első fejezetben a nyelvrokonság bizonyítékainak som- 
mázata s szókincsünk és grammatikánk közös elemeinek összefoglalása. 
Kivált e szakasz az, melyet régibb tanárainknak melegen ajánlhatunk. 
A magyar nyelv, az ugor nyelvek s az egész altáji nyelvcsoport röviden 
és találóan vannak összehasonlítva s jellemezve. Szintén e fejezet érdekét 
növeli az a polemikus eszmemenet, a melyben szerzőnk a nyelveknek 
„eredeti képességeik“ szerint való fölbecsülése ellen küzd s némely 
indogermanisták ellen védi nyelvünket. — Az idegen hatások fejezetében 
szintén értékesítve van egy újabb nyelvtudományi gondolat: a nyelv
keveredés eszméje. A nyelvünket ért idegen hatásokról magvasait beszámol, 
utalva művelődéstörténeti jelentőségükre is; figyelme különben nemcsak 
a kölcsönszókra terjed ki, hanem idegen hangok, határozók, irányszók.
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képzők benyomulására, lefordított szólásokra és szerkezetekre is. — A 
nyelvtörténet nagy jelentőségét méltóképen kiemeli a szerző; ennek a 
segítségével lehet — úgy mond —* reconstruálni egy igen tanulságos élet
rajzot, a nyelvét s vele az emberi gondolkodásét, a nemzeti észjárásét. 
Mind a szófejtés, mind az alaktan s mondattan rászorul a nyelvtörténeti 
adatok támogatására s nyelvtörténeti ismeret nélkül összehasonlító nyel
vészetünk sem volna reális. Felsorolja az Árpád-kori magyar nyelv saját
ságait az oklevelek magyar szavai alapján; folytatja a szemlét a HB-del, 
a königsbergi töredékkel, az Ehrenfeld-, bécsi s müncheni codexekkel, 
melyeket tanulságosan ismertet; aztán felsorolja a többi nyelvemlékeket 
is, itt-ott jellemző észrevételekkel. A nyelvnek a nyelvjárásokban folyó 
tenyészetét élénk és szabatos vonásokkal ábrázolja a szerző. Kifejtvén, 
hogy a nyelv maga csupa nyelvjárásokra oszlik s nyelvjárásokban él, a 
dialektusok pedig nemcsak vidékek, hanem műveltségi s foglalkozási 
rétegek szerint is különböznek, sőt az irodalmi nyelv is csak egyik 
dialektus a többi közt; a nyelvjárások vizsgálatának fontosságát hangoz
tatja s a régiségeket az elszigetelt nyelvjárásokban, az új fejleményeket, 
ritkább sajátságokat, találkozásokat a dialektusok közt mind vonzóan 
írja le. Adja a nyelvjárások felosztását és elágazását, s a palócz, göcseji, 
őrségi, székely és csángó nyelvjárást bővebben is ismerteti. Szorgalmának 
s nyelvészi éleslátásának e fejezetben is bámulatba ejtő jeleivel talál
kozunk. — A kötet záró fejezete gyakorlati kérdésekkel foglalkozik. 
Miután az irodalmi nyelv megalakulását, benne a hagyomány erejét s az 
irói egyéniségek termékenyítő hatását előadta, két oly mozzanatot beszél 
meg, mely a mi irodalmi nyelvünk fejlődésére különös jelentőségű volt, 
a szándékos szóalkotást és az idegenszerűségeket. ítélete e kérdésekben 
is igen higgadt és pártatlan. A szándékos szóalkotás kezdeteit a nép
nyelvekben is kimutatja, hiszen soha nem létezett szók sokszor önkény
telen jönnek az ember ajkára, s kivált a tréfás szóalkotásnak se szeri se 
száma. Csinált szókat mutat ki legrégibb nyelvemlékeinkben; behatóbban 
foglalkozik Geleji, Faludi s Adámi újításaival, valamint a tulajdouképeni 
nyelvújítókkal: Barczafalvy-, Kazinczy- s Bugáttal is. Az idegenszerűsé
geket, kivált a latinismusokat szintén codexeink korától máig nyomon 
kiséri a szerző. Végre a nyelvi helyesség kérdésében hangoztat -— pole
mikus czélzásokkal fűszerezve — gyakorlati elveket, nem fogadván el a 
nyelvhelyesség kritériumául sem a logikát, sem a szépérzéket, hanem 
egyedül a nyelvszokást; ennek a megállapítása nehézségekbe ütközik 
ugyan, de a ki a népnyelvi gyűjteményeket s Arany János összes és 
prózai munkáit olvassa szorgalmasan, kedvvel és értelemmel, az kétség 
esetében bátran rábízhatja az eldöntést nyelvérzékére. Az ikes ragozás 
kérdésében egyelőre teljes szabadságot ajánl.

A második kötet hat fejezetben Írja le nyelvünk szerkezetét s arra 
való, hogy a magyar grammatikát szigorú rendszerek és paradigmák 
helyett olvasmány alakjában adja a müveit közönség elé, szellemesen 
mutogatva meg a jellemzőbb sajátságokat s elevenen megvilágítva az 
időszerű kérdéseket. Legelőbb a magyar nyelv hangállományát, a hang
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változások menetét és okait s a helyesírást adja elő, a hangtörvények 
általános érvényének nemrég oly kizárólagosan elfogadott elvével szem
közt a hangváltozásoknak fokozatos és egyenetlen elterjedésére is rámutatva. 
Az összetétel és a szóképzés fejezetében legérdekesebb pontok, a miket a 
szótők és a tővégi magánhangzó viszontagságairól, a képzők elhomályoso- 
dásáról s megelevenedéséről, és az elvonásokról ir. A szótők nyelvtörté
neti változásainak két főtényezőjét nevezi meg: a hangváltozást és az 
összetartozó alakok analógiáját. A jelentések viszontagságairól szóló fejezet 
a legváltozatosabb érdeküek egyike. Ez is egyik speciális tere a szer
zőnek, ki e téren nagyon sok jót és újat tud mondani. E fejezetben 
jutott hely a trópusok tanának is. A szófejtés czéljául az első jelentés 
földerítését jelöli meg s az etymologiát lényegében a jelentéstan körébe 
sorozva, eszközökül a hangtörvényeket és a szóképzés szabályait említve; 
a hangszabályok fontossága mellett egy újabban felismert származtatási 
tényezőt, a szók hangbeli elegyedését (kombináló szóalkotást) is méltatja. 
Tudjuk, hogy a szóalkotás e termékeny módját nálunk épen a szerző 
formulázta először elméletileg, noha Szvorényi már 1876-ban említi a 
perplex alakításokat, (Fejlődési tünemények 34. I.). A ragozásnál kimutatja 
a rágós alakok keletkezését általában, a magyar alanyi és tárgyas ige
ragok alakulását, az ikes ragozás történetét, az igemódok és idők képzését; 
a névragok történetét s lehetőleg etymologiáját s a névragozás általános 
történetét az ugor alapnyelvtől mostanig előadja. E fejezet is a legélén
kebbek közül való. Aránylag legsoványabb a mondattant ismertető fejezet. 
Itt főleg a határozók részesülnek figyelemben, kivált a határozók hármas 
irányjelölése, jelentéstana és az állandó határozók; ellenben a magyar 
mondatszerkesztés gazdag rendszerét alig érinti s a szórenddel is hama
rosan végez.

Csak a mű értékét nevelik a minden fejezet után összeállított szak- 
irodalmi tájékozások is, melyek az odavágó nevezetesebb hazai s kül
földi értekezéseket és műveket nemcsak felsorolják, de pár szóval 
jellemzik is. Magok e jegyzékek is hézagot pótolnak irodalmunkban, s a 
ki valamely nyelvtudományi szakasz iránt bővebben érdeklődnék, nagyon 
jó kalauzra lel e jegyzékben. Végül a műhöz betűrendes tárgymutató 
van csatolva.

íme a könyv tartalmának elnagyolt bemutatása. Még néhány észre
vételt el kell mondanunk. Volt idő, mikor a magyar közönség bensőbb 
rokonszenvvel kisérte nyelvünk vizsgálatát, s nyelvtudósaink munkájának 
valóságos nemzeti jelentőséget tulajdonított. Nincs okunk kívánni oly 
alkalmak ismétlődését, hogy az érdeklődés a hazafiul ösztön amaz erejével 
nyilatkozzék; de azt hiszszük, a hangulat e tárgy iránt jelenleg mégis 
túlságosan közömbös. Társadalmunkban aránylag kevés érzék mutatkozik 
a tudományos törekvések, de főleg a philosophiai tudományok iránt. 
Úgynevezett értelmiségünk szinte virtust lát abban, hogy kenyéradó szakján 
kivül tudományos müvet ne Olvasson ; ifjaink pedig szeretnek azzal tüntetni, 
hogy az utolsó vizsgálat után minden grammatikát a sarokba dobjanak 
s többé elő se vegyék. Ez mindenesetre baj, de ki orvosolhatja inkább,
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mint épen a középiskola, mely a nemzet értelmiségi osztályát neveli ? 
A mi dolgunk is, középiskolai tanároké, hogy részint társadalmi úton 
nagyobb figyelmet ébreszszünk a tudomány s irodalom kiválóbb alkotásai 
iránt, részint oly nemzedéket neveljünk, mely kezünk alól kikerülve 
nemes és állandó érdeklődést vigyen magával a tudomány mozgalmai 
iránt, s kivált az oly tudományokat, melyekben nemzeti szellemünk 
fejlődik, vagy az emberiség idealizmusa tükröződik, bármely pályán is 
folyton szeretetével kisérje. íme egy mű, mely nemzeti önismeretünkhöz 
becses adalékokat szolgáltat s művelődésünknek hathatós eszközévé vál- 
hatik, becsüljük meg érdeme szerint! Ajánlom e müvet a magyar philo- 
logusnak, a tanári s ifjúsági könyvtáraknak, ajánlom az érettebb tanulóknak 
ifjúsági olvasmányul s belső értéke és külső csínja miatt jutalomkönyvül, 
és ajánlom társadalmi úton való terjesztésre is, hogy mindenfelé elhatva 
betölthesse rendeltetését.

(Szolnok ) T)r. Négyesy László.

Kirándulók zsebkönyve. Útmutatás ásvány- és földtani gyűjté
sekre, magasságmérésekre, állat- és növénytani megfigyelésekre és gyűj
tésekre. 7ü ábrával. Budapest. Kiadja a K. M. Természettudományi 
Társulat. 1888. 8r. VIII és 199 !. Csinos angol vászon kötésben. 
Ára 1 frt 80 kr.

Két éve már annak, bogy természettudományi irodalmunk e hézag
pótló és nagyon időszerű műve kezembe került, tehát eléggé ösmerhetem. 
Ez az ösmeret, jelentőségének tudata jogosíthat föl csak arra, hogy 
megjelenését és czéljait két év leforgása után újra fölelevenítsem, külö
nösen a tanárvilág, vagyis azon közönség előtt, a mely első sorban 
hivatott becsének megítélésére, útmutatásainak értékesítésére, köteteinek 
terjesztésére.

Megérdemli ezt e könyv, mert a Természettudományi Társulat igen 
jó szolgálatot tett a tanárságnak, sőt a középiskolák felsőbb osztályú 
haladottabb tanítványainak is a „Kirándulók zsebkönyve“ kiadásával. 
Természettudományi műveltség szerzésére buzdító és képesítő segéd
könyvet nyertek ezzel a középiskolák, mely sokoldalúságánál fogva itt-ott 
bizonynyal magát a természetrajz szaktanárát is oktatja; mely gyakorlati 
és polyhistorikus iránya miatt a nem szaktanárok érdeklődését is meg
érdemli, és a mely V. és YI. osztálybeli kiválóbb tanítványainknak is, 
miként saját tapasztalatomból állíthatom, hasznos önképző olvasmányúl, 
s a természet tárgyaival és tüneményeivel való megismerkedés buzdító- 
jául és útmutatójául szolgál.

Minden egyes szakaszát egy-egy kipróbált szakemberünk irta; 
azonkívül minden egyes szakaszát, mint afféle úttörő műét, bizonynyal 
kiváló szakférfiaink bírálták felül; tanácsadásaihoz ezért bizalommal for
dulhatunk. Másrészt oly könyvnek kell azt tekintenünk, a mely a
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természetrajzi gyűjtésekre és megfigyelésekre vonatkozó gyakorlati utasí
tások mindannyi fontosabbját összefoglalta, a melyeket ezelőtt két évvel 
meg lehetett írni. Hangsúlyozom, hogy két évvel ezelőtt, mert a termé
szettudományok serény léptekkel haladnak előre, és hatáskörük minden 
terén a régibb jó felett a haladást jelző jobb arat diadalt. Mindamellett 
bátran rábízhatja magát az érdeklődő e könyv tanácsaira, mert azok 
bőséges alapot nyújtanak neki arra, hogy akár az ásvány-földtan terén, akár 
a magasságmérések, akár az állat- és növénygyüjtés és megfigyelés terén, 
határozott eredményt érjen el. De ha mégis megakadna, hát ott van a 
Természettudományi Társulat. Ő késznek jelenti ki magát e könyv 
útmutatásain felül is „a megfigyelőknek és gyűjtőknek tanácscsal, útba
igazítással minden tekintetben segítségökre lenni“. Már e kijelentés is 
buzdító, valamint nagyra becsülendő az a minden szavában nyilvánuló 
törekvés, hogy a természettudományi műveltség hazánkban terjedjen, 
gyarapodjék „és felvilágosító ereje eljusson hazánk legvégső zugáig“ az 
a műveltség, mely a modern társadalmak általános szükséglete; az a 
műveltség, a melyre npkünk, rövid idő óta fölserdülteknek fokozottabb 
mértékben kell törekednünk, ha helyt akarunk állani Európa porondján, 
mint a természettudományi műveltségben sokkal előbbre haladott, hatalmas 
nyugateurópai népeknek.

Üdvözlöm ezért a Természettudományi Társulat e kezdeményezését. 
Gondos megfontolásra vall az. Tárgyát a térszínen való tájékozódással 
s a térképek ösmertetésével kezdi; mert a térszínen való tájékozásnak kell 
a turista első lépésének lennie. Majd kiemeli, hogy az alapos meg
figyelőnek és gyűjtőnek minden észleletét föl kell jegyeznie, sőt ha lehet
séges, le is rajzolnia (vagy talán le is photographálnia); mert régi 
igazság, hogy csak „scripta manent“, míg az emlékező tehetségre bízottak 
elmosódnak, gyakran ki is szorulnak az emlékezet tárházából.

Jönnek azután a részletek. Ezeket mindenikét megbírálni egy szak
ember nem is érezheti magát hivatottnak. Nem is bírálatként, hanem 
mint botanikus és tapasztalt kiránduló, némelyeket elmondok én is 
szokásaimból. Kirándulásaimhoz kétféle térképem van : egy kisebbszerű 
részletes térkép hazánk területéről, minő pl. A. Steinhäuser térképe, 
melyen nagyban tájékozódom; azután, ha csak megszerezhető, az illető 
vidék speczialis térképe, a melyen az utakon és ösvényeken, hegyeken 
és völgyeken, erdőkön és mezőkön kivül a háromszögelési magasságmérés 
adatai is láthatók. E térképek alapján a kirándulás tervét nagyjában és 
részleteiben is előre megállapíthatom; vezetőm szavai és a specialis térkép 
használata mellett a kilátást nyújtó pontokon ismételve tájékozódhatom 
az egész szemkör felett; végül kellően tájékozva lévén, egy jó fém
barométerrel megmérhetem a különféle erdők s az egyes jellemző növény
fajok függőleges elterjedésének határait. Füvészkedésemhez kalapácsot 
használok, melynek karcsú, de azért elég erős somnyele mintegy méternyi 
hosszú, vagyis olyan, hogy a kalapács fejét fogva, akár fölfelé, akár lefelé 
haladás közben kényelmesen támaszkodhassam annak nyelére. Hogy a 
nyél alja el ne kopjék, másrészt kövön vagy nyirkos talajon el se sika-
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moljék, jókora vasabroncsot forrasztatok rá úgy, hogy a vasabroncs 
pereme kijebb érjen a körülszorított fa csúcsánál, valamint úgy, hogy a 
vasabroncs a nyél alját vastagabbá ne tegye s a kéz lesiklását a nyélén 
egész a vasabroncs alsó pereméig cseppet se akadályozza. Magát a kala
pács aczélfejét úgy igazíttatom, hogy egyik vége párhuzamos széllel ugyan, 
de mint a csákány ki legyen nyújtva, másik vége pedig legyen olyan, 
mint a rendes kalapács foka. Evvel a fokával követ török, hogy a 
kőzetről is tudomást szerezzek, a mely utamba akad, s a melyen esetleg 
növényem terem ; kilapított végével pedig, ha a kalapács nyelét alján 
megfogom, akár csak egy csákánynyal oly könnyen ásom ki a növényeket 
gyökerestül. Használhatom ezenkívül e jókora nyelű füvész-kalapácsot 
kapaszkodásra is, faágak lehúzására, sőt esetleg védelmi eszközül is. 
Állat és emher ellen oly tiszteletre gerjesztő fegyver az, mely ép kézben 
mindig elsül. Pedig a turistának fegyverre is van szüksége. A botanikus 
első fegyvere ily kalapács ; nagyon bizonytalan határszélnek vagy havasnak 
kell annak lennie, a hol ezen kívül még revolverre is lehet szükség.

Ne menjen a botanikus nagyobb útra drótprés és elegendő szárító 
papiros nélkül. A drótpréshez csak egy, de elég erős és hosszú csatló- 
forma szíjra van szüksége, mert ha ezzel a drótprést keskenyebb közép
síkja irányában kellően összeszorítja, pompásan préselődnek és száradnak 
növényei, és a csomag szorosan összetart, még ha döczögős úton és 
szekeren kell is azt tovább szállíttatnia. Az olyan füvésztáska, minő a 
„Kirándulók zsebkönyvétben van leírva és lerajzolva, több napi kirán
dulásra való; valamint szükséges akkor is, ha valaki egy nap alatt 
százával nagy növénytömeget óhajt összegyűjteni. Ha a turista czélja 
csak általános tájékozódás, vagy csak az, hogy az esetleg szeme ügyére 
kerülő érdekes növényekből 2—3 példányt magával vihessen, akkor a kézi 
füvésztáska czéljaira sokkal megfelelőbb. Ennek a kézi füvésztáskának bőrrel 
bevont két lapja alsó széle mentén a burkolatot tevő bőrrel olyasformán van 
összekötve, mint a könyv két fedele a sarkával; a két táskalap felső szélén 
egymással szemben egy-egy kézbefogásra alkalmas fül van; keskenyebb 
szélein pedig jobbról is, balról is egy kis szíj, szemben vele pedig egy 
kis csatt van odavarrva. Az ily kézben könnyen hordható táskába bátran 
elfér 80—100 ív papiros, s azokat, valamint ha növényeket raktunk 
beléjük, tartalmukat is, a két oldalt alkalmazott szijacskákkal tetszés 
szerint össze lehet szorítani. Fontos dolog, hogy a mit csak lehet, 
gyökerestül gyűjtsön a botanikus; valamint az is, hogy a mint 1—2 
növényt kiásott, azonnal rakja be azokat a papir-ívekbe. Csak így gyűjthet 
instructiv és szépen megszáritható példányokat; csak így lesz öröme 
gyüjtötteiben ; csak így boldogulhat majd akár ő, akár más botanikus a 
szárított példányok meghatározásánál.

A növénygyűjtést igen könnyen lehet combinálni a növényeken 
előforduló bogarak gyűjtésével. Sok érdekeset tudhatunk így meg az 
állat- és növényvilág kölcsönös viszonyáról, kölcsönös egymásra utalásáról. 
De már erről nem szólók, hanem magára a „Kirándulók zsebkönyvé “-re 
mutatok. Arra a hézagpótló műre, a melynek csak az lehetne a baja, ha
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a közönség érdeklődése hiányában mielőbb egy újabb, jobb, bővebb 
kiadásban nem jelenhetnék meg. Kívánom ezért, hogy az az érdeklődés 
ne hiányozzék, hanem inkább abba a kényszerhelyzetbe hozza a Termé
szettudományi Társulatot, hogy e könyvet újabb bővített alakban, a ter
mészetrajz három országa szerint 3 külön kötetben legyen kénytelen 
mielőbb újra nyomatni, mint a magyar természettudományi műveltség 
örvendetes haladásának fokmérőjét.

(Arad.) Dr. Simonkai Lajos.

KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .

Az országos közoktatási tanács újjászervezése.

A közoktatásügyi minister a közoktatás állapotáról szóló, az or
szággyűlés elé terjesztett XIX. jelentésének első füzetében az országos 
közoktatási tanács újjászervezésének tervét közli. Ezzel a sokat hányatott 
kérdés végre megoldásra kerül. A költségvetés szentesítése után bizonyára 
azonnal ki fog adatni az új szabályzat s megtörténnek a szükséges ki
nevezések. A ministeri jelentésben oly részletesen megállapított tervét 
kapjuk a reformnak, hogy minden tekintetben világos képet alkothatunk 
magunknak róla.

Több ízben hozzászólottunk e fontos kérdéshez s más megoldását 
ajánlottuk, mint a mely most terveztetik. De az az elégtételünk meg
van, hogy sok kifogásunk jogosultságát a ministeri jelentés is elismeri, 
egyben-másban mi is hangoztattunk oly kívánságokat, melyeket az új 
szabályzat tekintetbe vesz, s egészben az új tanács, főleg ha szeren
csésen összeállítják, szabadabban s eredményesebben fog működhetni, 
mint a régi.

A tervezett reform főpontjait már a költségvetési indokolásból 
ismertettük olvasóinkkal. Ezentúl a tanács nemcsak két tudomány
osztályra, hanem két iskolai szakosztályra is, középiskolaira s népiskolaira 
fog oszlani s ekkép közelebb fog jutni a tényleges iskolai élethez, mely
nek paedagogiai vezetésére van hivatva. E czélra szolgál az az intézkedés 
is, hogy ezentúl a tanácsnak rész fog jutni az iskolák feletti fölügyelet
ben is. Ez utóbbi ellen hangoztatott aggodalmaink most is jogosultaknak
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látszanak előttünk. A felügyeleti fórumok cumulatiója — igazgató, fő
igazgató, tanács, ministerium — egészségtelen állapotokat tételez föl s 
mégsem ad reményt ez állapotoknak ez úton való javítására. Nem tagad
juk azonban, hogy itt is az emberek helyes megválasztása a bajt csök
kentheti s a jó hatást fokozhatja.

Mindenképen üdvös intézkedése az új tervnek, hogy két állandó 
előadója lesz a tanácsnak, a mi biztosítja, hogy ezentúl szakemberek 
fogják a tanácskozásokat előkészíteni, az ügyeket áttanulmányozni s róluk 
jelentést tenni. A költségvetés gondoskodik róla, hogy e nagy munkával 
terhelt férfiak elég tisztességes díjazásban részesüljenek.

Végül pedig a tankönyvbírálás módja is fontos változásokat szenved. 
Valamely tankönyv bírálói közt mindig lesz egy, a ki gyakorlati tanférfiú 
az iskolák ama fajtájában, melynek számára az illető könyv készül. A bí
rálatok pedig névaláírással fognak közöltetni a szerzővel.

Sajnálattal láttuk, hogy az új tervezet sem gondoskodik a tanács 
működése eredményeinek közzétételéről. A tanács necsak a kormány 
tanácsadója legyen, hanem a tanférfiak paedagogiai vezetője is. Hogyan 
válhasson azzá, ha nincs folyóirata, mely dolgozatait, tanácskozásait, 
bírálatait, megállapodásait a tanférfiakkal közli ? A tanügyi kormánynak 
két periodikus publicatiója van, a ministeri jelentés s a Néptanítók Lapja. 
Nem volna-e ideje e publicatiók ügyét rendezni s ez alkalommal egy 
egyetemes tanügyi hivatalos közlönyről is gondoskodni, mely a közokta
tási tanács czéljait is szolgálná ?

Ezek után közöljük a ministeri jelentésnek ide vágó részét egész 
kiterjedésében.

*  *
*

Az országos közoktatási tanács, a mint azt már a múlt évi jelentésem
ben is eló'adtam reformra szorul; közöltem ott a kérdőpontokat is, melyeknek 
tárgyalása és az azokra adandó feleletek a kétségbevonhatatlanul szükséges 
újjászervezésnek az irányt voltak megadandók.

Az eddigi szervezet következő okokból nem vált be :
1. Képviselve voltak ugyan az egyes tudományszakok, de nem volt elég 

figyelem az ország különböző iskolanemeire s ezeknek rendszeres képviselteté- 
sére. minek az lett a következménye, hogy a tanács véleményei nem voltak 
elég gyakorlatiak.

2. A tanács eddigi szervezete mellett lehetséges volt, hogy tisztán szaki 
kérdésekben gyakran nem azon szakbeli tagok véleménye döntött

3. A tanács tagjai nem ismerkedhettek meg a kivánt mértékben az isko
lák tényleges állapotaival, mert nem volt gondoskodva arról, hogy az iskolai 
felügyelet munkájában nekik is legyen részük.

4. A csekély javadalom nem tette lehetővé, hogy a tanács tagjai gyakran 
igen fáradságos munkájuk után kellőleg díjaztassanak. így pl. — nem is szólva 
az aránytalanul csekély mértékben díjazott tankönyvbirálatokról — a tanács 
bízatott meg az 1883. évi XXX. t.-cz. életbeléptével szükséges szervezeti mun
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kák (tantervek, utasítások stb.) nagy részének előkészítésével s e nagy munkával 
szemben az ülésekre csak évi 1200 frt volt felvéve a költségvetésbe, mely ösz- 
szeg 30 tag és évenkint mintegy 50 ülés között oszlott meg.

5. Az ügyrend és ügymenet — különösen a tankönyvbirálati eljárást 
illetőleg — sok kifogásra adott alkalmat, melyeknek lehetőleg elejét venni már 
e testület tekintélye érdekében is sürgős kötelesség.

Minthogy pedig az utóbbi években az iskolák rendezése szellemi és anyagi 
tekintetben mind fokozottabb mértékben indult meg, a tanácshoz véleményadás 
végett utalt ügyek mennyisége is mód felett megszaporodott. De szaporodni fog 
még ezentúl is. A népoktatási szervezetnek részint kifejlesztése, részint fokozatos 
kiegészítése az eddiginél is nagyobb mértékben fogja majd jövőre a tanácsot 
igénybe venni, a mihez járul a közoktatási kormánynak azon előbb-utóbb meg
valósulásra számító törekvése : a középiskolai rendszer reformját a megkezdett 
irányban tovább vinni és végleges megoldásához eljuttatni.

Mindezek nagy, rendszerbeli és szervezetbeli kérdések, melyeknek sikeres 
megoldásához a minisztériumnak egy, az eddiginél intensivebb munkásságot 
kifejtő és helyesebb szempontok szerint összealakított szak-testületre lesz 
szüksége.

Miután a közoktatási tanácsot a szervezeti szabályzaton nem régiben 
eszközölt módosítások sem tették az újabb közoktatásügyi administratio igényei
nek kielégítésére eléggé alkalmassá : e testületet a következő alapelvek szerint, 
egészen újból kívánom szervezni:

1. Az országos közoktatási tanács — a ministeri felelősségnél fogva — 
rendelkezési joggal nem biró, tehát pusztán véleményező közege a vallás-* és 
közoktatásügyi ministeriumnak, e mellett azonban részt vesz az iskolák fölötti 
felügyeletben is.

2. A tanács szavazó tagjainak száma — beleértve a tisztviselőket is — 
összesen 36. Ezenfelül consultativ joggal, de szavazati jog nélkül, tagjai a val
lás- és közoktatásügyi ministerium kebeléből kinevezett tisztviselők.

3. A 36 tag közül ő felsége áltat kinevezett hat tag képezi az állandó 
ügyvivő elnökséget; e hat tag: az elnök, a két alelnök, a tanács titkára s a két 
állandó előadó.

Az elnökség, melynek tagjai hat évre neveztetnek ki a Felség által, tel
jesíti mindazt, a mit az eddigi kis-tanács végzett; de a tudomány-osztályok és 
iskolai szakosztályok határozatait már nem módosíthatja, legföljebb különvéle
ménynyel kisérheti. Az eddigi állandó tagok díjazása megszüntettetik.

4. A többi 30 tag — kiket a miniszter nevez ki — hat évre szóló meg
bízatást kap. Első Ízben a hatodik év után. s ezentúl minden 3-ik évben a 30 
tag fele (15) kisorsoltatik, s helyükbe a közoktatási tanács ajánlatára uj 15 tag 
neveztetik ki. A kisorsoltak azonban újra is kinevezhetők.

5. E 30 tag, képzettsége, alkalmazhatósága és egyéni hajlandósága szerint 
két tudomány-osztályba és két szakosztályba osztatik be, és pedig úgy hogy 
ugyanazon tag tudományi és iskolai szakosztályba is fog tartozni.

6. Tudományi osztály 2 lesz : a ) nyelvészettörténelmi, b) mennyiségtan
természettudományi osztály. Szakosztály is 2 : a) középiskolai (ideértve a tanár
képzést és tanárképesítést), b) népiskolai (tekintettel a szakiskolákra is). A tudo
mányi osztályok speciális szaki elbírálást igénylő ügyekkel, a szakosztályok 
(vagy iskolai osztályok) paedagogiai, szervezeti és administratió-kérdésekkel 
foglalkoznak.

E felosztási alap sarkpontja az uj szervezetnek, mert mig 1871-től 1874-ig 
csak iskolanemek, 1874-től 1890-ig csak tudományszakok szerint volt felosztva a 
tanács: most, az eddigi tapasztalatok tanúságai után, úgy szerveztetik, hogy tag
jai a leküldött ügyek természete szerint majd az egyik, majd a másik szempont 
szerint lesznek összealakíthatók.

7. Ehhez képest a 2 alelnök mindegyike egyszersmind elnöke valamelyik 
tudományi, vagy iskolai osztálynak; továbbá mindegyik tudományi és iskolai 
osztálynak egy állandó előadója van, kinek feladata leend az elnökség részéről 
az illető osztályhoz utalt összes ügyeket áttanulmányozni, s róluk az osztály-
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üléseken jelentést tenni. Az ülés a tárgyalás befejeztével szavazattöbbséggel dönt 
s az így eldöntött ügy az elnökség útján a minisztériumhoz felterjesztetik.

Ezenkívül fontosabb ügyek a tanács összes ülése elé kerülnek, az osztá
lyok általi tárgyalás után, hol az összes tagok hozzászólhatnak; ide fognak 
tartozni fó'leg az iskolák nagyobb körét érdekló' szervezeti, vagy tanrendszeri 
reformkérdések, általános jelentések stb.

Az állandó előadók intézménye eló'reláthatólag gyorsítani fogja a tárgya
lásokat, minthogy az ügyek előkészítve fognak az ülés elé kerülni.

8. Hogy a tanács tagjai az iskolai állapotokat közelebbről megismerhessék, 
a miniszter által a tanács ajánlatára az egész tanévre adott felhatalmazás alapján 
meglátogatják évközben, .vagy a vizsgálatok alkalmával az ország különböző 
intézeteit, melyekre fölhatalmazásuk szól. Jelentéseiket a tanácsnak bemutatják, 
mely azokat a miniszternek terjeszti fel.

9. A tankönyvbirálati eljáráson az uj szervezés alkalmával néhány lénye
ges módosítás fog történni, melynek czélja a bírálat tárgyilagosságát a lehetőség 
szerint biztosítani. Nevezetesen: a tanácson kívül álló bírálók is be fognak vo
natni ; gondoskodva lesz róla, hogy az egyik bíráló mindig azon iskolanem kö
rében működő tanférfiú legyen, a melynek számára a tankönyv készült; a bírá
latok névaláírással közöltetni fognák a szerzővel.

10. A közoktatási tanács eddig a tanszerek bírálatával nem foglalkozhat
ván, a már is fennálló tanszermuzeumi állandó bizottság — önálló hatásköré
nek épségben tartása mellett — kapcsolatba hozatik a tanácscsal, s amaz ennek 
véleményező külbizottsága leend.

Az újjáalakítás munkája már végéhez közeledik; az uj szervezet már 
1891. évi költségelőirányzatomban is, a fokozott munkásságnak megfelelő költ
ségemelésben kifejezést nyer s ennek engedélyezése után az uj közoktatási taná
csot, mely — mint remélhetni vélem — mozgásában szabadabb, tehát munkál
kodásában is serényebb lesz, haladéktalanul életbeléptetendem.

A ministeri jelentés a középiskolákról.

I . A b evezetés .

A középiskolákról szóló szakasznak a bevezetése, mint rendesen, az 
idén is nagy fontosságú általános felvilágosításokkal szolgál a középisko
lai ügy állásáról s a tervezett reformokról. Nagy terjedelme miatt csak 
kivonatban ismertethetjük.

Á görög nyelv facultativ tanításának kérdését mondja a jelentés a 
lefolyt utolsó év legnagyobb munkájának. Habár az idő, mely rendelke
zésre állott, csekély volt a reform végrehajtására, mindazáltal a minis
terium meg van elégedve az elért eredménynyel. Azokban a gymnasiumok- 
ban, melyek a görög nyelvet helyettesítő tárgyak tanítására herendezkedtek, 
az V. osztálybeli tanulóknak 26 százaléka s a minister rendelkezése alatt 
álló gymnasiumok tanulóinak 36 százaléka élt a compensatio kedvezmé
nyével. Ez az eredmény kielégítő, „mert a reformnak legltevésbbé sem 
volt czélja a görög nyelv tanulását kiszorítani, sőt az volt egyik czélja, 
hogy a hivatottak az eddiginél nagyobb eredményt produkálhassanak, s 
a görög műveltség kultúránkban az eddiginél mélyebb nyomokat mutas
son fel“. Nagy köszönettel tartozunk a ministernek e szavakért, melyek 
talán fölvilágosítják azokat, kik túlságos buzgalmukban már-már vétek
nek qualificálják a görög tanulást s tűzzel-vassal ki akarnák pusztítani. 
A minister fölemlíti, hogy, nehány tanintézet tanári testületé még mindig

11T an á reg y esü le ti K özlöny . XXIV.
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idegenkedik az újítástól, de bizton reméli, hogy csakhamar át fogják 
általánosan látni, hogy nem minden agynak szerkezete engedi meg 4 vagy 
5 nyelvnek egyszerre való tanulását s főleg azok, kik már a latinban is 
csak nehezen haladnak, sokkal nagyobb haszonnal fognak az egyik ókori 
nyelv helyett olyat tanúlni, mi specialis tehetségüknek jobban megfelel. 
A minister örvendve emlékszik meg arról, hogy sok autonom felekezeti 
középiskola fentartója, habár a törvény nem kötelezte rá, mégis sietett a 
reformot végrehajtani.

Az egységes középiskoláról a minister ekkép emlékszik meg:
„A reform consequentiáját, az egységes középiskolát már is beható 

tanulmány tárgyává tétettem, és pedig azzal, hogy az új rendszerben a 
nevelésre is kellő súly legyen fektetve. Magától értetődik, hogy e tanul
mányozásba minden paedagogiai tényezőt, a legellentétesebbeket is, sőt a 
szaki sajtót is bele kívánom vonni. Itt a testi nevelés szóbahozatalánál 
mellékesen megemlíthetem azt is, hogy nemcsak a középiskolai, hanem 
az összes ifjúság testedzésének előmozdítására országos tornaversenyek 
létrehozásán is fáradozom s a szakköröket a terv kidolgozására már föl 
is hívtam.“

Az erdélyi róm. kath. status gymnasiumainak viszonya az államkor
mányhoz, mint a jelentés említi, még most sincs rendezve. A minister 
most történeti tanulmányt tétet ez iskolák előbbi viszonyairól.

A tanári nyugdíjintézetre nézve, mely az állam rendelkezése alatt 
nem álló középiskoláit magába fogadná, a munkálat folyamatban van. 603 
tanárról van szó s majdnem minden egyes tanárt egyénenkint kell szá
mításba venni. A munka rövid idő múlva teljesen kész lesz. Hogy más 
felek, autonom iskolák (pl. theologiai s jogi iskolák) tanárai beléphetnek-e 
majd a nyugdíjintézetbe, annak eldöntése a számítások teljes befejezése 
után történhetik csak meg.

Az állami segélyezésekről a következő érdekes adatokat találjuk. 
A 180 középiskola közt csak 49 áll az állam rendelkezése s gondozása 
alatt. A többiek közül, a tanulmányi alapból adott régibb segélyeket nem 
számítva, 17 középiskola kap állami segélyt. Az állampénztárból adott 
összes évi segély 114.690 írtra rúg. Egyszeri segélyek beruházásokra 
eddig 148.000 frt erejéig adattak. Legújabban kötött az állam segélye
zési szerződést a sepsi-szent-györgyi, a zilahi és szászvárosi ev. ref. s a 
kolozsvári unitárius gymnasiumok fentartóival. Tárgyalásokat kezdett a 
csurgói ev. ref. főgymnasium s a lévai r. k. gymnasium fentartóival. 
Segélyt kérnek még a brassói r. k., a hódmezővásárhelyi, marosvásár
helyi ev. ref., a szarvasi, beszterczebányai ág. ev., a nagykikindai ala
pítványi, a nagybecskereki városi gymnasiumok. E kérelmek csak később 
fognak tekintetbe vétetni.

Uj középiskola keletkezik Budapesten, a VI. kerületben, még pedig 
reáliskola; ily iskolát állít a minister Egerben is.

Polgári iskolák felállítására buzdítja a minister a következő váro
sokat, melyekben a gymnasium nem elégíti ki a szükségleteket. Ily vá-
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rosok: Ungvár, Zombor, Eperjes, Szolnok, Losoncz, Trencsén, Kalocsa, 
Sárospatak, Félegyháza, Gyöngyös, Igló, Yáez, Győr, Pécs, Székesfehér
vár, Sopron, Nagyenyed.

Csonka középiskoláink száma fogy. 1883. óta 13 csonka iskola 
egészíttetett k i; kiegészítés alatt van a munkácsi algymnasium állam
költségen, a sepsi-szt-györgyi ev. ref. gymnasium állami segélylyel. Tár
gyalások folynak a rózsahegyi városi s a keszthelyi és sátoraljaújhelyi 
r. k. gymnasiumok kiegészítése dolgában. A szatmári ev. ref., a szentesi 
és nagy-károlyi városi gymnasiumot, a verseczi városi reáliskolát fen- 
tartóik saját erejűkből egészítik ki. Kiegészítés czéljából akarja a minis
ter a debreczeni hatoszt. városi reáliskolát állami ellátásba átvenni, azon
ban a nagykállói főreáliskola alreáliskolává tétetik.

Államosítása van még folyamatban az erzsébetvárosi algymnasium- 
nak, továbbá a sümegi városi alreáliskolának. A nagybányai előbb városi 
gymnasium e tanévvel már tisztán állami.

Egyéb középiskolák ügyeiről a következők említendők. A beregszászi 
polg. iskola reáliskolává alakíttatik át. A szilágy-somlyói gymnasiumot, mely 
a nyilv. jogot sem kaphatta, a nagyváradi püspök vette pártfogásába. A 
váczi, temesvári és rozsnyói k. gymnasiumok kellő állapotba helyezésére 
nézve folynak a tárgyalások. A naszódi gymnasium a naszódi alapok 
ügyének tárgyalásának befejeztével nem román g. k. jellegű többé, hanem 
egyszerűen alapítványi gymnasium.

Az érettségi vizsgálatra kiküldött ministeri biztosok jelentése sze
rint 1883. óta általános emelkedés tapasztalható középiskolai tanügyünk- 
ben. Tudvalevőleg e biztosok értekezletre hivattak össze márczius havá
ban s 5 napon át tanácskoztak. A jelentés ez értekezletet igen termé
kenynek mondja s maguk az illetők ily értekezleteknek időnkint való 
megtartását kívánatosnak mondották.

„Egy két nem-magyar tannyelvű középiskolánk — mondja a jelentés 
— még mindig elárulja azt, hogy bensőleg nincs föltétien odaadással a 
magyar állam iránt, úgy hogy kénytelen voltam, példaadásúl is, egy ily 
iskolát, mely hosszabb időn át foglalkoztatta a közvéleményt, a legszigo
rúbb eljárásnak vetni alá. E tanintézet igazgatója és tanárainak egy része 
elbocsáttatott, s fentartójának készséges előzékenységével a felső osztályok
ban tannyelve az állam nyelve lett. Egy zugiskolát pedig, mely ki akarta 
kerülni az állami felügyeletet, egyszerűen bezárattam.“

A tanárképzésre nézve mélyebbre ható intézkedéseket helyez a 
minister kilátásba, csakhogy az időpontról még nincsen szó. A jelentés 
constatálja, hogy nincs túltermelés tanárokban, ellenkezőleg a nyelvi sza
koknál s a rajznál némileg szükséget is szenvedünk.

Épületekben 16 intézet gyarapodott. A legtöbben új tornacsarnokot 
kaptak, 10-en; a székelyudvarhelyi állami reáliskola egészen új épületet.

A Ferencz József-nevelöintézetnek fennállása ez első évében húsz 
növendéke volt. „Az intézet helyiségei a lehető legczélszerübben vannak 
berendezve; nem fényűzés, de paedagogia és egészségi czélszerüség tekin-

11*
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tétében, ez intézet példányképe az internatusnak. A lefolyt szünidőben 
egy újabb növendék-csoportra bővíttetett ki az intézet.“ Az intézet sem 
az államnak, sem a tanulmányi alapnak nem kerül semmijébe, saját jöve
delmeiből fedezte összes költségeit, beleszámítva a befektetett tőke kama
tait s törlesztéseit, sőt felesleggel zárta le múlt évi számadásait!

Nagyobb adományok: Soós Gábor hajdúnánási ügyvéd az ottani 
gymnasiumnak 30,000 frtot adott. Br. Kapocz Simonné szül. Másvilági 
Rebeka és Másvilági Katalin dévai lakosok a dévai főreáliskola tanulói 
javára 3739 frtot adtak. Pécs városa a reáliskolai épület kibővítésére 
5000 frtot áldozott. Yancsa János püspök a balázsfalvi g. k. főgymn. 
fölszerelésére 2000 frtot. Néhai Fekete-Negrutiu János szegény tanulók 
segélyezésére 4000 frtot. A rimaszombati takarékpénztár összesen 7067 
frtot adott a helybeli gymnasium czéljaira. Zenta városa a zentai gymn. 
tanulói javára 2000 frt alapítványt tett stb. Pénzben kitesznek ez ado
mányok 61,230 frt 19 krt. Azonkívül pedig vannak értékes adományok 
könyvek, gyűjtemények stb. alakjában.

II. A főbb adatok.

A középiskolák száma.................  180.
A gymnasiumok „   151.
A reáliskolák „   29.
Állami rendelkezés alatt áll . . . .  49.
Állami vezetés alatt á l l .............  73.
Autonom felekezeti.....................  58.
Teljes középiskola.....................  113.
Párhuzamos osztályok száma . . . .  87.

*
Beiratkozott tanulók száma........  43670.
Gymnasiumi . . .    36367.
Reáliskolai.................................  7303.
Szaporodás gymnasiumi............. 411.

„ reáliskolai . . . . . .  234.
A gymnasiumot végezte . . . . . . .  33793.
A reáliskolát „   6803.
A gymnasiumi magántanulók száma . . 807.
A reáliskolai „ „ . . 87.
Gymnasiumi ism étlők ................  2378.
Reáliskolai „ . .....................  431.

*
Érettségire je len tkezett............  2308.
Szóbelire „ .....................  2219.
Megfelelt.....................................  1914.
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A tanárok száma.............................  3031.
A rendesek „ .............................  1657.
A helyettesek „   314.

*

A középiskolák vagyona . . . .  24 millió 870,000 frt.
Az összes bevétel......................... 5 „ 122,300 frt.

III . M egjegyzések .

Az idei középiskolai jelentés terjedelmére nézve talán a legkisebb 
valamennyi eddigi közül — a részletes adatok mindössze három ívet tesz
nek ki — de azért nem veszített se gyakorlati tájékoztató, se tudományos 
értékéből. Rendellenes állapot is volna, ha minden évben oly kimerítő, 
részletes statisztikai kimutatást kellene közölni, mint eddig szokásban volt. 
Mihelyt e statisztikai kimutatások segítségével megismertük a hazai közép
iskolai állapotokat; mihelyt továbbá az állam mind hathatósabb ingeren- 
tiája következtében ez állapotokban bizonyos stabilitás jött létre: akkor 
csak a főbb adatoknak s a fontosabb hullámzásoknak évenkinti közlése 
kívánatos, a részletesebb kimutatás nagyobb időközökben történhetik, a 
midőn az adatok összehasonlítása folytán tanulságosabbá is válik. Ha a 
középiskolai törvény határozottan ki nem mondaná, hogy e részletesebb 
kimutatás minden harmadik évben terjesztendő a törvényhozás elé, akkor 
mi tíz évi időközt ajánlanánk e részletes kimutatások kiadására, mert 
három év alatt nem is szabadna lényegesebb változásoknak a középiskolai 
ügy statisztikailag kimutatható részében előfordúlni. Ezzel nem kívánjuk 
az eddigi jelentések értékét csökkenteni. Ellenkezőleg e jelentések megbíz
hatósága, hasznavehetősége, sokoldalúsága, mondhatni leleményessége az 
adatok csoportosításában s megszólaltatásában, új szempontok fölállításában 
évről-évre növekedett, s mellőzve, hogy előbbi években egyes adatokhoz nagyon 
is messze menő consequentiákat akartak füzögetni, nagyfontosságú felvilá
gosításokkal szolgáltak mind az administratiónak, mind a paedagogusoknak. 
I)e most végre mind a tanügyi statisztikában, mind pedig az administra- 
tióban lassan-lassan normalis állapotokhoz közeledünk, úgy hogy ennek 
sokkal subtilisabb feladatokkal kell majd megküzdenie : a tanügy intenzív 
fejlesztésével, míg amaz csak ama kisebb évi hullámzásokkal foglalkoz
hatnék, melyeknek évenkinti feldolgozása nagyobb érdekkel nem kecsegtet. 
Hogy csak egy példát említsünk : Nem lehet messze az az idő, mikor a 
legfőbb dolgokra nézve statisztikailag fontos különbségek 1. az állam 
rendelkezése, 2. az állam vezetése, 3. a felekezetek főhatósága alatt álló 
intézetek között nem lesz. Sok tekintetben a statisztika már most sem 
tud lényeges különbségeket kimutatni, a mit ha tudna, nagy baj is volna. 
Ha ezek a megkülönböztetések az évi kimutatásokból elmaradnak, a sta
tisztikus munkája nevezetes módon redukáltatnék. Különben is ajánlanók, 
hogy e különbségeket, melyek elvégre is több okból származhatnak, ne 
magyarázzák mindig egyetlenegy, ez intézetekre kedvezőtlen okból, még
pedig oly apodixissal, mely az efféle következtetésekhez nem illik.
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Vegyünk egy példát. Az állam rendelkezése alatt álló intézetekben 1000 
tanuló közt jeles 59, az ág. ev. iskolákban pedig 80; a mi „nyilván 
abból magyarázható, hogy a felekezetek főhatósága alatt álló intézetekben 
enyhébben ítélték meg az előmenetelt“. Nyilván? Talán csak valószínű
leg? Talán más okok is játszanak közbe? Mert hiszen az állam rendel
kezése alatt álló intézetekben 1000 tanuló közűi megbukott 212, az ág. 
ev. iskolákban pedig 240. E szerint e felekezeti intézetekben ítélik meg 
szigorúabban az előmenetelt, mert nagyobb szigorúság kell hozzá, hogy 
egy tanulót megbuktassunk, mint ahhoz, hogy ne tiszta jelest adjunk neki. 
De mi se emezt, se amazt nem következtetjük és csak több év eredmé
nyeit tartjuk számbavehetőnek. De még így se látjuk valami nagyon 
kutatásra méltónak az egész dolgot. Nem igen hiszszük, hogy a statisztika 
számaival, mintegy kerülő úton, juthassunk birtokába oly mértékeknek, 
melyek az iskolák minőségéről adnak felvilágosítást. Ha köztudomású nem 
volna, hogy egyes felekezeti iskolák vajmi gyöngék, pedig talán ezeknek 
van legjobb rendben statisztikai szénájok : akkor nem mernénk a statisztikai 
adatokból oly könnyedén következtetéseket vonni. Középiskoláink száma 
sem akkora, hogy véletlen differentiák a nagy tömegben kiegyenlítődnének. 
Végűi pedig minden iskola oly individuális valami, hogy ez individualitá
sának kiismerése sokkal fontosabb, mint annak a statisztikai átlagnak a 
kiszámítása, melyben minden individualitás elvész. Mindezzel nem akarjuk 
sem a statisztikai módszert fölöslegesnek mondani, sem a ministeri jelen
tések értékét devalválni; a múltban igen nagy szolgálatokat tettek s ezen
túl is tehetnek; de nem szükséges minden esztendőben egy év adatait 
kínpadra feszíteni, hogy vallomásokat csikarjunk ki belőlük, s e vallo
mások dolgában egyáltalán nagy óvatosság szükséges. Ezek után egé
szítsük ki a fent közlött száraz számbeli adatokat részlegesebb fölvilágo- 
sításokkal, a jelentés szokásos beosztása fonalán haladva.

IV. R észleges adatok.

A középiskolákról általában. A jelentés az idén az iskolákat 
nemcsak jellegök szerint csoportosítja, hanem névszerint is megállapítja 
minden egyes intézet jellegét. A legérdekesebb benne az, hogy sok intézet 
jellege a fentartó források különfélesége folytán egyáltalán nem állapítható 
meg pontosan. Nem érdektelen középiskoláink számának összehasonlítása 
a német és osztrák megfelelő számokkal. Nálunk — mondja a jelentés — 
aránylag sokkal több a gymnasium, mint Ausztriában vagy Németország
ban. Ez nem egészen érthető. Németországban 787 középiskola van, nálunk 
180. Nyilván Németországban aránylag is több van. Németországban 
van tiszta gymnasium 472 (60%), reálgymn. és reáliskola 315 (40%). 
Nálunk van 151 gymasium (83'9%) és 29 reáliskola. Nem egészen 
kifogástalan, hogy a német reálgymnasiumok a reáliskolákhoz vannak szá
mítva ; de még így is csak az mondható: a gymnasium és reáliskola közti 
viszony nálunk kedvezőtlenebb a reáliskolákra nézve, mint Németországban.

Nagyon érdekes és érdemes megjegyzéseket olvasunk a jelentésben a 
középiskolák elhelyezésére nézve, melyek talán legfontosabb részletét képezik
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az idei jelentésnek, s a törvényhozásnak is figyelmébe s gondjába aján- 
landók. Tömérdek nagy városunknak nincs se középiskolája, de polgári isko
lája nincs. így pl. Makónak (25,000-nél több lakossal) nincs középiskolája, 
se Czeglédnek (20,000-nél több lakossal) nincsen. 15—-20,000-ig terjedő 
lakosszámú községeink közül nincs középiskolája Ó-Becsének, Orosházá
nak, Gyulának, Csongrádnak és Török-Szt.-Miklósnak. Csongrádban az 
írni-olvasni tudók száma nem egészen 33 % -a a lakosságnak! Érdemes 
említeni, hogy 10—-15,000 lakossal biró városaink közül a következők
ben a lakosság harmadrésze sem tud írni-olvasni: Szent-Tamás, Mező
kövesd, Dorozsma, Mindszent, Árokszállás, Majsa, Nagy-Szt.-Miklós (To
rontói), Detva! Ezeknek nem is kellhet középiskola, inkább jobb elemi 
oktatás. De a városok e kategóriájában van 15, melyben az írni-olvasni 
tudók száma megüti a harmadot s még sincs se közép-, se polgári isko
lája! Középiskoláink összesen 125 városban vannak elhelyezve.

A középiskolai tanulók számára vonatkozólag érdekes megfigyelni, 
hogy a reáliskolai tanulók aránya a gymnasiumiakhoz évről-évre javul.

1883/4-ben 1000 gymn. tanulóra jutott 147 reáliskolai
1884/5-ben „ „ „ 151
1885/6-ban f, „ „ r 168 ,,
1886/7-ben „ „ ,, )"> 178 W

1887/8-ban „ „ „ 191 V

1888/9-ben „ „ „ J5 198 »
1889/90-ben „ ,, „ 201 T)

Nagyfontosságú a következő, egyéb észrevételektől nem kisért ösz- 
szehasonlítás: Nálunk minden 100,000 lakosra 318 középiskolai tanuló 
jut, Ausztriában 334, Poroszországban 461. Ez bizonyítja, hogy ama 
fentebbi összehasonlítás a középiskolák számára nézve nem ad kultúrái 
felvilágosítást; ezt itt nyerjük; kitűnik, hogy mind Ausztriában, mind 
Németországban aránylag több a középiskolai műveltségben részesülő, mint 
nálunk.

A tanulók fölebb vonulására vonatkozólag is igen érdekes számí
tások vannak a jelentésben. A gymnasiumokban az első osztálybeliek 
57°/o-a ér a negyedik osztály végére, az ötödik osztálybelieknek pedig 
7O'70-a éri el a nyolczadik osztályt. 1000 első osztálybeli tanuló közül 
294 éri el a nyolczadik osztályt. A jelentésben az a helyes megjegyzés foglal
tatik, hogy a hányad kicsiny ugyan, de nem kell csodálkozni rajta, a közép
iskola természetéből ered s hasonló mennyiségű pl. Poroszországban. A 
reáliskoláknál a megfelelő számok inkább ingadoznak, az első osztály
beliek 52—54°/0-a végzi a IY. osztályt; az ötödik osztálybeliek 61— 
75°/o"a végzi a Vili. osztályt s 1000 első osztálybeli reálisk. tanuló 
közül 236 tanuló végzi a Vili. osztályt.

A tanulók vándorlására vonatkozólag megemlíti a jelentés, hogy 
noha a viszonyok javultak, még mindig van 8 intézet, melyben a nyol
czadik osztályban többen vannak, mint a megelőző év hetedikében. Ezek 
a kecskeméti, nagykőrösi, hódmezővásárhelyi, mármarosszigeti ev. reform.
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a késmárki és iglói ág. ev., a székesfehérvári kath. s a budapesti 1Y. k. 
magángymnasium. Ez intézetekben 239 végezte a VII-diket s 327 járt 
a következő évben a YIII-ba.

A tanulók nyelvi viszonyairól is érdekes adatokat találunk. Túl
ságos sok a jelentés szerint azon tanulók száma, kik csak anyanyelvü
kön tudnak (45'7°/o)- Ellenben örvendetes, hogy az összes tanulók közül 
csak 1305 nem tudott magyarul. A jelentés azután névleg felsorolja 
azokat az idegen nyelvű intézeteket, a hol a törvény ebbeli rendelkezé
sének nyilván nem tesznek eleget. Mindenütt, a hol a jelentésben az 
individuális módszert alkalmazzák, igen érdekes és hasznavehető útmu
tatásokat nyer mind a kormány, mind az ország közvéleménye.

A szülök lakóhelyének figyelembevétele kétes értékű következteté
sekre ragadja a jelentést. A „helybeli“ tanulók állandó növekedéséből azt 
a következtetést vonja le a jelentés, hogy a középiskolával nem rendel
kező helyekről jövő tanulók háttérbe szorulnak. Bizonyos-e ez ? Való
színűbb, hogy oly helyeken, hol középiskola van, gyorsabban nő a közép
iskolát fölkeresők száma, mint ott, hol ily iskola nincs. Az is fölösleges 
megjegyzés, hogy vannak középiskolák, melyekben azért több a vidéki, 
mert ezek azt hiszik, hogy ott könnyebben boldogulnak. Minek az a 
vesékig ható fürkészése a hitnek és szándéknak? Mit használ?

A tanárokra nézve több fontos adatcsoport található a jelentés
ben. A rendes tanárok száma 15-tel emelkedett, a helyetteseké 12-vel. 
100 rendes tanárra nálunk 19 helyettes jut, ugyanannyi mint Porosz- 
országban. Még mindig elég jelentékeny azon középiskolák száma, me
lyekben a rendes tanárok száma kisebb, mint az osztályok száma. A 
jelentés egyenkint felsorolja ezeket, számuk 34 ! Köztük van 4 magán
iskola az öt létező közül. Két év óta 12 iskola jött rendbe a rendes 
tanárok törvényszabta számának tekintetében. Ez valódi haladás ! Érdekes 
az is, hogy az egész országban csak 38 próbaéves tanár volt, ezek közül 
27 a gyakorló iskolában. Minthogy pedig 80—90 jelölt teszi a tanári 
vizsgálatot, kitűnik, hogy több mint a fele nem részesül a, próbaév nagy 
fontosságú gyakorlati kiképzésében.

Országos tornaversenyek. Csáky Albin gróf vallás- és közoktatás
ügyi minister nagyjelentőségű rendeletet intézett Hegedűs Sándor ország- 
gyűlési képviselőhöz, mint a Nemzeti Tornaegylet elnökéhez. A rendelet 
a tanulók országos tornaversenyeinek meghonosítását mondja ki, és ezzel 
fontos lépést tesz a testi nevelés reformjának és kifejlesztésének útján. 
Közöljük a rendeletet egész terjedelmében:

Azon tapasztalatok, melyeket az európai államok kormányai újabban 
a katonai szolgálatra alkalmatlan egyének nagy számaránya, továbbá a 
halandósági viszonyok alakulása tekintetében szereztek, úgyszintén a 
folytonos panaszok, a melyek az ifjúság szellemi túlterhelésének káros 
hatásáról felhangzanak, arra engednek következtetni, hogy a test edzé



161

sére és nevelésére már az iskolában, különösen pedig a közép és felsőbb 
tanintézetekben az eddiginél nagyobb gondot kell fordítani. Egyrészt a 
tananyag terjedelmének nagyobbodása, a tanítás czéljainak és eszközeinek 
módosulása, s különösen e tudományok mélyebb kiműveléséből eredő 
szaktanítás alkalmazása, másrészt a bonyolultabb társadalmi viszonyok 
követelményei majdnem kizárólag az értelmi nevelés felé terelték az 
iskolai munkásságot, miközben a testi nevelés, melynek ellensúlyoznia 
kellett volna a szellemi erők nagymértékű igénybevételét, kellő figye
lemben nem részesült. A közoktatási kormányok érezve a szellemi nevelés 
ez aránytalanságát, már régebben meghonosították és rendes tantárgygyá 
tették az iskolában a tornát, melyhez később az általános hadkötelezettség 
behozatalával, a katonai rendgyakorlatok, sőt némely államban a katonai 
fegyvergyakorlatok is járultak. Bármily üdvös hatásúnak mutatkozott 
azonban a rendszeres tornaoktatás, teljesen még sem szüntette meg a 
fenforgó bajokat, mert a rendszeres tornaoktatás a maga szigorú fegyel
mével, a vezényszóidhoz kötött gyakorlataival a serdültebb tanulók cselek
vési szabadságának bizonyos fokig szükséges előmozdítását nem vette s 
nem vehette figyelembe. E cselekvési szabadságnak — kellő korlátok 
közt — helyt kell adni a nevelésben, mert az iskola feladata nemcsak 
az, hogy érdemes polgárokat neveljen a hazának, hanem olyanokat, 
kikben megvan a cselekvés elszántsága, a nehéz helyzetekbe való bele- 
találás képessége, a kezdeményezés és vezetés energiája, az akadályok 
legyőzésének akarata és ereje. Különösen az utóbbi, a verseny ápolása 
részesült igen csekély figyelemben felsőbb iskoláinkban, holott az ifjú
ságnak a másokkal mérkőzés és próbálkozás iránt való természetes haj
landósága, feltéve, hogy túlzott nagyravágyásra el nem fajul, minden 
idők tanúsága szerint a nevelésnek nagyrabecsült eszköze volt. A jellem 
ilynemű kialakulását elősegítheti a tanítás kellő módja s az elméleti 
tárgyak keretében meghonosított verseny is, de kiválóan alkalmasaknak 
látszanak e czélra a rendszeres tornán kívül a testedző tornajátékok, a 
sport különböző nemei, s főleg a versenyjátékok, szóval oly gyakorlatok, 
melyek a tanulónak alkalmat adnak, hogy testi erejét, edzettségét, ügyes
ségét, találékonyságát szabad mozdulatokban, merész önelhatározással s 
valóban cselekvőleg fejleszsze ki. A nyugati nagy államok mindegyike 
állást foglalt már a testi nevelés keretének ilynemű kitágítása mellett, s 
azon nagyszerű mozgalmak, melyekkel külföldön állam és társadalom 
ezen ügy iránt való érdeklődésüket tanúsítják, sürgős kötelességünkké 
teszik, hogy mi is a cselekvés terére lépjünk. Viszonyaink közt az első 
lépést itt is a kormánynak kell megtennie, s minthogy egészséges nemze
dékek nevelésében legnagyobb része az iskolának van, úgy érzem, hogy 
engem illet meg e téren a kezdeményezés. Tervem, hivatott tényezők 
közreműködésével s az ifjúság versenyzési szellemének felhasználásával 
országos tornaversenyt létesíteni, mely nemcsak a formális tornamutat
ványokra, hanem némely az ifjúság nevelésének körébe beleülő sport
nemekre s testedző játékokra is kiterjedne. E versenyben részt vehetne 
minden egyetemi, vagy felsőbb iskolai hallgató, úgyszintén minden tanuló,
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ki valamely középiskolának felső négy osztályába, vagy a polgári iskola 
5—6. osztályaiba, vagy tanítóképző intézetbe vagy végre oly szakiskolába 
jár, a melybe csak négy középiskolai osztályt végzett ifjak vehetők fel, 
és a ki erkölcsi viseletből legalább is szabályszerű eredményt kapott. 
A versenyben résztvevő tanulók az illető intézet igazgatósága által vol
nának a verseny rendezésével megbízott s általam kinevezendő központi 
rendező bizottságnál záros határidő alatt bejelentendők, mi végből a 
verseny ideje s programmja az összes részvételre jogosító tanintézeteken 
(azokon is. melyek nem állanak közvetlen vezetésem alatt) ki lesz hir
detendő. Az első versenyt Budapesten az 1891. év nyarán valamely 
alkalmas szabad téren, például a vérmezőn, vagy az Orczy-kert verseny- 
pályáján óhajtanám megtartatni. Minden egyes verseny egy vagy több pálya- 
díjjal köttetnék össze. Pályadíjban részesülhetnének a versenyző tanulókon 
kívül esetleg azon intézetek is (elismerő oklevél alakjában), melyekben 
a testgyakorlat a versenyen szerzett tapasztalatok szerint különös sikerrel 
müveltetik. A mi a pályadíjakat, illeti, tekintve a nagyfontosságú czélt, 
magam is készségesen tüzendek ki a rendelkezésemre álló dotatiók ter
hére egy vagy több pályadíjat. A tornaverseny tornaügyi kiállítással 
volna kapcsolatba hozható, s esetleg oly ünnepélylyé válhatnék, mely a 
testgyakorlás ügye érdekében állandósítható is volna. A verseny alkal
mával a vagyonosabb tanulók köteleztetnének a fővárosi időzés költ
ségeinek fedezésére, a szegényebbek részére ingyen lakás volna a fővárosi 
tanintézetekben berendezhető, melyek a nyári szünidőben úgyis üresen 
állanak. A feljövök többi költségeiről esetleg az illető város is, melyben 
az intézet van, közadakozás, helyi tornaegyletek stb. hozzájárulása útján 
képes volna gondoskodni. Ezek előre bocsátása után felkérem Czímed 
által a Nemzeti Tornaegyletet, mint erre leghivatottabb testületet, hogy 
a fent előadottak figyelembe vételével a jövő évben megtartandó országos 
tornaverseny részletes programmjára nézve javaslatot kidolgozni, és azt 
mielőbb ide felterjeszteni szíveskedjék. Köszönettel venném, ha a ver
senykedvnek pályadíjakkal való fokozásához Czímed vezetése alatti egye
sület is hozzájárulna, és ilyenek felajánlása érdekében a hasonczélú 
egyesületek körében, — melyeket különben magam is felszólítani kívánok 
— erre mozgalmat indítani szíveskedjék. Tájékozásul végre azt is meg
jegyzem, hogy a katonai szolgálat szempontjából fontos erőgyakorlatok 
(menetelés, ugrás, futás stb.) és a testedző játékok is belevonandók a 
Programm keretébe, s hogy az utóbbiaknál különösen a nemzetünknél 
hagyományos ifjúsági testedző játékok motívumai volnának felhasználandók.

A tiszántúli ev. ref. középisk. tanáregyesület közgyűléséről,
mely aug. 26-án és 27-én Debreczenben tartatott, múlt számunkban 
helyszűke miatt nem adhattunk jelentést. Ezúttal már csak röviden em
lékezhetünk meg róla. Első nap Géresi Kálmán elnök megnyitó beszéde 
és a hivatalos jelentések után Dóczi Imre fölolvasta „Tanügyi szemléjét“, 
melyben a középiskola reorganisatiójára és a középiskolai tanügy intensiv 
fejlesztésére irányuló törekvést ismertette. Behatóbban foglalkozott az
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egységes középiskola kérdésével, fejtegetése eredményéül kimondva, hogy 
az egységes középiskola eszméje még nagyon ködös, hogy felállítása 
veszélyeztetni fogja a humánus nevelés eddig elért sikerét és hogy külö
nösen a magyar protestáns iskolák fejlődésére lenne káros hatással. Végül 
ajánlotta a prot. gymnasiumoknak a görög nyelv tanításához való ragasz
kodást. Másnap Öreg János külön az egységes középiskoláról értekezett, 
elvetve a hifurcatiót vagy trifurcatiót és alapul a „hasznos ismereteket“ 
véve. E fölolvasás nagyobb vitát keltett. Utolsó fölolvasó K. Kiss József 
volt, ki a hangmérés különböző módjait ismertette. Megemlítjük még, 
hogy a közgyűlés a következő két pályakérdést tűzte ki: 1. „Adassák 
elő a magyarországi (Erdélyt is ide értve) reformált egyház közoktatásá
nak külső és belső, egyetemes és részletes története a XVI. században, 
kiváló figyelemmel a tanárok életrajzára és irodalmi működésére.“ Ju
talma 400 frank aranyban. 2. „Adassák elő a magyar református köz
oktatás története az 1790/91. országgyűlés óta, különös tekintettel a 
középiskolák fejlődésére.“ Jutalma 50 darab arany. Határidő mindkét 
kérdésnél 1892. május 1. A pályaművek idegen kézzel, tisztán leírva, 
bekötve és lapszámozva s a szerző nevét rejtő jeligés levéllel ellátva, a 
kitűzött határnapig az egyesület elnökéhez küldendők. Csak egyesületi 
tagok pályázhatnak.

A latin nyelvi pótló érettségi vizsgálatoknak a reáliskolai 
érettségi vizsgáló bizottságokra ruházása ügyében a dévai áll. főreál
iskola tanári testületé még július hóban nyújtott be a vall. és kőzokt. 
minister úrhoz kérelmet, melyről csak most emlékezhetünk meg. Ennyi 
idő múlva nem ereszkedhetünk a kérelem okainak méltatásába. Csak egy 
megjegyzést teszünk. A kérelem maga említi, hogy a törvény (1883. évi 
XXX. t.-cz. 26. §.) utasítja a reáliskolai tanulókat, ha a reáliskolai 
érettségi vizsgálatnak jó sikerrel letétele után a latin nyelvből vagy a 
latin és görög nyelvből pótló érettségi vizsgálatot akarnak tenni, vala
mely nyilvános főgymnasiumba; mégis a.rra kéri a minister urat. hogy 
„az 1890—91-dik év végével e pótérettségi vizsgálatokat a reálisko
lákra ruházni kegyeskedjék“. Ezt a minister úr egyszerűen nem teheti, 
mert rendelettel nem lehet megváltoztatni a törvényt. De még a törvény- 
hozás is bajosan lenne rávehető, hogy újra módosítsa azt a törvényt, 
melyen csak mostanában változtatott.

A felsőbb leányiskolák szervezetének megváltoztatása érdeké
kében az áll. felsőbb leányiskolák igazgatói november hóban memoran
dumot nyújtottak be a vall. és közokt. minister úrhoz, melyben férfias 
nyíltsággal tárják föl a felsőbb leányiskolái intézmény fejlődését és föl
virágzását gátló súlyos bajokat. A felsőbb leányiskolák nálunk kezdetben 
három tanfolyammal szerveztelek; az előkészítő két, a középiskolai 
négy, a felső két éves tanfolyammal. Hivatalosan körülírt czéljuk e tan
intézeteknek az volt, hogy „bennük társadalmunk női tagjai nemük saját- 
lagossága és a társadalmi jelen viszonyok által feltételezett, de egy
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szersmind oly mérvű általános műveltséget szerezhessenek, a mely egyfelől 
megfelel azon általános műveltségnek, melyet a férfiak saját életczéljaik 
érdekéből gymnasiumi és reáliskolai középtanodáinkban nyerhetnek“. Ez 
első szervezetet rövid 15 év alatt (1883., 1885. és 1887-ben) három 
újabb követte, melyek az 1875-ben a törvényhozás hozzájárulásával léte
sített női középiskolákat eredeti alakjukból teljesen kiforgatták, úgy hogy 
a mai hat (s a másodrangúaknál négy) osztályú leányiskola mind a leg
újabb szervezet által körülírt czélját, mind tanrendszerét és egész szer
vezetét tekintve csak halvány árnyéka amaz eredeti intézménynek, melyet 
a közoktatásügyi kormány és a törvényhozás hazánkban meg akart terem
teni. Az egymás után kibocsátott szervezeti és rendtartási szabályzatok 
fokozatosan szállították ez intézetek színvonalát lefelé, de különösen az 
1887-ben kiadott legújabb szervezet az egész intézményt átreformáló 
rendelkezéseivel oly viszonyokat teremtett a felsőbb leányiskolák életé
ben, melyeknek fenmaradása nem csak ez intézmény fölvirágzásának állja 
útját, hanem hazánkban a komolyabb irányú magasabb nőnevelés jövőjét 
is koczkára teszi. Terünk nem engedi, hogy a memorandumban tüzetesen 
ismertetett bajokat és gondos megokolással ajánlott remediumokat repro
dukáljuk. A ki a felsőbb leányiskolák intézménye iránt érdeklődve csak 
némileg is beletekintett mostani szervezetükbe és állapotukba, nem fogja 
túlzottaknak találni az igazgatók keserű panaszait és nagy aggodalmait. 
Ide iktatjuk mint végeredményt a memorandum befejező sorait. „A mély 
tisztelettel felhozottak kegyes figyelembe vételének kérésé mellett, isko
láink jól felfogott érdekében azon alázatos esedezéssel bátorkodunk 
Nagyméltóságod magas szine elé járulni, miszerint: 1. méltóztassék akár 
rendeleti, akár törvényhozási úton a felsőbb leányiskolákat középiskolai 
rangjukra visszahelyezve mostani elnevezésük helyett „női középiskola“ 
elnevezés használatának elrendelése mellett, a tanfelügyelők hatásköre 
alól kivenni s a főigazgatói hatáskörrel felruházandó ministeri biztos 
hatósága alá helyezni; 2. méltóztassék a felsőbb leányiskolákat, meg
hagyva a férfi igazgatók alatt, az internátusokat vezető tanítónők igaz
gatónői czime helyett a felügyelő tanítónői vagy a már kinevezettekre 
„internatusi igazgatónői“ elnevezés használatát rendelni el; 3. méltóz
tassék a szervezetnek a tanerőkre vonatkozó részét kegyelmesen oda mó
dosítani, hogy a felsőbb leányiskoláknál jövőben csak középiskolákra 
képesített tanárok s felsőbb leányiskolái tanítónőségre képesített tanító
nők alkalmazhatók“. Meleg érdeklődéssel várjuk az ügy.további fejlődését.

Gymnasiumi tantervűnk idegen forum előtt. E czím alatt közöl
tük múlt számunkban a „Deutsche Blätter für erziehenden Unterricht“- 
ből Ernst von Sallwürk ismertetését, mely gymnasiumi tantervűnket hig
gadtan, elfogulatlanúl méltatja, a mi német embernél, magyar dologgal 
szemben, épenséggel nem mindennapi jelenség. Nem is sejtettük, hogy 
azzal mily nagy bűnt követtünk el. De szerencsére észrevette az „Egyet
értés“ tanügyi rovatvezetője, hogy cselekedetünkben legalább is hazaárulás 
rejlik. De ne nagyítsuk a dolgot még tréfából se, mikor annélkül is elég 
nagy. Hogy meggyőződésünkkel egyező, illetékes, tiszteletreméltó, független
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férfiútól származó külföldi kedvező Ítéletet közöltünk arról a tantervről, 
melyet a gymnasiumi tanárság kétharmada tartozik követni, azt az emlí
tett rovatvezető úr „klikkszerű eljárásnak“ szíveskedik nevezni és kár
hoztatni kegyeskedik, hogy nem óvakodtunk „egy meghalt, de úgy látszik, 
hogy a franczia példabeszéd szerint még mindig megölésre váró fércz- 
munkának a magyar iskolai közönség előtt való ajánlgatásától“. Pedig 
nekünk épen az a hibánk, hogy mindig szem előtt tartva, mi méltó egy 
nagy egyesület közlönyéhez, nem szegődünk semmiféle „klikkhez“, s így 
természetesen a tisztelt rovatvezető úréhoz sem. A mi meg az ajánlgatást 
illeti, részünkről a gymnasiumi tanterv nemcsak azért nem szorul arra, 
mivel nyíltan megvallva kiváló alkotásnak ismerjük, hanem azért sem, 
mivel a közoktatásügyi kormány részéről hivatalosan kötelező és így még 
mindig nem halt meg, noha a rovatvezető úr már többször megölte. 
Tőlünk lehetne ugyan százszor is hivatalos, ha nem tartanók jónak, nyíl
tan kimondanók, de még akkor sem szólnánk a fennálló tantervről oly 
gyalázó módon, mint az „Egyetértés“, lenne bár az a bizonyos, igazán 
„klikkszerüen“ magasztalt egységes középiskolai tanterv, melyről Spítkó 
Lajos kijelentette, hogy csak dicséretnek tekinti magára nézve, hogy az 
ő javaslata attól a legtávolabb áll. Egyébiránt meglehet, hogy kedvező 
véleményünkkel tévedünk, habár az eleven gyakorlatban próbáltuk ki azt 
a többször kivégzett, de még mindig élő gymnasiumi tantervet, a mit az 
„Egyetértés“ rovatvezetője aligha állíthat magáról. De tévedésünk bebizo
nyítására nem elég a tajtéktúrás és a vasvillaköpködés, mert mi csak 
igazi argumentumok előtt hajiunk meg. Hogy az „Egyetértés“ tomboló 
kifakadásaitól mennyire nem hagyjuk magunkat terrorizálni, annak bizony
ságául ezennel kijelentjük, hogy jövő számunktól kezdve e rovatban állandó 
fiókot nyitunk, melyben hűségesen, commentár nélkül .fogjuk reprodukálni 
a gymnasiumi tanterv ellen ezentúl megjelenő összes véresszájú förmed- 
vényeit e czím alatt: „Gymnasiumi tantervűnk mint vörös posztó, vagy 
a megbokrosodott tanügyi rovatvezető“.

Az 1890. évi XXX. törvényczikk további foganatosításáról
értekezett dr. Fialowski Lajos az „Egyetemes Közoktatásügyi Szemle“ 
nov. 1-én megjelent számában és értekezését kissé hosszú lélegzetű czím- 
mel külön füzetben is kiadta. A mit tulajdonképen kitűzött tárgyáról, a 
„további foganatosításról“ mond, az vajmi kevés, a mivel azonban érté
két nem akarjuk kisebbíteni; csak azt sajnáljuk, hogy nem domborodik 
ki, mivel mindenféle, szorosan oda nem tartozó dolgokkal van össze-vissza- 
keveredve. így ember legyen, a ki megértse és a magvát ki bírja szedni. 
Legjobban kiemelkedik egy epeisodion a gyakorlati tanárképzésről, habár 
ez is meglehetős rhapsodistikus. Hogy e kérdés fontos, azt minden belátó 
ember vallja, de hogy rendezését nem csak és nem különösen a „gymna- 
siumban a görög nyelv helyettesítését megszabó törvényczikknek további 
foganatosítása“ teszi szükségessé, az is kétségtelen. Ha jól megértettük 
ez epeisodiont, a miről különben kezességet nem vállalunk, az értekező 
azt kívánja, hogy a tanárképző intézet gyakorló iskolájának szűnjék meg
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„kizárólagos szabadalma a (gyakorlati) tanárképzésre“ és vonassanak e 
munkába más, különösen vidéki jeles középiskolák is, gymnasiumok és 
reáliskolák egyaránt. Nagyon örvendünk, mert hisz ez a mi nézetünk is, 
melyet a budapesti I. szakosztály október 7-én tartott ülésében határozottan 
ki is fejeztünk és bővebben fejtegettünk. Sajnáljuk, hogy ez alkalommal az 
értekezőhöz nem volt szerencsénk; akkor meggyőződött volna, hogy nyi
tott ajtón zörget. Csak a gyakorló iskola „kizárólagos szabadalmát“ kell 
helyreigazítanunk, mert ilyet az se nem bir, se nem vindikál magának, 
se nem óhajt. Hogy legalább egy intézet az annyira fontos gyakorlati 
tanárképzésnek különösen legyen szentelve, az talán mégis csak helyes és 
szükséges. Nem akarjuk azt a kedvező helyzetet fölhasználni, hogy e folyó
irat szerkesztője és a gyakorló gymnasium igazgatója egy személy, csak 
annyit jegyzünk meg, hogy valamiről akár kedvező, akár kedvezőtlen íté
letet mondani csak annak van joga, a ki azt a valamit ismeri. Az érte
kező a gyakorló iskolában még egy órát sem töltött. Csodálkozunk, hogy 
természetrajzos létére megfeledkezett az autopsia szükségességéről és bírálóra 
nézve kötelező voltáról.

EGYESÜLETI ÉLET.

N y i l a t k o z a t .
A brassói kör elnökének kívánságára készségesen kijelentem, hogy 

évi jelentésemből tévedésből kimaradt annak fölemlítése, hogy a nép
szerű felolvasások rendezése körül a brassói kör is kiváló buzgalmat 
fejtett ki.

Budapest, 1890. november 5-én. B ró zik  K á r o ly ,
főtitkár.

H e ly r e ig a z ítá s .
A közgyűlési jegyzőkönyv szerint (szept. fűz. 13. 1.) dr. G-erevicli 

Emil azt kívánta, hogy „a természettudományokra nagy súly fektettessék, 
mert az írod. műveltség nem nyújt általános műveltséget“. Dr. Gerevich 
annak kijelentésére kért fel bennünket, hogy a kiemelt szavak helyett 
ezt mondta: „meri az irodalmi műveltség egymagában, a természet- 
tudományok alapos ismerete nélkül ma már nem nyújt kielégítő általános 
műveltséget“. ' A  sze rk e s ,,föt

I. A választmány.
2. A választmánynak szept. 30-án tartott ülése.

Elnök: Eöpesdy S., jegyző: Brózik K.
Jelen voltak: Dr. Klamarik •/., M a y e r V o l f  Gy., Szerelemhegyi T., 

dr. Erődi Béla, Deme L., Szarvas G., Tömör F.. dr. Riedl Fr.,
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dr. Szemák I., dr. Károly Gy. H., dr. Pozder K., Sebestyén Gy., 
dr. László M., Permüller F , dr. Jancsó В ., Molnár S., Vámossy M., 
Névy L., dr. Reichenhaller К., Tiber A.

A választmány a Társalgó Körnek és az egyesületnek összeolvasz
tására vonatkozólag a következőket határozta:

Az összeolvasztás azon időponttól számítandó, midőn a közgyűlés 
az idevonatkozó határozatot meghozta.

A helyiség administratióját az egyesület akkor veszi át, midőn a 
Társalgó Kör vagyonának birtokába jut.

A Társalgó Kör vagyonának átvételéről jegyzőkönyv veendő föl és 
ez a választmánynak bemutatandó.

Molnár S. megemlékezvén kegyeletes szavakban az aradi vértanukról, 
indítványozza, hogy az egyesület a vértanuk szobrának leleplezése alkal
mából koszorút küldjön. A választmány az indítványt egyhangúlag a 
magáévá tette és a végrehajtással az elnököt bízta meg.

Az egyesület helyiségeinek gondozására gazdául megválasztatott egy
hangúlag Beme László.

3. A választmánynak október 14-én tartott ülése.
Elnök: Köpesdy S., jegyző: Brózik K.
Jelen voltak: Dr. Klamarik J .. Volf Gy., Mayer J ., dr. Erödi B., 

Szerelemhegyi T., BermüUer F., Molnár S., Müller J., Paszlavszky J., 
dr. Pozder K., Sebestyén Gy., Vámossy M , dr. Szemák I., dr. Böhm IC, 
Névy L., Beme L., dr. Károly Gy. 77.

Az elnök bejelentette, hogy az aradi vértanuk szobrára szánt koszorút 
dr. Jancsó B. és dr. Márki S. rendeltetése helyére eljuttatták.

A pénztárnok a felső magyarországi kulturegyesületnek szánt 60 frtot 
az elnöknek elküldés végett átadja.

A választmány elhatározza, hogy az új alapszabályok 2000 példány
ban nyomandók ki.

Az egyesület helyiségeiben a házi rend kidolgozásával és a gazda 
teendőinek megállapításával megbizatnak Köpesdy S. álelnök, a pénztárnok, 
a gazda, a titkár, Tiber Á. és dr. Károly Gy. H.

A folyóirat- és könyvtár használata módozatainak, esetleg új beszer
zések javaslatba hozatala végett bizottság küldetik ki. A bizottság tagjai: 
a szerkesztő, dr. Kármán M., dr. Riedl Fr. és a főtitkár.

A közgyűlési határozatokra vonatkozólag a választmány következő- 
képen határoz:

a Krécsy Béla-féle indítvány végrehajtása a gazdára bizatik;
a köröknek kiadandó tételeket a körökkel a főtitkár fogja közölni;
a szolgálati pragmatika módosított alakban leírandó és a nmgú 

ministeriumnak beterjesztendő;
az igazgatók működési pótlékainak a nyugdíjba való beszámítását 

illetőleg — mivel még nem volt rá eset, hogy az a nyugdíjba be nem 
számíttatott volna — intézkedésre nincs szükség.
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Br. Klamarik J., mint a Társalgó Kör elnöke a kör közgyűlésé
nek beolvasztó határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet, a számadásokat 
és a leltárt átadja azon kívánsággal, hogy azok az egyesület irattárában 
három évig megőriztessenek.

A kör elnöke kívánja továbbá, hogy a leltárban foglalt tételek, 
a mennyiben már eddig is meg nem történt volna, az értékek megjelölé
sével egészíttessenek ki, a könyvtárban a Kör tulajdonát tevő tárgyakról 
szintén készíttessék részletes jegyzék és végül konstatálja, hogy a Kör 
az egyesületnek átad felszerelésekben 1200 frt értéket, átszámításokban 
286.12 frtot, készpénzben 134.02 irtot és könyvekben 500 frtot; 
összesen 2120.14 frtot; ez összegből levonandó a segétyző-alap 250 frtnyi 
követelése, marad az egyesület vagyonának gyarapítására 1870.14 frt.

A jelentés örvendetes tudomásul szolgál.
Az elnök örömét fejezi ki az egyesülés fölött; reméli, hogy az 

egyesület és a Társalgó Kör egybeolvadása az új egyesület öregbedését 
fogja maga után vonni. A várható felvirágzás kiválóképen dr. Klamarik J. 
tiszteleti tagnak köszönhető; ezért neki az egyesület nevében meleg 
köszönetét mond.

Br. Klamarilc J. megköszöni a megemlékezést.
Uj tagokul az egyesületbe léptek: Lévay Ferencs min. osztály- 

tanácsos, aj. dr. Klamarik J .; Czigler Ignácz és Günther Anna fels. leányisk. 
tanárok B.-Bánya, aj. Gerevich E .; Miklósi Arnold Lőcsén, aj. Kal
már E., Orlovszky István Egerben, aj. Mayer J.

4. A választmánynak nov. 11-én tartott ülése.
Elnök: Köpesdy S., jegyző: Brazil' E.
Jelen voltak: Br. Klamarik J., Volf Gy., Mayer J., Szerelem- 

hegyi T., Bermüller F., Vámossy M ., Sebestyén Gy., Müller J., 
dr. Károly Gy. //.. dr. Jancsó dr. Alexander B., dr. Csengeri J., 
dr. Böhm K., Beme L. és dr. Itiedl Fr.

Az elnök bemutatja a megerősített új alapszabályokat.
A pénztárnok bejelenti, hogy Hegyessy Károly II. kér. főgymn. 

tanár 100 írttal az alapító tagok sorába lépett. Örvendetes tudomásul van.
Dr. Riedl Frigyes bejelenti, hogy Kirchner Lajos szintén 100 frtos 

alapító tag kíván lenni. Örvendetes tudomásul van.
Azok, a kik eddig csak a „Kör“ tagjai voltak, az egybeolvasz

tásról értesítendők, avval a megjegyzéssel, hogy összes eddigi jogaik 
fenmaradnak,

Az elnök bemutatja Versényi György jelentését a szünidei kitelepí
tésről. A jelentés tudomásul szolgál és a választmány dr. Versényinek 
fáradozásáért köszönetét mond.

Az elnök indítványozza, hogy az egyesület tisztviselői bizonyos 
időben az egyesület helyiségeiben legyenek.

A gazda található lesz minden kedden és szombaton 5 — 7-ig.
A pénztárnok kedden 5—7-ig.
A titkár kedden 5—7-ig.



A főtitkár hétfőn és szérdán 5—7-ig.
A 25 éves jubilaeum alkalmából szükséges teendők javaslatba 

hozatalára kiküldetnek az elnök, a szerkesztő, dr. Alexander, dr. Riedl, 
Sebestyén Gy. és a főtitkár.

Dr. Ferenczy József a választmányból kilépvén, helyébe behívandó 
dr. Веке Manó, mint ki a múlt választásnál a legtöbb szavazatot kapta.

A folyóirat- és könyvtár ügyében kiküldött bizottság nevében a 
főtitkár javasolja, hogy az igazgatók kéressenek föl, engedjék át bizonyos 
időre használat végett a vezetésűk alatt álló intézetek paedagogiai folyó
irataikat ; a felelősséget értök az egyesület vállalja magára. Továbbá 
űzessen elő a „Parthenon“-nál nehány olyan folyóiratra, a melyek drága 
voltuknál fogva különben megszerezhetők nem volnának. A választmány 
a javaslatokat elfogadja és a végrehajtással a titkárt bízza meg.

Dr. Jancsó B. indítványt tesz, hogy a választmány a tanárok fizeté
sének emelése végett indítson mozgalmat.

A választmány az indítványt elfogadja és e tárgyban az első ülést 
f. hó 17-én kívánja megtartatni.

Uj tagokul az egyesületbe léptek: Kubicsek Albert Fiúméban, aj. 
Szabó S .; Balázsy Dénes polg. isk. tanár Budapesten, aj. dr. Jancsó B.; 
dr. Schmidt Márton, dr. Vári Rezső és Fettl Lipót, » Ferencz József 
finevelő-intézet tanárai, aj. dr. Erődi B.

II. A budapesti szakosztályok.
А II. szakosztály okt 21-iki ülése.

Elnök : Müller J jegyző : dr. Веке M. Jelen voltak : Aranyossy M., 
Balogh AI., Biczó G., Bogyó S., Bokor J., Ekkert A., Erdélyi •/., dr. Fia- 
lowski L., Gerö M., Guttenberg P., dr. Jancsó B., Kont Gy., Köpesdy S., 
Lenkei H., dr. Munkácsi B., dr. Némethy G., dr. Pápai K., dr. Pru- 
zsinszky' ■/., Rajner F., Reif J., dr. Schnábl R., dr. Schuschny H., 
Stern A., Suppan V., dr. Szalkay Gy., Sztrojiny L., Telek •/., Theisz 
Gy., Töreky G.

Az ülés tárgya: Dr. Schuschny Henrik előadása a testi nevelésről. 
Az előadó kiemeli a testi nevelés kiváló fontosságát, rámutat azon moz
galmakra, melyek e téren a külföldön megindultak és azokra, a melyek 
itthon ez irányban történtek. A tornaoktatás jelen alakját némi módo
sítással fentartandónak véli, különösen oly szerekkel való gyakorlatokat 
és olyan gyakorlatokat tart szükségesnek, melyek a tanuló korának, ere
jének megfelelnek és testének harmonikus kiművelésére szolgálnak, de a 
tornaszereken való testgyakorlást egymagát nem tartja elégségesnek. 
Nagy súlyt kellene fektetni az iskolai játékokra, melyeken a tanulók a 
tanár felügyelete alatt egészen szabadon mozoghatnak. E czélból szüksé
gesnek véli játszóterek létesítését, melyeken hetenkint két délután a tanulók 
játszhatnának. De nem csak az iskolán belül kell a testi nevelést ápolni, 
kisebb, a környékben teendő kirándulásokon, valamint nagyobb, vasúton 
teendő kirándulásokon is ez irányban kellene működni. Nem csak az
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iskolai év folyamán, a szünidők alatt is gondot kell erre fordítani: a 
tanulók nyári tartózkodása, úszása, fürdőzése stb. mind jobban fejlesz
tendők.

Az előadás után vita fejlődött.
Fialomski a testi nevelés elhanyagolásának fő okát abban találja, hogy 

sok tanuló jár egy-egy osztályba. Statisztikai adatokkal illusztrálja a túltömött- 
séget. Egy-egy tanulóra oly kevés idő' jut, hogy a házi munkásságot erősen 
igénybe kell venni. Ellenzi az angol játékokat; de nagy súlyt óhajt helyezni a 
nemzeti játékokra. Rámutat ama viszás helyzetre, melyben a tornatanító van. 
Tulajdonképen nem tartozik az iskolához. A kirándulásokat nagyon helyesli és 
kívánatosnak tartja, hogy a természetrajz, földrajz és történet tanára részt vegye
nek benne. — Reif szerint a testi nevelés érdekében az iskola-orvosnak, az 
intézetnek, a közönségnek és a hatóságnak össze kell működniök. Rámutat arra, 
hogy Austriában a napokban adta ki a minister azon rendeletét, mely a tanulók 
fürdőzésére, úszására, korcsolyázására stb. vonatkozik. Hibáztatja, hogy az iskola 
orvosoknak nincs kellő helyük. — Suppan teljesen egyetért az előadóval. A 
túltömöttséget nagy bajnak tartja ; de ha az meg is szűnik, még is kell gondos
kodni a testi nevelés positiv feltételeiről. A tanulóknak üdülés kell, azért helyesli 
a játékokat, melyekhez a tanulókat szoktatni kell, mert a magasabb osztálybeli 
restel játszani. Indítványozza, hogy a körök a testi neveléssel behatóan foglal
kozzanak. — Rajner indítványozza, hogy kérelmezze a tanáregyesület, hogy a 
tornatanítók ügye rendeztessék, mert a míg nem paedagogus vezeti a tornataní
tást, addig a tornatanitás el van hanyagolva. — Suppan megjegyzi, hogy a 
tornatanítók ügyének rendezése folyamatban van. még pedig abban az irányban, 
hogy mindig a testület valamely tagja vállalja el a tornát. — Jancsó szerint a 
testi nevelés elhanyagolása nem csak az iskola hibája : a társadalomé is. Sociá- 
lis kérdés maradt ez a mai napig, az egész kultúrával összefügg. A lakásokat 
is úgy rendezik be, hogy a gyermek nem mozoghat szabadon. A túlságig vitt 
felügyeletet hibáztatja, az iskolaorvos működését intensivebbnek szeretné: az legyen 
az ifjúság barátja. — Веке a tanulók üdülésének szempontjából szükségesnek 
tartja, a kézi munkával való foglalkozást és a testi nevelés fejlesztése czéljából 
üdvös volna nálunk is olyan egyesületet alkotni, mint a minő Francziaországban 
van. — Bokor is helyesli az előadó nézeteit, Jancsóval szemben megjegyzi, 
hogy az iskola feladata a társadalomra hatni. A tanítási idő alább szállítandó. 
Az iskolai játékokra ő is nagy súlyt helyez. — Köpesdy felemlíti, hogy а VII. 
kér. gymn. tanulói gyakran mennek ki a tornázás helyett a városligetbe.

A szakosztály elfogadja a Suppan indítványát, hogy a köröknek 
ajánltassék, foglalkozzanak a testi nevelés kérdésével. Végül Müller Jó
zsef elnök köszönetét mond az előadónak s ezzel az ülés véget ér.

VEGYESEK.
A budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagjaivá a jelen tanévtől 

számítandó öt évre a vall. és közokt. minister kinevezte: a) a magyar nyelvre 
és irodalomra : dr. Beöthy Zsolt tud. egyetemi, dr. Riedl Frigyes fó'reáliskolai, 
továbbá csupán a nyelvészetre dr. Simonyi Zsigmond, dr. Budenz József tud. 
egyetemi és csak az irodalomra dr. Gyulai Pál szintén tud. egyetemi tanárokat; 
b) a classica philologidra: Bartal Antalt, a tanárképző intézet gyak. főgymná- 
siumának volt igazgatóját, dr. Hóman Ottó tanker, főigazgatót és dr. Ponori 
Thewrewk Emil tud. egyetemi tanárt; c) a német nyelvre és irodalomra: dr. 
Alexander Bernát főreáliskolai és dr. Heinrich Gusztáv tud. egyetemi tanárokat;
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d) a francaid nyelvre és irodalomra : Hofer Károly főreáliskolai igazgatót;
e) más nyelvekre : dr. Asbóth Oszkár tud. egyetemi rk. tanárt a szláv. Messi 
Antal egyetemi rk. tanárt az olasz, és Román Sándor tud. egyetemi rendes 
tanárt a román nyelvre és irodalomra ; f) a történelemre : dr. Ballagi Aladár 
tud. egyetemi tanárt a magyar és egyetemes, dr. Cherven Flóris főgymnasiumi 
tanárt az egyetemes, dr. Kerékgyártó Árpád és dr. Salamon Ferencz egyetemi 
tanárokat a magyar és dr. Hampel József tud. egyetemi rk. tanárt az egyetemes 
történelemre ; g) a földrajzra  : Lóczy Lajos tud. egyetemi tanárt és dr. Platz 
Bonifáczot, a zircz-cisterci rend budapesti papnevelő házának igazgatóját; h) a 
m ennyiségtanra : dr. Kondor Gusztáv tud. egyetemi és dr. König Gyula mű
egyetemi tanárokat; i) az ábrázoló geom etriára : Fölser István műegyetemi 
tan árt; k) a természettanra, a melynek elméleti és kísérleti részét ugyanazon 
egy bizottsági tag tartozik vizsgálni: dr. báró Eötvös Loránd, dr. Fröhlich Izidor 
tud. egyetemi és Schuller Alajos műegyetemi tanárokat; l) a chem iára : dr. 
Hosvay Lajos műegyetemi és dr. Thán Károly tud. egyetemi tanárokat; m) a 
természetrajzra : dr. Krenner József műegyetemi és dr. Szabó József tud. egye
temi tanárokat az ásványtanra, dr. Jurányi Lajos tud. egyetemi és Klein Gyula 
műegyetemi tanárokat a növénytanra, dr. Entz Géza műegyetemi és dr. Margó 
Tivadar tud. egyetemi tanárokat az állattanra; végül n) a pliilosophiára és pae- 
dagogiára: dr. Kármán Mór tanárképző intézeti, dr. Medveczky Frigyes és dr. 
Pauer Imre tud. egyetemi tanárokat.

Kinevezések. A király ő felsége Кипев Elek aradi kir. főgymn. és áll. 
ffíreálisk. igazgatót nagyváradi tankerületi főigazgatóvá nevezte ki. — Az erdély- 
részi róm. kath. gymnasiumok fó'tanhatósága Ávéd Jákó  gyulafehérvári főgymn. 
tanárt a gyulafehérvári főgymnasium igazgatójává nevezte ki.

Tanárválasztás. A sepsiszentgyörgyi collegiumhoz a classica philologia 
tanárává V árkonyi Endrét, ugyanoda a magyar és latin nyelv tanárává dr. 
Farnos Dezsőt, a szászvárosi collegiumhoz a történelem és latin nyelv tanárává 
Jánosy Gábort választották.

Kitüntetések, ovatiók, jubilaeumok. Ezeknek nagy része többé nem újság, 
de registráljuk. hogy nyoma maradjon folyóiratunkban is, melyből szűk terénél 
fogva eddig nagy sajnálatunkra sok kiszorult. — Szikszay János osztálytaná
csosnak, a ki 47 évi lankadatlan állami szolgálat után megvált a vall. és közokt. 
ministeriumtól, júl. 16-án tűzte mellére Berzeviczy Albert államtitkár a vaskorona- 
rend II. osztályú jelvényét és átadta neki a minister levelét, melyben jó kivána- 
tait fejezi ki a megérdemlett kitüntetéshez. — A hivatalos lap júl. 11-én közölte, 
hogy Bartal Antal tanárképző intézeti gyakorló iskolai igazgatónak kiváló 
tanári és tudományos működése elismeréséül ő felsége a királyi tanácsosi czímet 
adományozta. A kitüntetés becsét emeli, hogy az érdemes férfiú még szolgálata 
idejében s nem nyugalomba vonulásakor részesült benne. — A király ő felsége 
dr. Kóm án Ottó budapest-vidéki, Szieber Ede kassai és dr. D unay Ferencz 
beszterczebányai tanker, főigazgatóknak kitűnő szolgálataik elismeréséül a királyi 
tanácsosi czímet adományozta. — Nov. 5-én Brassóban fényes ünnepet rendeztek 
Orbán Ferencz a brassói keresk. akadémia igazgatójának tiszteletére. Orbánt 
ezelőtt tizenöt évvel azért küldte a magyar kormány Brassóba, hogy ott a 
magyar iskolákat szervezze. Ennek a feladatnak Orbán fényesen megfelelt. Meg

12*



alkotta az elemi iskolákat, az alsófokú ipariskolát, a polgári iskolát, a keres
kedelmi akadémiát. Mindez érdemeiért ünnepelték most az érdemes tanférfit 
Brassó polgárai. A tiszteletére adott lakomán száznál többen vettek részt. — Az 
ungvári kir. kath. főgymnasium igazgatója, Hódoly László, nov. 15-én ülte meg 
tanári működésének harmincz éves évfordulóját. A tanári testület napokkal az 
előtt tisztelgett az igazgatónál, kinek tiszteletére banketet rendezett. A tanuló 
ifjúság pedig 120 frtot adott össze oly czélból. hogy annak kamataiból a magyar 
nyelvben legkiválóbb előmenetelt tanúsító növendék jutalmazandó. Ez alapítványt 
az igazgató nevéről nevezték el s az arról szóló okiratot ének, szavalat és al- „  
kalmi beszéd kíséretében nyújtották át. Az ünnepen a város inlelligentiájából 
is számosán vettek részt. — A hódmezővásárhelyi főgymnasium tanuló ifjai 
Futó M ihály igazgató tiszteletére, 80 éves tanársága emlékére nov. 15-én a 
főgymnasium dísztermében ünnepet rendeztek, melyen ének és alkalmi beszédek 
kíséretében igen díszes művü ezüst babérkoszorút nyújtottak át szeretett atyai 
vezetőjüknek. Ezután Szeremlei Sámuel az iskolafentartó egyház és Halmi János 
tanár a tanári kar nevében üdvözölték melegen az ünnepeltet. — A király ő 
felsége Petrovich Ferencz nagyváradi tankerületi főigazgatót saját kérelmére 
főigazgatói állásától fölmentvén, megengedte, hogy legmagasabb elismerése nyilvá
níttassák neki ez állásában kifejtett sikeres szolgálataiért. Gr. Csáky Albin közokt. 
minister ez alkalommal a következő leiratot intézte a főigazgatóságtól visszalépő 
apát-kanonokhoz: «Király Ő Felsége egyidejűleg megengedni méltóztatott, hogy 
Nagyságodnak, saját kérelmére, a hivatal átadásának időpontjától történő felmen
tése mellett, főigazgatói állásában kifejtett sikeres szolgálatáért, legfelsőbb elis
merését nyilváníthassam. Midőn ezen legkegyelmesebb királyi elismerésről öröm
mel tudósítom, egyidejűleg ama reményemnek adok kifejezést, hogy Nagyságod 
a tanügy iránti meleg érdeklődést ezentúl sem fogja megvonni.» Petrovich Ferencz- 
ben a főigazgatói kar egyik legkiválóbb tagját és a tanárság legnemesebb barátját 
tiszteltük. Visszavonulása a középiskolai oktatásügynek igen nagy vesztesége 
volna, ha azt nem remélhetnők. hogy a közoktatásügyi tanács újjászervezésekor 
visszanyerjük nagy műveltségre, széles tudományra és gazdag tapasztalatra tá
maszkodó kiváló munkaerejét.

Petőfi költeményei fajok szerint csoportosítva jelentek meg legújabban 
négy kötetben az Athenaeum kiadásában, eredeti kéziratok és kiadások alapján 
revideálva sajtó alá rendezte Havas A dolf székesfehérvári főreálisk. tanár. Az 
I. kötet Petőfi szerelmi költeményeit és bordalait, a II. hazafias költeményeit, a
III. leíró költeményeit és népdalait, a IV. elbeszélő költeményeit foglalja magá
ban. E köteteket az Athenaeum csinosan és ízlésesen állította ki, piros angol 
vászonba kötve, czímképpel, az Ember tragédiája olcsó kiadásának formájában.
F. é. május havában került a könyvpiaczra Petőfi összes költeményeinek eredeti 
kéziratok és kiadások alapján Havas által revideált új népies kiadása, melyről 
akkoriban az időszaki sajtó elismeréssel nyilatkozott. A most megjelent, fajok 
szerint csoportosított kiadás szövege azonos a népies kiadás revideált szövegével 
s mindenik kötet élére tájékoztató rövid bevezetés van iktatva, mely a kötet 
tartalmának megfelelően néhány vonással jellemzi Petőfi költészetét. Addig is, 
míg bővebben ismertethetjük, megemlítjük, hogy e kiadás jó szolgálatot tehet 
az irodalomtörténeti tanításnál és jutalomkönyvűl is használható.
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ÉRTEKEZÉSEK.

Az ifjúság testi nevelésének kérdéséhez.*)
Berzeviczy államtitkár érdeme, hogy az Országos Közegészségi 

Egyesület figyelmét az ifjúság testi nevelésének kérdésére irányította. 
A nevezett egyesület kebelében ez év tavaszán megindult eszme
csere alkalmával megvilágították e fontos ügy fogyatkozásait és 
valamennyi előadó és fölszólaló véleménye az volt, hogy e téren 
bizony sok még a teendő. Kár, hogy a középiskolai tanférfiak 
közül ez ülésekben csak nagyon kevesen vettek részt, holott ők 
bizonyára hivatottak a hozzászóláshoz.

Ismeretes, hogy a helyes testi nevelés előmozdítja a fiatal 
szervezet egészségét és ügyességét, hogy növeli annak ellentálló 
képességét s hogy végül a szellemi fejlődésre jótékony befolyást 
gyakorol, a mennyiben nincs szer, mely jobban volna képes a 
szellem elfáradását megakadályozni és egyszersmind új munkára 
serkenteni. A tapasztalat azt tanúsítja, hogy az iskola nagyon 
keveset törődik az ifjúság testi nevelésével. Hetenkinti két órai 
tornatanítás maga még nem merítette ki az iskola e téren való 
teendőjét. Azonkívül azt is tapasztaljuk, hogy az ifjúság nem azzal 
az előszeretettel viseltetik a torna iránt, a melyet e fontos tantárgy 
hivatásánál fogva megérdemelne, mert jórészt oly testgyakorlatokra 
oktatják, melyre nincs kedve, mely lelki állapotával ismeretes 
élénkségénél fogva homlokegyenest ellenkezik. Ehhez járul a szülők 
közönye, hogy ne mondjam ellenszenve, mely évenkint a fölmen
tésért való számos folyamodásokban talál kifejezést. A legfontosabb 
azonban az, hogy az elért eredmény csekély, hogy nem tudták a 
középiskolában az ifjúsággal a tornát megkedvelteim, mert tapasz
talás szerint egyetemi évei alatt a testgyakorlást egészen elhanya
golja, holott az utóbbi arra volna hivatva, hogy a kávéházak 
látogatásával versenyezzen.

*) A budapesti II. szakosztály okt. 21-iki ülésén tárgyalt fölolvasás. 
Megvitatását 1. decz. fűz. 169—170. 1.
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A mai tornatanítás több részre oszlik: á) szertornázásra 
(szereken és szerekkel való torn ázás), b) szabad gyakorlatokra és
c) tornajátékokra.

A szertornázás német találmány, mely Belgiumban, Olasz
országban és lassankint Franeziaországban is tért hódít. Mindazon
által tapasztalhatjuk, hogy a szertornázásnak az utolsó időben sok 
ellensége akadt, de bármit is hozzanak föl ellene, pl. hogy német 
eredetű, hogy fárasztó, az a véleményem, hogy a szertornázás 
helyesen alkalmazva, értem tehát egyes nem túlságosan fárasztó 
gyakorlatait, s melyek a mellkas és a végtagok erősbödését czélozzák, 
a tornának egyik igen fontos alkotó részét teszi és fogja tenni. 
Ha arra hivatkozunk, hogy a parasztfiú izomzata a szergyakorlatok 
nélkül is erős és ügyes, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy 
ez többek között oly szergyakorlatokat végez, melyekkel az iskolai 
tornában találkozunk. Az ő tornatermének a berendezése a fa, 
melyen mászkál, erős ágán fogózkodik, húzza föl testét stb. 
Gyakorlatai azonban nem történnek azzal a praecisióval, melyet 
mi az iskolai tornától a gerinczoszlop egyenes volta érdekében 
követelünk.

Természetes és nem mesterkélt gyakorlatokat kell követel
nünk, de ezzel együtt a tornaoktatás szakszerű ellenőrzését is, 
mert ez utóbbinak hiánya idézte elő a szertornázás kinövéseit és 
egyes szakférfiak idegenkedését is. Egyes tanítók buzgósága, talán 
hiúsága, vagy társaival való versenygésök úgy hozta magával, hogy 
a többnyire nyilvános vizsgán be akarván mutatni tanítási ügyes
ségüket és növendékeiknél elért sikerüket, fölösleges gyakorlatokat 
is végeztettek azokkal. Mondhatni, egyik tornamester túlliczitálta a 
másikat, a helyes mértéket nem tudták alkalmazni, de elvégre 
mindenütt lehet végletekig jutni, még az angol játékokban is, 
melyeknek az iparathleták produkálását vetik szemére, és mégsem 
Ítéljük el azokat. A szergyakorlatoknak még azt is hibául róják 
föl, hogy a tanulók legtöbbje nem szívesen végzi, de így vagyunk 
a szabad gyakorlatokkal is, melyek hosszabb időre kötik le a tanuló 
figyelmét, mig a szergyakorlatok izommunkába kerülnek ; azután 
nincs is a legtöbb szabadgyakorlatban lüktető élet, egyes gyakor
latokat meg épen nem szeretnek a fiuk, pl. a kar hajlítását és 
feszítését; szívesebben végzik a súlyzók és vasrudakkal való gyakor
latokat.

A szabad gyakorlatoktól csak egy lépés vezet a katonai 
gyakorlatokhoz. A revanche eszméje szülte azokat Franeziaországban 
és ma már a katonai gyakorlatok szülőföldjén sem tekintik azokat 
praktikusoknak. Azóta Németországban Sigl kapitány és legutóbb 
nálunk Porzsolt K. ajánlották ezek elfogadását, sőt az utóbbi 
annyira katonai alapon szeretné látni tornaoktatásunkat, hogy csak 
katonaságnál szolgált tornatanító alkalmazását tartja helyesnek. 
Porzsolt érvelése különben megvesztegető. Azt mondja, hogy a



175

fegyver- és katonai gyakorlatok elemei az ifjú korban könnyen 
sajátíthatók el, s az ujoncz azokat bevonulásakor értékesítheti. 
Ezekre azt az ellenvetést hozhatjuk föl, hogy a parasztgyerek 
azokat iskolája bevégezte után elfelejti, tehát nem veheti hasznukat, 
ellenben a művelt ifjú sem szorul rájuk, mert a tapasztalás szerint 
könnyen megtanulja később is. S végül az a baj is támadhat, 
hogy a torna tulajdonképeni czélját, ily módon még kevésbbé 
lehetne elérni. A katonai gyakorlatokra legfeljebb a középiskola 
két legfelső osztályában lehetne tekintettel lenni és figyelembe 
kellene venni azt a körülményt is, hogy a tornaoktatásnál más a 
vezényszó mint a katonaságnál.

A tornajátékok teszik a tornatanítás kiegészítő részét. Az angolok 
jól tudják, mily fontosságot tulajdonítsanak a játékszereknek ; mond
ják, hogy Wellington, midőn az ifjúság pajzán kedvét és testedző 
játékát egy ilyen játszótéren csodálta, e szavakat mondta: „Itt 
nyertük a Waterlooi ütközetet“. Mély igazság rejlik a hires had
vezér e nyilatkozatában, mert a játékok valóban kitartásra és 
türelemre szoktatnak. A játékok folytán határozottságot, körül
tekintést, elővigyázatot sajátítanak el az ifjak és saját akaratuk 
alárendelését. Mindmegannyi tulajdonság, mely erkölcsi értéket köl
csönöz a játéknak, s így nevelő eszköz számba megy.

Csak az utolsó időben kezdték az angol játékokat és testedző 
sportokat a continens egyes országaiban behozni. Nevezetesen 
Francziaországban, hol a mozgalom élén Jules Simon, az ismeretes 
államférfit! áll, és Németországban, hol az első kísérletek Koch, 
braunschweigi gymnasiumi igazgató által 1876-ban tétettek. Azóta 
egyes városokban létesítettek játszótereket és bevezették a könnyebb 
angol játékokat, így Bonnban, hol egy egyesület propogálja ez 
üdvös mozgalmat és Görlitzben, hol tanfolyamokat is nyitottak a 
játékok vezetésére. Az eredménynyel mindenütt meg vannak elé
gedve. Hazánkban a kisebb városokban elég tér áll az ifjak ren
delkezésére, és csak Zentán van tudtommal a tanuló ifjúság számára 
fentartott játszótér. Nehezebb a dolog a közterekben oly szegény 
fővárosban, a hol a közönségnek az ifjúság üdülése iránt kevés az 
érzéke. Dollinger docens ajánlja, hogy üres telkeken vagy nagyobb 
udvarokon lehetne ily játszótereket létesíteni. Ha ez nem sikerül, 
akkor kénytelen lesz az ifjúság a városligetben vagy a budai 
oldalon teremtett terekre menni. Berlinben nem kell az ifjaknak 
oly messze kimenni, mert ott a legutolsó időben a város területén 
öt játszótér létesült. Az angol viszonyokról csak igen röviden annyit 
(többet nem akarok fölsorolni, nehogy irigységünk túlságos mér
tékben fölkeltessék), hogy ott minden internatusnak megvan a 
maga nagy játszótere. Londonbau 28 köztér van már, hol a 
tanulók végezhetik testgyakorlásaikat, a városban levő régi teme
tőket meg kertekké alakítják á t ; Bradford városa körülbelül 
200,000 font sterlinget fordított már nyilvános játszóterekre, Man

13*
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óbesterben 11 tér áll az ifjúság rendelkezésére. De elég e pél
dákból!

Ha nálunk akarjuk az ifjúsági játékokat meghonosítani, akkor 
különböző dolgokra kell figyelemmel lennünk. Nevezetesen az 
iskolai föladatok számát kell csökkenteni; fölteszszük ugyanis, hogy 
hetenkint legalább két délutánt fognak a játékok elfoglalni, miután 
már most két délutánon keresztül a tanulók a szabadban vannak, 
ezen idő a föladatok elkészítésére nem használható föl. A játékok 
tanárok felügyelete alati folyjanak, kiknek működése díjazandó. 
Hogy az ellenőrzés szakszerű legyen, helyes volna, ha a tanárok 
részére tanfolyamot nyitnának egyes ifjúsági játékok elsajátítására. 
A kormány nevezzen ki egy vagy több szakférfiút, ki a tornaügy 
és az ifjúsági játékok folyását a hazai tanintézetekben figyelemmel 
kiséri és tapasztalásairól a ministernek beszámolni tartozik ; meg
jegyzem, hogy Poroszországban már van egy külön felügyelő a 
tornaoktatás számára. A játékoknak csak akkor lehet hasznuk az 
ifjúság egészségére, ha e részvétel kötelező. A szükséges költségek 
előteremtésére társadalmi úton tehetők lépések, de azonkívül minden 
tanulótól szedhető egy csekély összeg — pl. évenkint egy forint — 
a fölmerülő költségek fedezésére. A játszótér az iskola épületétől 
ne legyen túlságos nagy távolságban.

A testi nevelés keretébe tartoznak még az úszás, evezés, 
korcsolyázás, kuglizás, czéllövés stb. Ezekről, valamint fontossá
gukról ezúttal csak röviden emlékezhetem meg. A vívás a közép
iskolába nem való.

A kirándulások az egészségnek és a tanításnak fontos szolgá
latot tesznek. Ily kirándulás a szaktanárok vezetése alatt havon- 
kint legalább egyszer történjék. A Francziaországban, Hollandiában, 
Németországban és legutóbb Szerbiában kipróbált vasúti kirándulá
sok megkönnyítése czéljából a vasúti igazgatóságok a viteldíjat 
mérsékeljék.

Igen czélszerű volna, ha a nagy szünidőt is lehetne játékokra, 
kirándulásokra, szóval a tanuló egészsége érdekében értékesíteni.

Fejtegetéseimben nem kívánok semmit, a minek keresztül
vitele nehézségekbe ütköznék. Nem hiszem, hogy a hygienikus 
szerényebb kívánságai nem volnának elérhetők, de elvégre ne 
felejtsük el, hogy az ifjúság egészségének előmozdításáról, a nemzet 
reményének erősbödéséről van szó.

(Budapest.) Br. Schuschny Henrik.

Történeti olvasókönyvek. *)
A középiskolák számára készült tanterv és utasítás előírja a 

főbb forrásoknak s az újabb történetírásnak ismertetését. Ez utóbbit 
a felsőbb osztályok irodalmi tanítására hagyja; a forrásokról való

*) A budapesti I. szakosztály decz. 2-iki ülésén tárgyalt felolvasás. 
Megvitatását 1. jelen füzetünkben az egyesületi élet rovatában.



tájékoztatást azonban magától a történettanártól követeli. „Elvárható 
— úgymond — a történelem tanárainak buzgalmától, bogy egyes 
jellemző koriratokat,, különösen az ó és középkor történetére vonat
kozókat, idegen irodalmak példáját követve, az ifjúság használatára 
oly módon fognak feldolgozni, hogy azok magánolvasmánykép a 
tanítást kisérve, a növendékek történeti ismereteinek bővítésére s 
még inkább történeti érzékük emelésére szolgálnak.

Az utasítás azonban nemcsak feldolgozást kivan. „A kiválóbb 
forrásokról — ehhez képest — magában a történeti tanításban kell 
ismertetőleg megemlékezni.“ Siet azonban hozzá tenni, hogy „a világ- 
történeti folyamban ez csak óvatosan és nagy megszorítással lesz 
eszközölhető, a mennyiben ugyanis az illető források egyszersmind 
jellemző koriratok és méltatásuk nem haladja meg az ifjúság látó
körét.“ Ebben hallgatagon az is megvan, hogy a magyar történet 
forrásait bátrabban és nagyobb terjedelemben lehet bemutatni.

Feldolgozásokban nincs hiány s az ifjúsági könyvházak fölös 
számmal szerezhetnek be egy-egy kort, eseményt, eszmét vagy 
egyéniséget többé-kevésbbé megfelelően tárgyaló olvasmányokat. 
Kívánatos volna ezeknek olykép összeállított jegyzéke, mely egész
ben véve időrendben sorolná föl a különböző osztályokban ajánlható 
történeti munkákat. A tanterv e részben olyas feldolgozást remél, 
mint a milyen az Odüszszeiának Szász Károly által elbeszélt tartalma, 
melyből a homerosi korszakot oly vonzóan ismerheti meg a tanuló ; 
vagy a milyen a középkorra nézve keresztes hadaknak De Wittné 
által középkori krónikákból összeállított története, vagy — az új
kor elejéről — Columbus élete magának a nagy utazó fiának 
előadásában.

A legtöbb feldolgozás azonban csak vásári munka s kevesebbet 
használ, mint a mennyit ront a történeti érzéken. Azután meg épen 
azok a munkák vannak legkisebb számmal, melyek a tanterv és 
utasítás czélzatait szolgálják. Szorosan nem is igen alkalmazkodnak 
az oktatás fokozataihoz.

Igen figyelemre méltó kísérlet volt a Kármán-féle s azóta 
Biedl-Lehr és mások által szerkesztett olvasókönyvekben a görög 
és római történetnek naiv elbeszélése, vagy a magyar vezérek és 
első királyok történetének a krónikák nyomán való elmondása. 
A gymnasium alsó osztályainak értelméhez szerencsésen alkalmaz
kodtak ez olvasmányok s mennyire lebilincselik a tanuló figyelmét 
s mennyire megragadják érdeklődését, tanúskodhatik róla minden 
történettanár, ki a rendszeres történettanításban az e modorban 
készült magyar és német olvasókönyvek alapján beszélteti el növen
dékeivel az anyag egy részét. Míg az ifjúsági könyvtárakból kró
nikás és naiv elbeszélés mellett tudós ízű mono- és biographiákat 
vesz ki a növendék s a tárgyalás különböző modora miatt jófor
mán ki sem ismerheti magát, itt az ő kedélyvilágának megfelelő és 
egyöntetű leírásokat kap.
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Alsó osztályokban e szerint tényleg és elég régen alkal
mazzák nálunk a történeti olvasókönyveket, ha nem is külön e 
czím alatt s inkább a nyelvtan szolgálatában. Kissé csodálatosnak 
tűnhetik föl, hogy az utasítások határozott óhajtása mellett sem 
készültek még ily olvasókönyvek a felsőbb osztályok számára. 
Kísérlet mindenesetre történt. Hanthó Lajos már 1874-ben kiadta 
„Olvasókönyv a hazai történelmet tárgyazó összes tankönyvekhez“ 
czímü (n. 8 i\, 142 lapnyi) munkáját, mely krónikák, meinoire-irók 
és jeles feldolgozók nyomán 54 olvasmányt nyújt. Ez azonban nem 
terjedt el; pedig egyes hiányai mellett is megérdemelte volna, hogy 
helyet foglaljon az ifjúsági könyvtárakban.

Iskoláinknak valami olyasra van szükségök, a milyet 1885-ben 
a magyar történeti congressus sürgetett; t. i. az egyetemes és a 
magyar történetet egyaránt felölelő olvasókönyvre. A milyen pl. 
(mert Lőrém  re alig hivatkozhatom) Dr. Sevin Geschichts-Lesebuchja 
mely külön kötetekben tárgyalja a kelet népeit, a helléneket, rómaia
kat és a középkort. (Mannheim 1877—1881. — Négy kötet). 
Sevin kijelentette, hogy könyvének minden mondata elejétől végéig 
régi íróktól származik. A mellett némi rendszerbe hozta az egész 
anyagot és megtartotta az egymásutánt. Magát a tanulót nem vezette 
be a történetírás konyhájába, hanem források idézete nélkül nyúj
totta a szöveget, de minden kötet élén megjelölte a régi Írókat, 
kiknek tudósításait lenyomatta. Megvallom, a magyar olvasókönyvben 
én a tanulóval szemben is igen határozattan kiemelném, hogy 
mindaz, a mit olvas, voltaképen egykorúnknak, vagy közel egyko- 
ruaknak néha igen fogyatékos elbeszélése, mely csak a régi s nem 
egyúttal a mai történetírás álláspontja. A tanterv az illető részek 
történetíróinak fölemlítését s a tudományok terén elfoglalt állasának 
megjelölését is, kivánja. A történetírót, kitől csak némi töredéket 
is olvasott bizonyosan jobban megjegyzi magának a tanuló. Tényleg 
a történeti órákban hallotta már, hogy a keleti népek történetét 
ma nem csupán Herodot, Manethos, Ktesias, Berosus stb. nyomán 
mondjuk el, kik idegenek lévén, be sem hatolhattak annyira e 
nemzetek szellemébe; hanem, hogy az ékiratok, hieroglyphek, 
papyrustekercsek stb. megfejtése, a műemlékek közvetetlen tanul
mányozása az illető népek felfogásában ismerteti meg velünk tör 
ténetöket, mely —- újabb és helyesebb, megbízhatóbb adatokkal 
bővülve — szttkségképen különbözik is a régitől. Hiszen az V. 
osztályban taglalják már Xenophon memorabiliáit, a Vl-ban olvas 
sák Salamonnak a történetírásról, Hunfalvynak Thukydidesről, Plató
ról és Aristotelesről szóló értekezéseit, a görög nyelvet helyettesítő 
magyar órán Thuhjdides művének több összefüggő részét; a latin 
órában az V. osztály főirója Livius, kinek I. könyvét különben a tanterv 
azért nem olvastatja, mert azt e fokon naiv módon bemutatni többé 
nem lehet, a történeti kritika alkalmazása pedig még korai volna. 
A VI. osztályban Tacitus, Sallustius Jugurthája, és Cicero De im-
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perio Cn. Pompeiije, a VII.-ben szintén Cicerónak történetileg is 
nagyérdekú némely beszéde van előírva. Ha a tanterv, legalább 
még az V. osztályban, kizárja is a kritika merev alkalmazását, az 
elmaradhatatlan kommentálás fejleszti már a növendékben a bírá
latra való törekvést s a szorgalmasabb és eszmélkedőbb tanuló 
előtt önkéntelenül is feltűnik, hogy az a történelem, melyet a rendes 
történetórán hallott, néha feltűnően különbözik az auctorok elő
adásától.

A görög nyelvben való oktatás Homérosszal és Herodottal, a 
német nyelv az V-ben a spanyolországi mór viszonyok bővebb 
megmagyarázására alkalmas Ciddel, a VI- ban Demosthenessze], a VII-ben 
a történelem Schiller Wilhelm Télijévé], Wallensteins Todjával, 
Maria Stuartjává], Geothe Egmontjává], Shakespeare Julius Cae
sarával, Tasso Megszabadított Jeruzsálemével stb. járul a történelmi 
oktatás czéljaihoz, kivált ha főkép Schillerrel szemben, a történelmi 
igazságot magát is megállapítani törekszik a tanár. A tanuló tehát 
magából a gyakorlatból veszi észre, mi a különbség a naiv história, 
a költői feldolgozás és a tudományos történetírás közt, melynek 
alapelveivel különben már a VI. osztályban megösmerkedett.

Azt hiszem ennélfogva, hogy a történetírók iskolai antológiá
jában az elbeszélők rövid életrajza mellett egy-két ex cathedra tett 
nyilatkozattal az illető auctor megbízhatóságát, előnyeit és hátrányait 
is jelezni kellene. Máskülönben nagyon pártolom azt a módot, 
melyben olvasókönyvét szerkesztette Sevin. Görögből és latinból 
már részben jeles műfordításaink vannak, melyekből némi kiegészí
tésekkel, tanulók számára kedves és hasznos gyűjteményt lehetne 
összeállítani. Több nehézséget okozna a középkor, melynek forrásait 
kezdettől végig külön e czélra kellene lefordítani s mindenesetre 
sokkal változatosabb anyagot nyújtani, mint ezt Sevin tette, ki 
csak a német történetet tartotta szem előtt. Olasz, angol és franczia 
annalisták sem hiányozhatnak e gyűjteményből.

Talán fölösleges, de mégis utalok reá, hogy népszerűbbé 
kell tenni a középkort. Az ókort még a számtani órában is kommen
táljuk és száz meg száz jellemző részletével ösmertetjük meg a 
tanulót. A középiskola minden osztályában foglalkozunk vele. A 
középkor iránt hagyományos ellenszenvet már készen kapja a tanuló 
s ha lebilincseli is figyelmét tanára egyik-másik előadása, a nagyobb 
részt mégis száraznak, unalmasnak találja, mert az előadás elröppenő 
szavaival véget ér érdeklődése is, tankönyveinek Saharájában pedig 
nem igen bukkan oázra. Ha csak tizedrésznyit foglalkoznék is az 
iskola a középkorral, mint az ókorral, egészen más volna az ered
mény s nem menne kárba az a jellemképzésre alkalmas tömérdek 
anyag, melyet bővebb vizsgálata nyújt. Ha a pogány szellemtől 
nem féltettük az ifjúságot, ne féltsük a keresztény szellemtől se. A 
középkorról szóló olvasókönyv, valamivel talán bővebb tartalom 
mellett, sokban járulhatna az ellenszenv eloszlatásához s a klasszi
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kusok olvasása után sem neveznék — Salamonnal — Írástudó 
majmoknak a krónikásokat ; de jól meg kell választanunk az auc- 
torokat, mert hiszen a középkornak legfőbb szerencsétlensége nem 
szelleme, hanem általán korlátolt felfogású történetirodalma.

Az újkort Sevin mellőzte; pedig ez a legalkalmasabb a tör
ténetírás haladásának szemléltetésére. Itt is minden századot a maga 
történetírójának felfogásában kellene bemutatni; mert az eszmék 
mindig a szerint hatottak, a hogy megértették azokat.

Végre külön kötetben, a legkitűnőbb modern történet Íróknak 
az egyetemes történelem minden korszakára kiterjedő értekezéseit 
lehelne egybeállítani, még pedig úgy, hogy a krónikások és anna- 
listák tudósításaival párhuzamosan kapja a modern Írók elbeszéléseit. 
Ez volna a történelmi kritika megösmertetésének leggyakorlatibb 
módja. Egy tanár figyelmét sem kerülhette el, hogy VI. és VII. 
osztálybeli tanulóink már Macaulayn, Bankén stb. kapkodnak s 
derűre, borúra olvassák halhatatlan műveiket, néha az értelmetlen
ség gyönyörével. Ne féljünk tehát kezükbe oly olvasmányokat adni, 
melyek legmagasabb színvonalán mutatják be a történetet. Tudom, 
mennyire igaz, hogy a féltudás veszedelmesebb a csupa tiszta ostoba
ságnál, s hogy oly fennen szárnyaló történetírókat jóformán meg 
sem ért a növendék, ha öntudatlan csodálattal merül is el szépsé
geikbe s ha csak kifejezéseik remek volta miatt bámulja is esz
méiket. Itt már elkerülhetetlen a szövegmagyarázás, hogy elejét 
vegyük a félszeg eszmék képződésének; s annál elkerülhetetlenebb, 
mert Thukydidest, Tacitust stb. az illető nyelvi órákon saját taná
rától hallja kommentálni a növendék s igy a magán olvasmányúl 
szolgáló anthologiának tőlük való fejezeteit könnyebben élvezheti, 
mert némileg beleélte már magát szellemükbe; a modern íróknál 
azonban teljesen nélkülözi a tanár támogatását s igy csak jegyzetek 
segíthetnek rajta.

A modern történetírók anthologiája már csak azért is kívána
tos, mert a VII. osztályban polit, földrajzot tanulnak — történelem 
helyett — a növendékek s igy igen is szükséges, hogy Б év alatt 
szerzett ösmereteiket, legalább ily módon, fölelevenítsék.

A tulajdonképeni történeti kritikába való bevezetést csak a 
történettanítást betetőző magyar történelem tanítására, a VIII. osz
tályra hagyják az utasítások. „Be kell vezetni — úgymond — az 
ifjút e fokon a történet tudományos tanulmányozásába is az által, 
hogy megismertetik vele a hazai történet irodalmát (a mi részben 
már a VI. osztályban megtörtént) és figyelmeztetik őt a főbb con- 
trovers kérdésekre.“ A főbb forrásoknak és a történetirodalomnak 
ismertetését az egyes korszakok tárgyalásához kell fűzni. Tankönyv- 
Íróinkat e részben alig érheti gáncs, hacsak a miatt nem, hogy 
néha kelleténél több forrást sorolnak fel. így azonban, a hogy van 
a dolog, csengő szó, pengő czimbalom az egész. Mit ér, ha a nö
vendék hall egyetmást, péld. a Névtelen Jegyző történetírói érté
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kéről, ha nem olvashat tőle ? Nem azt az olvasást értem, melyet 
egy-egy buzgóbb tanár rendes előadása közben végez, mert hiszen 
ez vajmi felületes bemutatás lehet, midőn Magyarország oknyomozó 
történetét alig hét hónap alatt kellene megösmertetni a növendék
kel. Ha kevés tanulója van a VIII. osztálynak, azt az időt, melyet 
a feleltetésen megtakaríthat a tanár, igen jól felhasználhatja a kút
fők bemutatására. De a hol 40—50 tanulót kell minden évharmad
ban egyszer-kétszer felszólitani, hol marad erre a physikai idő? 
Hiszen alig előadás az már, csak osatarálás, a mit a tanár végez, 
hogy a tanterv által előirt óriási tananyagot feldolgozza. A leg
csalhatatlanabb mód torokgyúladás szerzésére. Pedig történelmi 
oktatásunknak legszebben körvonalozott része a VIII. osztály
beli magyar történelem. Egyetlen hibája, hogy nem adtak rá 
3 helyett 5 heti órát, vagy hogy két évre nem osztották az egész 
tananyagot. A nagyban és általánosságban gyakorolt kritika többé- 
kevésbbé felületes; az igazság jobban jelentkezik a részletekben. 
Csakhogy ilyes részletezésekre ma nincs módunk és alkalmunk. 
Az utasítás megköveteli, hogy a tanár világtörténelmi háttért is 
adjon a magyarok múltja elbeszélésének, a mit tesz is, a hogy 
Laufschrittben teheti; a világtörténelem azonban külön nem tárgya 
az érettségi vizsgálatoknak (és bajos is volna, hogy az legyen, 
egyévi interregnum után); igy tehát a történelmi ismereteket ille 
tőleg minden várakozás a magyar történelem felé fordul.

A mint az irodalomförténeti órákban megkövetelik, hogy a 
növendék saját olvasmányai s ne a tankönyv személyes természetű 
ítélete alapján nyilatkozzék egy egy Íróról, mert rá nézve mégis 
csak többet ér a maga subjectivitása, mint a másé, — ép úgy meg 
lehet ezt kívánni a magyarok történeténél is. Azt semmi esetre sem, 
hogy neki menjen a Mátyás-féle Fontes domesticinek, vagy akár 
Szabó Károly nagybecsű kútfő-fordításainak. Ezek az anyagnak 
csak egy részét ölelik föl s ha a forrástanulmányoknál e műveket 
vennők mértékegységül, egész életfeladattal zavarnék össze a hét
hónapi tananyag segédeszközeinek alkalmazását. A tanulónak csak 
eszes kivonatokra van szüksége, a milyen pl. az Elischer-Jancsó- 
féle Tanulók Könyvtárában a Cserey históriájából vagy Apor meta- 
morphosisából vett szemelvény.

Nagyon érdekes és tanulságos magyar történeti anthologiát 
lehetne ilykép összeállítni nemcsak a Vili. osztálybeli tanulók, ha
nem általán a művelt közönség számára is, mely szakszerűen nem 
foglalkozhatik históriával, de szereti azt, kivált a maga közvetet- 
lenségében. Jegyzetben mindenütt vázolná a szerkesztő az illető 
historiograph életét, mert korán szoktatni kell a növendéket ahhoz, 
hogy az elbeszélés hitelessége az iró körülményeitől, lelkületűtől, 
tanultságától is függ. Azután jönne valamely esemény, ezen Írónak 
elbeszélésében. Mindenütt meg kellene tartani a chronologiai rendet 
s az eseményt annak legösmertebb és legnagyobb tekintélyű régi
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elbeszélője szerint bemutatni. De nemcsak Írókat, hanem törvénye
ket, okiratokat is kellene ösmertetni az anthologiában, mint a me
lyek még megbízhatóbb forrásai az előadásnak.

A nomád magyarokat sz. Cyrill legendájában, Ibu Dasta 
néhány sorában, Leo császár taktikájában és Konstantinusealk a 
birodalom igazgatásáról szóló töredékében — az elsőt Battka, a 
másodikat Gyoroki Edelspacher, a két utóbbit Szabó Károly fordí
tásában — mutatnék be. Összehasonlításul nagyon érdekes volna 
adni Luitprand Antopodosisából a 900. évi brentai csata leírását, 
Regino második könyvéből a magyarok jellemzését, és Ekkehard- 
nak a szentgalleni támadásról irt s kerekded egészet képező, a 
kedélyre is jól ható tudósítását. És, hogy már a vezérek korából 
mutassunk be okiratot, czélszerű volna fölvenni Pilgrimaek a ma
gyarok megtérítéséről szóló levelét. Hazai Íróink közöl a Névtelen 
Jegyzővel kellene elmondatni a honfoglalás némely részletét. Ettől 
a javaslattól azok se borzadjanak meg, kik koholónak tartják a 
Névtelent. Azt mondhatjuk rá, a mit az V. osztály latin nyelvi 
tananyagánál Livius I. könyvére mond az utasítás, hogy naivul 
többé nem lehet olvastatni; de ezen a fokon már járja a kritika 
és csak Szabó Károly, meg Hunfalvy Pál kommentálásainak fel- 
használásával is ügyesen lehet vezetni a tanulót. Figyelmeztetni 
kell őt arra is, hogy az első sorban nevezett irók egykorúak vagy 
közel egykorúak, részben szemtanúk; mig a Névtelen a honfoglalás 
után majdnem 300 év múlva irt s igy e részben is más mérték 
alá esik.

Szent István kora bővebb bemutatást igényel. Föltétlenül H. 
Sylvesternek 1000. márcz. 27. kelt levelével kell azt kezdeni. Foly
tatni István királynak Imre herczeghez intézett intelmeiből a fon
tosabb részekkel, melyek az új monarchiának mintegy programmját 
képezik. A Hartvik-féle István-legenda egy-két fejezete és szent 
Gellért legendájából pl. a XI. és XII. fejezet nagyon jellemzi a 
kort. Ha nem ajánlom Kézainak a Szent István által kezdett tár
sadalmi osztályzatáról, vagy az I. Endre idejében a németek ellen 
a függetlenségért folyt harczokról írt fejezeteit, ezt csak azért 
teszem, mert őt IV. László idejében szemtanú gyanánt kívánnám 
idézni.

Szent László szinte mythikus alakja történetünknek. Róla tehát 
legczélszerübb a legenda némely jellemző részének közlésével meg
emlékezni ; pl. a cbartausi névtelentől királysága eseményeinek el
beszélésével.

Kálmánt mint törvényhozót mutatnék be, de a Corpus Juris- 
ban közölt szöveg nyomán s nem oly formán összevonva, mint azt 
pl. Szalay teszi. Ennek az volna az előnye, hogy a törvényszerkesz
tésnek akkor divatos módjával is megösmerkednének a növendékek, 
noha az Alberik-féle egykorú szerkesztés szintén csak összevonása 
az eredetinek. Többet azonban az anthologiában sem igen lehetne
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adni, mint a mennyit Szalay adott. Okvetetlenttl közölni kell valamit 
az első keresztes hadjáratról is, vagy Ekkehard VI. könyvéből, 
vagy az Annalista Saxo nyomán. Tyrusi Vilmos és Aacheni Albert 
részletesebb és érdekesebb ugyan, de még ennyire sem megbízható. 
Még sem volna kifogásom fölhasználásuk ellen, mert jó időre 
mégis épen e krónikások tudósításai alapján Ítélt a világ hazánkról.

A XII. század közepéről nagyon fontos Freisingeni Ottó püs
pöknek Magyarországról, a II. keresztes hadjárat idejéből irt jellem
zése, kivált ha előrebocsátanók ugyan ő tőle a lerfeldi (1146. évi) 
csata elbeszélését, melyben a magyarok nagy győzelmét mondja 
el, míg kevéssel alább rossz katonáknak tünteti fel őket. E tudó
sítás Facitus Germaniájára emlékeztet bennünket; nem classicitá- 
sábau, hanem irányzatában; mert egy világhatalom elé ez is egy 
jól szervezett és erélyes barbár népet állít példaképül. S igen 
jellemző azért is, mert kiváló államférfiu és történetíró, bár gyönge 
ethno- és geographus nyilatkozata, összehasonlításul lefordítandó 
Denili Odónak konstantinápolyból Suger apáthoz 1147-ből megkül
dött itinerariumából a hazánkra vonatkozó szakasz, melynek Borics 
kiadatására vonatkozó része szinte drámai erővel hat.

De hogy ne csak harcz és háború képei töltsék meg az ifjú 
lelkét, bemutathatunk egy párizsi magyar tanulót is a később egy 
Langtonhoz hasonló hazafias szerepet játszó Bánffy Lukácsban és 
az angol Mapes Valternek, személyes ösmerősének rajzában.

A görög befolyás koráról Kinnamosz V. könyvéből lehetne 
fölvenni valamely részletet; különösen beválnék, bár nem igen 
tárgyias, az Andronikos Kontostephanos és Dénes nádor közt a 
Száva mellett vívott csata leírása, mert élénken mutatja az akkori 
magyar taktika állását s így jó összehasonlításúl szolgál a vezérek 
korabeli leíráshoz, annyival inkább, mert görög szerzőtől van mind 
a kettő. Muglen már nem volna oly alkalmas e korszak jellem
zésére.

III. Béla uralmát be lehetne mutatni a Névtelen Jegyző elő
szavával, ha csak gondolkozóba nem ejt az a bizonytalanság, melyben 
az ő működése idejét illetőleg mind máig élünk. Érdemes volna — 
bár a kor kétességét érintő megjegyzés kíséretében tenni ezt, mert 
az ország első ismert történetírójának életéhez is adalékul szolgál, 
jelzi a történetírásban nyilvánuló felfogást. Röviden, de érdekesen 
jellemzi az országnak III. Béla korabeli politikai és gazdasági vi
szonyait a franczia udvarhoz intézett tudósítás is {Fejér. Codex Dipl.
II. 217). Talán feltűnik, hogy hazai viszonyaink festésénél jobbadán 
külföldiekre hivatkozom; de ha európai szempontból kell megítélni 
történetünket, legkényelmesebb ha ezt minden időre nézve tekin
télyes, egykorú külföldiek szemüvegén keresztül nézzük.

Azt a jelenetet, mely a magyar középkort s a szent korona 
iránt való határtalan tiszteletet annyira jellemzi, midőn t. i. Imre 
király egy vesszővel kezében átmegy lázadó öcscse táborába, Tamás
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spalatói esperes nyomán beszélik el történetíróink. E historikust 
tehát itt mutatjuk be, mind a mellett is, hogy a tatárjárásra nézve 
tartjuk egyik legnevezetesebb forrásunknak. A negyedik keresztes 
hadjáratnak Magyarországi epizódját — Zára elfoglalását, — szintén 
az ő szövegében adhatnék.

II. Endrének érdekes eseményekben gazdag korából elég azt 
a tényt fölvennünk, mely eredményeiben századokra hatott. Az 
arany bullát tehát egész szövegében kell közölni. S mivel a magna 
chartát s talán a IV. Károly-féle német arany-bullát, ha talán nem 
is in extenso, de az annalisták kivonataiban, a világtörténelmi 
olvasókönyv már közölte, a tanuló önmaga megteheti azokat az 
összehasonlításokat, melyeket odáig készen kapott kézikönyvében és 
tanárától. Föl lehetne venni a Julián nagy magyarországi expe- 
ditiójáról szóló tudósítást is. Vámbéry ugyan kétségbe vonja geo- 
graphiai hitelét, de hát ki tartja hitelesnek Homeros Odüsszeájá- 
nak, vagy Valerius Flaccus Argonauticonának útleírását s ki veszi 
készpénzül Herodot geographiai meséit? A jelentés egykorú, jellemzi 
az akkori földrajzi ösmereteket, első bővebb útleírásunk; kár volna 
tehát elzárni az ifjúság elől.

IV. Béla korának jellemzésére első sorban Rogerius Siralmas 
Énekét használjuk. Általános képet fest a III—XII. fejezet, mely 
a nemzet és királya közt való gyűlölködés okait nyújtja s a politikai 
helyzetet jellemzi. A XVIII. fejezet (a sajói csata leírás) azért is 
érdekes, mert alkalmas a XIII. századbeli magyar taktikának a 
korábbival való összehasonlítására. Érdemes volna fölhasználni valamit 
Rogerius Odiisszeáiból is, pl. a XXXV. fejezetet, mely arról szól, 
mi módon szedték rá a tatárok azokat, kik az erdőkön elrejteztek 
volt ? összehasonlítás végett mindenesetre be kellene foglalni a 
mongol, kbínai és arab történetíróknak BretsclineidernéX (Notices 
of the mediaeval geography and history of Central and Western 
Asia) és D ’ OhssonnnX (Histoire des Mongols) fenntartott tudósítá
sait ; pl. a Tarikh Dzsihan Kushaiból a mongolok betöréséről, 
Rashidtől a mongoloknak az Adria-tenger partjához való nyomulá
sáról s a Yüan-shiból (vagyis a mongol uralkodóháznak 1369-ben 
készült történetéből) az egész magyarországi hadjárat elbeszélését. 
Mind rövid és mind nagyon érdekes.

Kún Lászlót „hű papja“, Kézai Simon mester a maga kró
nikájának V. fejezetében — a királyt s írót egyaránt jellemzően 
rajzolja.

III. Endréről a stájer Horneclc rémes krónikájából, méginkább 
pedig az 1298. évi törvényekből szerezhetne fogalmat a tanuló.

S ezzel végére értünk az Árpádok korszakának. A kijelölt 
anyag körülbelül 10—12 nyomtatott ívre menne. Azt hiszem, jó 
volna minden korszakot külön füzetben bemutatni, mert így kezel
hetőbb a könyv s hamarább „kiolvasva“, több tanuló meríthet belőle 
hasznot; míg ba egy vaskos kötetbe zsúfolnék össze az egész ezred
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évre vonatkozó anyagot, hetekig ott vesztegelne egy-egy tanulónál 
s még sem olvasná végig. Uj füzet újabb ingerrel hat reá s a 
vékony kötet elolvasását, a belőle való jegyezgetést nem is tartja 
olyan nagy dolognak.

Körülbelül ilyenformán lehetne összeállitni a többi korra vo
natkozó történeti anthologiát is. Hiszen ennél már a gazdagság 
zavara kezd beállni s legfeljebb az okoz nehézséget, melyik irót, 
melyik forrást szólaltassuk meg a többinek rovására. Ez a nehéz
ség azonban nem lesz valami nagy, ba az elvekre nézve már az
I. kötetben megállapodtunk. Tíz ívet szánhatnánk a vegyes ház- 
beliek korára, húszat a mohácsi vésztől Mária Teréziáig terjedő 
korra. Az utolsó másfél században nem a források, hanem a fel
dolgozók érdeklik az ifjút. Katona, Fray stb. saját koráról is ir, 
de történetírói működésök érdeme semmi esetre sem ebben áll. 
Mindazáltal egy rövidebb anthologiát az ő elbeszéléseik s a politikai 
lapok, röpiratok, memoireok, törvények, levelezések stb. fölhaszná
lásával e korról is összeállíthatunk, hacsak recompensatiónak nem 
tekintjük, hogy hiszen az irodalomtörténeti kézikönyvek majdnem 
szájunk íze szerint tesznek ilyenformát. A magyar történetírás múlt
já t összefüggően ismertette a külföldi Flegler, az Árpádkor kútfőit 
Marczali s egyes tanulmányokban sok jelesünk, kiket irodalom- 
történeti olvasmányaiból ösmer az ifjú. Ez essayk, emlékbeszé
dek stb. föléleszthetik érdeklődését egyik-másik jelesünk iránt. De 
hogyan birkózzék meg Horváth 14, Szalay 6, Salamon s mások 
számos kötetével ?

Mint az egyetemes történelem befejezéséül modern histórikusok 
antbologiáját tartanám jónak, úgy óhajtom ezt a magyar történe
lemre nézve is. Hadd olvassák az ifjak a krónikások tudósításai 
után — lehetőleg ugyanazon tárgyról — legkitűnőbb történetíróink 
elbeszéléseit is. Ez annyival hasznosabbnak ígérkezik, mert össze
hasonlításokat tehetnek hazai és külföldi jeles történetírók közt is. 
De a hazai történetet tárgyaló irók közé talán nem kellene fölven
nünk hazánkról iró külföldieket is, pl. nem kellene szembeállítanunk 
Salamont — a vezérek korabeli hadtörténetre nézve — Meynert- 
tel stb.

Mily hatással lehetne az ifjúra nézve, ha a magyarok erede
téről olvashatná Hunfalvy és Vámbéry főbb tételeit, a mythologiából 
Ipolyi bevezetését s ehhez Csengerynek az altáji népek vallásáról 
irt tanúlmánya valamely részét, a vezérek korának Szabó Károly- 
tól való jellemzését, a magyar taktikáról Salamon tanúlmányának 
egy fejezetét, Szent Istvánról Fauler essayjának töredékét (az al
kotmány jellemzését) stb. ? Igen nagy mérséklettel is két 12—15 
íves füzetre kellene kiterjesztenünk e második anthologia határát, 
de azt hiszem, alig volna keresettesebb olvasmánya az ifjúsági könyv
táraknak. Milyen vastag könyv volt s diák korunkban, hogy 
nyeltük mégis pl. Toldy Istvántól a magyar politikai szónokokról
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összeállított anthologiát, a milyenformának képzelem én ezt a tör
ténetit is.

E kérdést ne engedjük levenni a napirendről. Leghelyesebbnek 
tartanám, ha a tanáregyesület I. szakosztálya pártolólag terjesztvén 
ez ügyet a választmány elé, fölkérné azt, hogy érdekében, a tör
ténelmi kongresszusnak még 1885-ben hozott s akkor mélt. dr. 
Klamarik János úr, mint elnök által kihirdetett határozathoz képest 
tegyen lépéseket a nagymélt. ministeriumnál, melytől pár ajánló 
szó az egész vállalat léteiét biztosítaná; tegye továbbá megfontolás 
tárgyává a t. választmány, nem volna-e czélszerü, ha megakadt 
könyvkiadó vállalatának folytatása gyanánt egyetemes és hazai 
történelmi anthologiával ajándékozná meg a tanügyet és az ifjúságot. 
Ennek elfogadásától függ a többi: a szerkesztő vagy szerkesztők 
megválasztása, a fordítók kijelölése, a vállalat gazdasági ügyeinek 
megbeszélése. Azt hiszem, lelkiösmeretes szerkesztés és ügyes kiadói 
eljárás mellett anyagi hasznot is hozna a vállalat. A ministerium 
bizonyosan szívesen ajánlaná s füzetenként — önnálló lévén minden 
kötet — a tanulók is könnyen megszerezhetnék. Magánvállalkozás 
tárgyává nem örömest tenném. Nem mintha sajnálnám a kiadótól 
a hasznot, hanem mert irányt téveszthetne a szerkesztés.

Határozott indítványt nem kivánok tenni. De meg vagyok 
győződve, hogy e kérdés fontossága és sürgőssége elől a t. szak
osztály sem tér ki, azt megbeszélése tárgyává teszi, s ennek ered
ményét közölni fogja a t. választmány nyal is.

Az ügy érdekében kérem erre.
(Budapest.) Dr. Márki Sándor.

I S M E R T E T É S E K .

Hazai m űvek.

Görög nyelvtan gymnasiumok számára. Irta Szamosi János. 
Harmadik rövidített kiadás. Budapest, 1890. Az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés kiadása. 8r. 299 1. Ara 1 frt 60 kr.

Az előttünk fekvő mű immár harmadik kiadásban jelent meg és 
pedig új, rövidített alakban, a melyben az alaktan, a mondattannal együtt 
bocsáttatott a könyvpiaczra. Örömmel üdvözlőm ezt a változtatást, mert 
nem tartozom azok közé, a kik a görög mondattan használatát egyáltalán 
mellőzendőnek tartják, sőt inkább a tanulók gondolkodási képességének 
fejlesztése szempontjából okkal-móddal használva, szükségesnek vélem. 
Ennélfogva csak helyeselhetem, hogy a görög nyelvet tanulók az alak
tant a mondattannal együtt bírják, hogy így a tanár szükség esetén arra 
hivatkozhassék.
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„A munka alakja, berendezése befejezettnek tekinthető s a jövendő 
kiadás gondja csakis a gymnasiumba nem tartozók törlésére, egyengeté- 
sére s apróbb javításokra terjedhet ki.“ így írt az érdemes szerző az 
első kiadás előszavában, s most ez új kiadásnál ismétli szavait.

Én is egyetértek a szerzővel, de nem az egész miire, hanem csakis 
az alaktanra vonatkozólag. Az alaktan véleményem szerint iskolai szem
pontból csakugyan befejezettnek tekinthető; világos és elég rövid, de 
azért nem maradt el belőle az, a mi abból czéltévesztés nélkül ki nem 
hagyható. Különösen helyeslem, hogy megtartotta a hangtant és a szó
képzés tanát is, mert ez utóbbi nélkül a szókincs megszerzése bizonyára 
nehézséggel járna. Az ióu szójárás legfőbb sajátságai függelékül vannak 
alkalmas csoportosítással a műhöz csatolva. E helyett czélszerübbnelt 
tartom ugyan az olyan berendezést, mint a minő a Curtius-féle nyelv
tanban található, mert így az összehasonlítás alapján könnyebb az attikai 
alakok származásának megértése, de ez utóvégve lehet az ízlés dolga.

A csinos kiállítás, a ragozási minták tisztán áttekinthető táblázatai 
kellemesen hatnak a szemre, a mi különösen az iskolai könyvek hasz
nálatában nem utolsó dolog.

A mű második része, a mondattan a 153. laptól a 251-ikig ter
jed. Sajnálom, hogy ennek belbecséről már nem szólhatok annyira osz
tatlan elismeréssel, mint az alaktani részről. Nem kifogásolom a terjedel
mét, hanem csak azon alapot, a melyen a szerző müve második részét 
felépíti. E tekintetben kívánatosnak tartottam volna, hogy a munka 
lényegesebb változtatásokkal úgy jelent volna meg, hogy közelebbi vi
szonyban állana Bartal-Malmosi latin mondattanával és Simonyi magyar 
nyelvtanával. Véleményem szerint ez volna a görögben is azon alap, a 
melyen a görög mondattan legczélszerűbben kezeltetnék. Ez esetben meg
elégedném olyféle vázlattal is, mint a minőt a latinban az említett szer
zők neve alatt bírunk.

Ha minden mondattan tanításának összefüggő olvasmányból kell 
kiindulni, akkor a segítségül használt mondattani kézikönyv sem támasz- 
kodhatik a nyelvtani kategóriákra, mert így az elmélet és gyakorlat nem 
látszik karöltve járni. E szerint a tanulóban könnyen támadhat azon 
gondolat, hogy a mondattan nem arra való, hogy vezetőül szolgáljon a 
mondatrészek élő szerepének megértetésében, hanem csak toldaléka az 
alaktannak, s annak úgy szólva csürése-csavarása.

De a tisztelt szerző úgy látszik maga sem tartja egészen biztos 
alapnak az alaktani kategóriákra való felépítést, azért folyamodik támasz
ért az újabb nyelvtudományi vívmányok segítő eszközeihez. Ezt nem 
szemrehányásból mondom, hanem inkább dicséretére említem, mert ő a 
két egymástól lényegesen eltérő rendszert az iskolai czélnak megfelelően 
törekszik kiegyenlíteni. Habár nézetem szerint ez a törekvés nem is 
pótolja teljesen a fentebb említett kívánalmat, mindamellett el kell is
mernem, hogy a szerző dicséretes munkát végzett. Az alaktani kategó
riákra alapított vázlatának azzal kölcsönöz elevenséget, életrevalóságot, 
hogy utal azok mondattani szerepére is. Ebből a szempontból tekintve
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Szamosi úr keze jóval szerencsésebb most, mint volt a mondattanának 
előbbi kiadásában. A szabályok, ha nem is egészen rövidek, de világo
sak, könnyen érthetők. A magyar és latin mondattani reflexiók nagyban 
elősegítik a helyes felfogást.

Midőn így ellenkező elvi álláspontról sem tagadhatom meg a szerző 
érdemét, a saját álláspontjára való tekintetből sem hagyhatok el néhány 
jóakaratú megjegyzést. Az ő rendszere szerint helyesebbnek tartottam 
volna a nominativus használatánál felsorolni azon eseteket, melyeket az 
állítmánynyal kapcsolatosan mond el. Nem hagyandó el az attractio in
versa, az alanyi és tárgyi mondatok használata. A függő kérdő monda
tokban az indicativus használata a latinnal szemben okadatolandó. A 
kedélyhangulatot jelentő igék után mikor és miért használtaik ou he
lyett el? Az időhatározó mondatokban kiemelendő, hogy miféle kötőszók 
micsoda móddal kapcsolatban fejeznek ki bizonyos felfogást.

Mindent összefoglalva, habár Szamosi mondattanát befejezettnek 
nem tekintem, mindamellett igen használhatónak tartom és bátran aján
lom azoknak, a kik az ő elvi álláspontját a magukénak is vallják.

(Keszthely). Dr. Burány Gergely.

Magyar olvasókönyv poétikai és rhetorikai bevezetéssel keres
kedelmi középiskolák és akadémiák használatára szerkesztette 
Balassa József. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. I. kötet. 
Az I. osztály számára. 8r. 233 1. Ára 1 frt 50 kr. II. kötet. A 
középső (II.) osztály számára. 8r. 162 1. Ára 1 frt 20 kr.

Egy intézet sem szűkölködik annyira alkalmas tankönyvekben, 
mint a keresk. iskola. A szaktárgyakra újabban csak akad tankönyviró; 
de az általános tárgyak nagyon mostoha sorsban részesülnek. — A mo
dern nyelvekre egyáltalában nincs alkalmas tankönyv; históriát, földrajzot 
nem is említek. Balassa e hiányon igyekezett némileg segíteni, midőn 
feldolgozta a keresk. iskolák számára a magyar nyelvi tanítás anyagát. 
Ez iskolákban épen a magyar nyelvi tanítás az, mely leginkább rászo
rult arra, hogy a keresk. iskolák különös czéljainak tekintetbe vételével 
dolgoztassák fel. — Tudni való, hogy az általános műveltség megszerzé
sének egyik legfőbb eszköze a magyar nyelvi tanítás. A keresk. iskolák 
tanulóinak az általános műveltség elsajátítására sokkal csekélyebb idő áll 
rendelkezésre,’mint más középiskolák tanulóinak. De az sem hagyható figyel
men kívül, hogy a keresk. iskolákat végzett tanuló rögtön az életbe lép; 
továbbképzésre alig lehet számítani. Nagyon természetes, hogy a tan- 
könyvirásnál sem szabad e körülményeket szem elől téveszteni.

Balassa számolt e körülményekkel, midőn tankönyvét megszerkesz
tette. Igaz ugyan, hogy előtte volt a középkeresk. iskolák tan terve; de 
ez oly általánosságban mozog, oly fukar az utasításokban; hogy a tan
könyviró majdnem tiszta lapot lát maga előtt. A tanterv az első osz
tályban költői és prózai müvek olvastatásán kívül, még ismételteim ki-



vánja „a nyelv-, mondat- és irálytant“ és alkalmazni óhajtja különösen 
az ügy ír atoh készítésére. Balassa tankönyvében a stilisztika stb. ismétlé
séről szó sincs. Teljesen igazat adunk a szerzőnek, midőn előszavában a 
stilisztika ismétlését az I. osztályban unalmasnak és időpazarlásnak 
mondja, mert ép az előbbi évben foglalkozott vele a tanuló. De a 
mennyiben a keresk. levelezésre nézve mégis újból szükséges a stilus 
tanítása, elválasztandónak tartja a szorosan vett magyar nyelv tanítástól 
s a keresk. levelezés tanításával óhajtja összekapcsolni.

Balassa tankönyve a két alsó évfolyam számára két részre oszlik. 
A tanterv értelmében mindegyikben ad költői és prózai olvasmányokat. 
Az első rész tárgya az eposz és a kisebb költői műfajok, a prózai mű
fajok közül pedig a beszéd és a levél. A második rész magában foglalja 
a poétikából a drámát, a prózai műfajok közül pedig a regényt, törté
netírást, leírást és értekezést. — Mindkettőben az elméleti rész nagy 
részben Riedl Frigyes llhetorikája és Poétikája alapján készült közös 
megállapodás szerint. Előszavában még azt is megemlíti, hogy az egész 
mű tervét Riedllel együtt állapították meg. Csak helyeselhetjük eljárását. 
Minden tankönyvnek csak javára válik, ha jő könyv alapján készült, és 
oly tanférfiúnak közreműködésével, kinek már e tekintetben elegendő 
gyakorlata van. Balassának érdeme e tankönyv szerkesztésénél nemcsak 
abban áll, hogy Riedl tankönyvének elméleti részét a keresk. iskolák 
követelményéhez alkalmazta, hanem főleg abban, hogy a prózai olvas
mányok összeállításánál arra törekedett, hogy az okvetetlenűl .szükséges 
általános irodalmi tárgyak mellett, helyet foglaljanak a keresk. iskolák 
egyéb tárgyaihoz illő szakszerű olvasmányok is. Mindkét tankönyvben 
bőven vannak olvasmányok legjelesebb íróinktól. Mindegyik műfajra ele
gendő példa van. Az egyes olvasmányok végén mindig ott találjuk az 
olvasmány rövid tartalmát és szerkezetét.

(Pécs.) Körösi Henrik.

Közönséges számtan középiskolák számára. Készítették Békési 
Gyula és Illés Gyula. I. füzet. A középiskolák első osztálya szá
mára. Budapest, 1889. Kiadja Hornyánszky Viktor akad. könyv- 
kereskedése. 8r. 96 1. Ára 60 kr.

Középiskolai oktatásunknak talán egyetlen egy stúdiuma sem tüntet 
fel oly methodikai haladást, mint a mathematikai. Míg csak egy-két 
évtizeddel ezelőtt alig terjedt ki a számtani tanítás egyébre a műveletek 
gépies begyakorlásánál s a mathematika egyetemes képző hatását majd
nem teljesen figyelmen kívül hagyta, addig ma már az e részben is igen 
sikerült „Utasítások“ az úgynevezett műveleteket csak eszköznek óhajtják 
tekinteni a szám viszonyok kifejtése által nyerhető általános képzésnek 
intensivebbé való fokozására. Míg azelőtt a számtan a maga rideg sza
bályaival a többi tantárgyaktól majdnem teljesen elszigetelve állott s 
alig volt egyéb egy kis szűk határok közé szorított egyoldalú szellemi

14Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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gymnastikánál: most az ügyesen választott tárgykörök kellő felhasználása 
által a többi tárgyakkal nemcsak szerves összefüggésbe jut, hanem ezek
nek kiegészítőjévé is válik, s a minek szabatos következtetései miatt 
lennie is kell: a mathematikai — tehát logikus — gondolkozás fejlesz
tésének hatalmas eszköze. Ezért van középiskolai oktatásunkban a ma- 
thematikának kiváló jelentősége. A minő mértékben tisztultak az eszmék 
a számtani tanítás czélját illetőleg, oly arányban lehet újabban írott 
tankönyveinknél is constatálni a haladást. A „Közönséges számtan“, 
melyet ezúttal bemutatni óhajtok, egyike — nézetem szerint — legsike
rültebb számtani tankönyveinknek ; mindenben híven igyekszik az „Uta
sítások“ által kijelölt czél megvalósítására.

A középiskolai első osztály számtani tananyagának lényege a tizes 
számrendszer és a kijelentett hányados tulajdonságainak megértésében 
van. Ha ezekkel tisztában vannak a tanulók, akkor az ezen osztályban 
előforduló összes számviszonyokat jóformán önmaguktól fogják megfejteni, 
a nélkül, hogy szabályokat legyenek kénytelenek emlézni. Kétségtelen, 
hogy a közönséges törtekkel való számolás képezi az első osztály tan
anyagának a legtöbb körültekintést kívánó részét; minden e téren tapasz
talatokkal bíró tanár azonban igazat fog nekem adni abban, hogy e 
nehézségek elenyésznek, ha a gyermekek tökéletesen átértették a hányados 
tulajdonságait. A Békési - Illés-féle számtannak az a legnagyobb érdeme, 
hogy a tízes számrendszert könnyű, szemléltető módon s igen alaposan 
ismerteti meg, s a közönséges törtekkel való műveleteket kizárólag a 
hányados alaposan feldolgozott tulajdonságainak ismeretére alapítja, a 
nélkül, hogy szabályokat adna. A számrendszert a szétszedhető deci- 
méter-koczkának megfelelő alakokon szemlélteti, a nélkül azonban, hogy 
a méterrendszert e helyütt még csak említené is. A számrendszernek 
ezen módon való megismertetése sokkal czélravezetőbb, mint pl. az, mely 
pénzrendszerünket veszi kiinduló alapnak; mert átnézetesebb, szemlélhe- 
tőbb, és magának a rendszernek kifejtésére sokkal alkalmasabb. Megvan 
továbbá a tárgyalás e módjának még az a haszna is, hogy ezután a 
méterrendszert minden nehézség nélkül fogják megérteni a tanulók.

A tizedes törtek helyét az Utasítások nem határozzák meg; igen 
helyesen, mert e kérdés, hogy az egész számokkal kapcsolatban vagy 
pedig a közönséges törtek után tárgyaltassanak-e, még mai napig is nyílt 
kérdése a mathematikai oktatásnak. Tisztán tudományos szempontból tekintve 
a dolgot, mindenesetre szabatosabb eljárás a közönséges törtek után 
tanítani a tizedeseket, mint azt a francziák teszik; didaktikai szempont
ból azonban inkább a németeknek adnék igazat, kik a tizedes törteket 
az egész számokkal kapcsolatban tárgyalják. Különösen ajánlatos ez 
utóbbi eljárás akkor, ha a tizes számrendszert, mint azt az Utasítások
nak megfelelően a szerzők is teszik, a mértékrendszerrel viszonyítva 
tanítjuk. Csak a természetes utat követték tehát, mikor könyvükben a 
tizedes törteket a tizes számrendszer keretében, tehát az egész számokkal 
kapcsolatban tárgyalják. A számrendszer kifejtése után a római szám
jegyeket ismertetik; ezt pedig a méterrendszer tüzetes tárgyalása követi.
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A négy alapműveletet számlálás alapján értelmezik, mi által egyszerű 
módon jut a tanuló azon kapcsolatok megértéséhez, melyek a szám
viszonyokat jellemzik. Az Írásbeli fejtegetést mindenütt szóbeli előzi meg. 
A műveletek különböző esetei konkrét példákon gyakoroltatnak. Ezután 
előkészítésképen a közönséges törtekhez a kijelölt hányados tulajdonságai, 
a számok oszthatósága, a törzstényezőkre való felbontás és a legkisebb 
közös többszörös tárgyalása rekeszti be a második fejezetet. A közönséges 
törtekkel való műveletek megértése nagy részben függ attól, hogy miké
pen dolgoztatnak fel az imént említett alapvető viszonyok. Ezt a szerzők 
is érezték, mert e részleteket nagy gonddal tárgyalják; bár ép az em
lítettem ok miatt, e fejezetek még körültekintőbb feldolgozást érdemeltek 
volna meg.

A tizes számrendszer feldolgozása mellett a közönséges törtek tár
gyalását magában foglaló harmadik fejezetet tartom a könyv legsikerül
tebb részének. A tört fogalma ügyesen van szemléltetve egy körlap 
részei alapján. A törtek alaptulajdonságai ügyesen, szabatosan, világosan 
s egyszerű módon vannak tárgyalva. Hogy a számláló s nevező viszonyai
nak megértése alapján jóformán önmaga jön rá a tanuló arra, miképen 
kell a törtekkel a műveleteket végezni, azt szerzők könyvükben igen 
szépen bizonyították be. Az egész könyv, de főleg e fejezet methodusán 
bizonyos mathematikai elegantia ömlik el. Értem ez alatt azt a szaba
tosságot, mely szerint a különböző számviszonyok természetes módon 
fejlődnek egymástól s ezzel szemben nemcsak az ismeretkörök tágíthatnak, 
de a mathematikai gondolkozás kifejlesztése által biztos alapot is nyer
nek. A közönséges és tizedes törtek egymásba való átalakítása hasonló 
szabatossággal van tárgyalva, Végül röviden az időszámolás van is
mertetve.

Tagadhatatlan, hogy azon eredmény, melyet tanításunkkal elérni 
képesek vagyunk, leginkább attól függ, mennyiben találjuk el az isme
retközlés helyes módszerét. Áll ez főképen a mathematikánál. Az is igaz 
továbbá, hogy míg ma a legtöbb tárgynál nem a tankönyv szabályozza a 
tanító módszerét, hanem inkább csak arra való, hogy a tannló megtalálja 
benne a megtanulásra való összefoglalást: addig a számtan oktatójának 
jóformán szorosan a tankönyvhöz kell — legalább a főbb vonásokban 
— alkalmazni módszerét. Ezért bír a mathematikai tankönyvek mód
szere nagy jelentőséggel az oktatásnál. A szerzők könyve egy metodikáikig 
is nagyon sikerült munka; azért is meggyőződésem, hogy mathematikai 
oktatásunknak nem kis szolgálatot tenni van hivatva.

Ámbár e könyvet általában jónak tartom, mégis van egy pár észre
vételem, melyeket e helyütt már csak azért sem hallgathatok el, mert 
azt hiszem, hogy ha a szerzők újabb kiadásnál ez észrevételeket figye
lembe veszik, jó könyvüket még jobbá fogják tehetni. — A tizedes törtek 
kimondásánál a 17. lapon van ugyan az egyik példakörben szó arról, 
hogy a 25457 kimondásánál a tizedes törtrészek 400X50X7 ezred
résznek olvashatók; ebből azonban a tanuló még nem fogja belátni, 
hogy — a mint ugyanezen lapon taníttatik — valamely tizedes tört
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értéke nem változik, ha utána egy vagy több 0-t akasztunk. Ezt előbb 
tüzetesen meg lehetett volna beszélni, mert alkalmazása mind a bárom 
alsó osztályban lépten-nyomon előfordul. A római számjegyek bemutatá
sánál a 19. lapon az van mondva, hogy az arab számjegyek használatát 
az arabok harmadfélszáz évvel ezelőtt terjesztették el. Ez az állítás 
merőben téves. Európában a mai számítás meghonosítója a pisai Fibo
nacci Leonardo volt а XIII. század elején. De még hazánkban is har
madfélszáz évesnél régibb keletű a mai számirás. А XY. században már 
általánosan használtatik; így pl. II. Ulászlónak 1506-ban vert pénzein 
az évszám már a mai számirással van jegyezve. — A métermérték tár
gyalásánál helyén való lett volna tüzetesen szólani a váltószámról, mert 
ezt a további számításnál folyton kell alkalmazni, s a váltószámokkal 
különböző tárgykörökben való jártasság egyik kelléke a különféle szám
viszonyok biztos megértésének. Egy pár példa után záró jelben utalás 
történik ugyan a váltószámra; ez alapon azonban legfeljebb a méter- 
mértékek váltószámait lehet begyakoroltatni, de más tárgykörök váltó
számait nem. — A szorzásnál a tanítás már ezen fokán jónak látnám 
rászoktatni a tanulókat arra, hogy a szorzónak legmagasabb rendű szám
jegyével kezdjék a szorzást; egyrészt., mert később a korlátolt pontos
ságú szorzás is megköveteli ezt, másrészt pedig ép úgy a fejszámolásnál, 
mint az osztásnál, hatványozásnál és gyökvonásnál az eredménynek szin
tén a legmagasabb rendű számjegyét határozzuk meg előbb. A szerzők a 
legalacsonyabb rendű számjegygyei kezdetik (40. 1.) a szorzást. — Az 
osztásról szóló fejezetben nézetem szerint a két nemű osztásnak, t. i. a 
benfoglalásnak és a részekre osztásnak elkülönítettebb tárgyalása okve- 
tetlenül szükséges lett volna, mert ez által a tanulóknál a különböző 
tárgykörök számviszonyainak gyors megértése és az úgynevezett számolási 
ügyesség nagyban biztosíttatik. Csupán abból, hogy az osztás megfordí- 
tottja a szorzásnak, még bajosan fogja a tanuló megérteni, hogy (40. 1.) 
10-zel, 100-zal, 1000-rel stb. osztani annyit tesz, mint -1-, 1 —-részszel
szorozni, és megfordítva. Ennek kellő megértésére egypár módszeres elő- 
gyakorlat tárgyalása lett volna szükséges. A 47. lapon közölt „osztó
táblát“ feleslegesnek tartom, természetesen annak a szerzők által kívánt 
betaníttatását is. — Az oszthatóság ismertető jelei szabatosan advák, 
bár a 3-mal és a 9-czel való oszthatóság megállapításánál óvatosan kell 
a tanításnak történni, nehogy az algebraikus fogalmakat feltételező ilyen 
formák: 8.(99 X 1) zavarba ejtsék a tanulót. A 6-tal való oszthatóság 
megállapításánál azt hiszem jobban megért a tanuló, ha azt mondom 
neki, hogy mivel 6 =  2’3, tehát 6-tal az a szám osztható, a mely 2-vel 
és 3-mal osztható; mintha azt mondom, hogy „6-tal úgy is lehet osz
tani, hogy először 2-vel osztunk, aztán meg 3-mal“. A mint a 6 =  2 3 
alapon ezt az ismertetőjelt, úgy lehetett volna 12 =  3'4 alapon a 12-vel 
való oszthatóság ismertető jelét is megemlíteni. A legkisebb közös 
többszörösnek csak a törzstényezők által való kikeresésének módja van 
adva ; szerintem azt is be kellett volna e helyütt mutatni, a mely nem 
a törzstényezőkre való felbontáson alapszik. Az, hogy minden közönséges
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tört úgy tekinthető, mint egy kijelölt, de végre nem hajtott osztás, hir
telen átmenettel, minden igazoló bevezetés és bizonyítás nélkül van oda
vetve (68. 1.); pedig tekintve, hogy ez igazság kellő belátása teszi 
jóformán egyedül biztos alapját a négy alapművelet (természetesen köz. 
törtekkel) begyakorlásának, ezt kellőképen megvilágítani mulhatatlanúl 
szükséges. Ez alapon aztán önmagától jön rá a tanuló annak megértésére 
is, hogy minden egész szám egy oly köz. tört, melynek nevezője az 
egység, és hogy minden egész számot tetszés szerinti egész számú neve
zőjű köz. törtté lehet átalakítani. Ez utóbbi igazság pedig alapja a vegyes 
törteknek tiszta törtekké való átalakítása módjának. — Újabb tankönyv- 
íróinknál szokás a szakaszos tizedes törteknek közönségesekké való át
alakítását kihagyni. Ezen szokásnak a szerzők is hódolnak. Megengedem, 
hogy nem középiskolai tankönyvekben van ennek értelme; de középis
kolaiban e takarékoskodást nem tudom helyeselni. A középiskolai szám
tani oktatás u. i. többi czéljai mellett egyúttal az algebrai oktatásnak 
is előkészítője kell hogy legyen. Ez a szempont kívánatossá teszi a sza
kaszos tizedes törtek átalakításának tárgyalását is ; annál inkább, mert 
ez az irrationalis számok megértését is előkészíti. — Az időszámítás tár
gyalása nézetem szerint túlságosan rövid. Az izraeliták és a mohamedá
nok időszámítását legalább röviden meg kellett volna említeni. — A 
példákra vonatkozólag, melyek kellő számban állanak rendelkezésre, és 
mind a tárgykörök, mind a műveletek tekintetében ügyesen vannak 
összeválogatva, kevés megjegyzésem van. A 18. lap 7. példája itt még 
korai, mert mértékekkel foglalkozik, s a méterrendszer tárgyalása csak 
ez után következik. Ezt a példát a súlymértékek után kellett volna fel
venni. A 21. lapon a súlymértékekre vonatkozó 3. példa három utolsó 
kérdése e fokon még meghaladja a tanulók ismeretkörét. A 27. lap
11. példájában Pestmegye van említve, pedig a tanuló a földrajzi órán 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegyét tanul. Az 57. lap 10. példája még mért
földekről szól. Fajsúlyról (57. 1. 21. példa) az I. osztályban még nem 
beszélnék. A 95. lap 4. példájához Goethe és Schiller születési és halá
lozási dátuma helyett szívesebben láttam volna a magunk íróira vonat
kozó számokat, lehetőleg olyanokét, kiktől ez osztályban olvastatnak.

A figyelmes olvasó meggyőződhetett róla, hogy szerény megjegy
zéseim nem érintik e munkának nagy sikerrel keresztülvitt rendszerét, 
csak inkább egyes momentumokra vonatkoznak, s nem is foglalnak ma
gukban oly jelentékeny kifogásokat, melyek a könyv általános becsét le
rontanák. Olyan természetűek ezek, hogy az ügyes tanár tanítás közben 
úgy is észreveszi az egyes kiegészítést kívánt helyeket. Meggyőződésem, 
hogy a szerzők e munka megírásával nagy szolgálatot tettek számtani 
oktatásunknak; azért könyvüket mint kitűnő tankönyvet a legmelegebben 
ajánlom szaktársaim szives figyelmébe.

(Beszterczebánya.) Dr. Gerevich Emil.
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KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .

A Tanáregyesület 25 éves jubilaeuma.
Ez évi közgyűlésünk kiemelkedő mozzanata lesz egyesületünk éle

tének; meg fogjuk ünnepelni fennállásának huszonötödik évfordulóját. 
Önérzettel tekinthetünk vissza e múltra. Nagy akadályoknak ellenére 
mégis sikerült a tanárság szine-javának legnagyobb részét összegyűjteni 
az egyesület körébe ; a testületi szellemet, mely tanügyünk sajátos mivolta s 
alakulása folytán, a magyar tanárságban oly gyönge volt, némikép erősíteni; 
az erők egyesítése folytán a tanárság ügyét sok esetben nyomatékosan 
elősegíteni; a magyar tanárság szellemi színvonalát egyben-másban emelni s 
minden tekintetben egy jobb jövőnek alapját megvetni. Ez ünnep azért nem 
lesz az öndicsőítésnek készségesen megragadott alkalma. Nagyon jól tudjuk, 
hogy a kik előttünk az egyesület nevében szólották, ez egyesületet 
vezették, benne szerepet vittek, gyönge emberek voltak s nemkülönben 
utódjaik is csak azok; nem hunyunk szemet ama szomorú jelenség előtt, 
hogy sok jeles erő távol marad tőlünk s a dolog könnyebbik végét 
választván: bírálja működésünket, de részt nem kíván belőle; újabban, midőn 
a budapesti tagokra nézve a tagsági díjat fölemelték, hogy az egyesületnek 
meglegyen a maga otthona, hol feladatait végezheti s a testületi szellemet a 
leghatalmasabb tényező, a sűrű társadalmi érintkezés által fentarthassa, 
megdöbbenéssel s nagy keserűséggel tapasztaltuk, hogy régi, érdemes 
tagjai az egyesületnek, kiket erős oszlopainak tartottunk, minden habozás 
nélkül, kiléptek körünkből; az egyesület el fogja viselni e bajt és a 
kilépettek később sajnálni fogják, hogy oly erkölcsi kötelékeket téptek el, 
melyekhez már a testületi szellem iránt tartozó tiszteletből sem lett 
volna szabad nyúlniok; mindezt tudjuk s mind ebben nyilvánulni látjuk 
részben való hiányát az összetartozás érzetének, melynek megteremtése 
végett alakult egyesületünk, melynek fejlesztésén dolgozik 25 év óta, 
nem siker nélkül, de czélt sem érve teljesen. S mégis örülhetünk a 
közelgő jubilaeumnak s nyugodtan vállalkozhatunk a huszonöt év emlékei
nek fölidézésére. A magyar tanársággal emelkedett egyesületünk s tükrözte 
mindenkor híven állapotát, szellemét, fejlődését. A milyen volt a tanárság, 
olyan volt az egyesületünk, melyben minden aspirácziója, törekvése, 
szellemi mozgalma a magyar tanári karnak szabadon nyilvánulhatott s 
érvényesülhetett, s mely ép ezzel szolgálta a tanárság ügyét és segítette
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fejlődésében ; ha pedig a tanárság tespedett, a saját maga tespedésében elébe 
tartotta a tükröt s felrázta közömbösségéből. A tanáregyesület a magyar tanár
ság öntudata, bíráló, ösztökélő, buzdító, korholó lelkiismerete. Huszonöt éves 
jubileumunkon nem fogjuk sem magunkat, sem a magyar tanári kart 
dicsőíteni, magasztalni, minden hibától mentnek, a fejlődés tetőpontjára 
elérkezettnek állítani; de áldani fogjuk istenünket s azokat a férfiakat, 
kik az egyesületet megalkották s nagyra nevelték, hogy erre a nehéz 
munkára vállalkoztak, a kezdet nehézségeitől meg nem riadtak, türel
müket, kitartásukat el nem vesztették s a kis csemetét életre valóvá 
tették. Hol volnánk, ha egyesületünk nem volna? Ki tartaná fenn a 
testületi szellemet, mely mindegyikünkuek nyereménye, csak annyira is. 
mint most egyesületünk; ki védené meg a tanárság érdekeit; ki törődnék 
szellemi szükségleteivel; ki szólalna fel nevében ; ki adna neki súlyt s 
erőt a világ előtt? Erre feleljenek ocsárlóink, kik közt, fájdalom, fölös 
számmal vannak az olyanok, kik csak az iskola falai közt tanárok, 
azon kívül épenséggel nem azok, a mi a magyar tanári életnek leg
veszedelmesebb sorvasztó betegsége! Igaz, hogy miután a tanár- 
egyesület már megvan, sokan fölmentve érzik magukat attól, hogy maguk 
is hozzájáruljanak, anyagilag és szellemileg, fentartásához, abban a helyes 
föltevésben, hogy megvan az náluk nélkül is, az ö javukra is. Az imígy 
gondolkodók találkoznak minden téren, minden rendben, de nem liisz- 
zük, og } bármely rend büszke volna ezekre a kényelmes egoistákra, 
kik csak az intézmények jótéteményeiben, nem azok terheiben is szeretnek 
részt venni, kik mindig félreállanak, ha rájuk van szükség, de mindig 
nagyon előtérbe lépnek, ha nekik szükségük van valamire. Hogy tudták 
a tanáregyesülethez is ’a.z útat sokan, a kik különben fitymálva beszéltek 
róla, de a szükség idején egyszerre csak arra eszméltek, hogy ők magyar 
tanárok s hogy e tanárok egy nagy szerves testülettel rendelkeznek az 
országos középiskolai tanáregyesületben.

Választmányunk méltó módon készül megünnepelni e reánk nézve 
oly fontos időpontot. Alább, választmányi üléseink jegyzőkönyveiben meg
találják t. olvasóink a tervezett ünnepély részleteit. Mi itt csak két 
pontra akarunk kitérni, a kiállításra s az ösztöndíjalapra.

Tervrajzát a kiállításnak, melynek czélja volna, hogy a magyar 
középiskola történetét a lefolyt 25 év alatt illustrálja, dr. Веке Manó 
készítette. A kiállítás részei ezek volnának:

I. A tanáregyesület összes kiadványai.
II. Tankönyvek, tanszerek és tanítási eszközök kiállítása. A tan

könyvek kiállításában lehetőleg feltüntetni a 25 év előtti és a jelenleg
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használatos tankönyveket, melyeket részint a kiadók, részint egyes iskolák, 
könyvtárak és a közoktatási tanács útján kellene megszerezni. A tan
szerek kiállításában bizonyos normál gyűjteményeket kellene feltüntetni, 
vagyis azon tárgyakat, melyeknek egy intézetből sem szabadna hiányoz- 
niok ; de e mellett aztán kiállítandók volnának az egyes iskolák kiváló 
tárgyai, valamint a tanszerkereskedők versenytárgyai. Felszólítandók vol
nának e czélból az egyes intézetek és a papír- könyv- és tanszerkeres
kedők, hogy természetrajzi, physikai, chemiai, geographiai, geometriai és 
rajzhoz való és egyéb szemléltető eszközöket, melyeket raktáraikon 
tartanak, vagy melyek meghonosítását szükségesnek tartanák, továbbá 
füzeteiket, rajz- és írószereiket stb. állítsák ki.

III. A tanárok irodalmi és egyéb működésének (művészeti stb) ki
állítása. Felszólítandók volnának a középiskolákon, a felsőbb leányiskolákon 
és a közép-kereskedelmi és középipar iskolákon működő tanárok, hogy 
irodalmi munkásságukat — a mennyire módjukban áll azt összegyűjteni -— 
bekötve felküldjék. A kiállítás e részének czélja az, hogy feltüntesse, a 
magyar irodalomban minő számot tevő factor a középiskolai tanárság.

IV. Az iskolák kiállítása. Az iskolák fényképei, különösen az újab
ban épülteké, a tervrajzok, stb., melyek a kormány szívességéből volnának 
megszerezhetők.

V. Hygieniai kiállítás, melyben képekben volnának feltűntetve az 
egészséges iskolahelyiség szükségletei. Kiállítandók volnának kályhák, 
szellőző készülékek, iskolapadok, tornászati eszközök s az iskolai 
hygieniára vonatkozó graficus táblázatok.

VI. Iskola-statistikai kiállítás, mely graficusan tűntetné fel az iskolákra 
és a tanulókra vonatkozó főbb adatokat a lefolyt 25 évre vonatkozólag.

VII. Internatusok kiállítása. (Internatusi bútorok, egyenruhák, 
képek stb).

VIII. Didaktikai kiállítás, melynek czélja az volna, hogy az egyes 
intézetek és tanárok a didaktikai szempontból érdekes dolgokat állítsák 
ki. Ide számítjuk a legjobb rajzok (szabadkézi és mértani), a legszebb 
írások, a didaktikai szempontból érdekes dolgozatok, önképzőköri munká
latok, didaktikai segédeszközök, táblázatok stb., tantervek és egyéb hivatalos 
kiadványok, stb. kiállítása.

Ezek volnának a főbb tárgyi csoportok, melyek szerint a közép
iskolai kiállítás tagozódnék ; de természetesen a beérkezendő anyag esetleg 
uj tárgyi csoportok létesítését követelheti.

A kiállítók volnának 1) a magas kormány, melynek támogatása 
kikérendő, 2) az egyes intézetek, 3) fővárosi és vidéki kereskedők és 
nyomdák, 4) a tanárok.

A kiállítással kapcsolatban a fővárosi érettségit tett tanulók közül 
azon jeles tanulók, a kiket az illető tanártestületek kijelölnek és a kik 
erre önként vállalkoznak, versenyeznének egymással egy magyar, egy latin 
és mathematikai dolgozattal. Ez kezdete volna egy országos verseny léte
sítésének. A legjobbak könyvjutalomban részesülnének, melyet a tanár
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egyesület az akadémiától, a Kisfaludy-társaságtól és a természettudományi 
társulattól kérne e czélra.

A kiállító kereskedőktől igen alacsony helypénz volna szedendő a 
kiállítás költségeinek fedezésére. Az oda- és visszaszállítás költségeit e 
kiállítók viselnék. A kiállítás helye: a budapesti V. kér. áll. főreáliskola 
épülete, ideje: julius 3-tól kezdve 2—3 hét.

A tanáregyesület választmánya egy másik intézménynyel is emléke
zetessé akarja tenni az egyesület lmszonötéves fennállásának évfordulóját. 
Ki akarja bővíteni az egyesület segélyzö alapjának rendeltetését s gyara
pítani tőkéjét, hogy új rendeltetésének is megfeleljen. Eddigelé csak szű
kölködő tagoknak, vagy ezek özvegyeinek meg árváinak nyújtott segélyt; 
kivételes esetekben kiterjesztette jótékonyságát nem tagokra is. Mind 
vagyonánál, mind rendeltetésénél fogva egészben csak szűk tevékenységre 
adott alkalmat a segélyzö alap. Vagyona mindössze 7000 frt, évi jöve
delme körülbelül 400 frt; a lefolyt évben 165 frtot fordítottak segélye
zésekre. Nagyobb baj esetén az alap nem segíthet; özvegyeknek, árváknak 
hathatós segítséget nem nyújthat ; csak pillanatnyi szükségben adhat pil
lanatnyi támogatást. így is tiszteletre méltó, fontos s üdvös a feladata. 
Méltó e nagy egyesülethez, hogy nehány forint álljon rendelkezésére, 
melylyel megszorult tanároknak azt az első segítséget nyújthatja, melyre 
leginkább reá szorulnak, melyet másutt nem szerezhetnek. Hála istennek, 
ez esetek mindig kivételesek lesznek; mind az állami, mind pedig egyéb 
tanárok biztosítva vannak a legnagyobb szükség ellen s nem sokára a 
nyugdíjügy, az özvegyek s árvák ellátása is, egyetemes módon lesznek 
rendezve. De nincs-e egyébre nagy szükségünk, a mi az alap rendelteté
sébe bele vágna, csakhogy nagyobb jelentőséget adna neki, mindnyájunk 
kedvelt s ápolt intézményévé fejleszthetné? Gondoskodhatunk-e mindig 
kellően gyermekeink neveléséről ? Vannak kartársak, kiknek a sors ked
vezett, kik anyagilag is felemelkedtek; de a nagy többség mégis csak 
fizetéséből él s nagyon megérzi, ha a gyermekek fokozódó szükségletei 
nagyobb kiadásokra szorítják. Egy nagy része a kartársaknak oly helye
ken él, hol gyermekeik felsőbb tanulmányokat nem folytathatnak; egy 
kisebbik részük még a középiskolák felső osztályaival sem rendelkezik 
helyben; de még azok is, kik helyben találják az iskolákat gyermekeik 
számára, csak nagy áldozatokkal födözhetik a gyermekek taníttatásának 
mindinkább növekvő költségeit. Ezeken akar a választmány segíteni; egy 
oly új intézménynyel akarja jubilaeuma emlékét megörökíteni, mely őt 
arra képesítse, hogy ösztöndíjakkal láthassa el tagjainak felső tanulmá
nyokat folytató gyermekeit, fiait meg leányait. Midőn az indítvány a
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választmányban szóba jött, a legnagyobb lelkesedéssel fogadták s nem 
kételkedünk rajta, hogy szerte az országban hasonló érzelmeket fog kel
teni. El is határoztatott, hogy azonnal életbe léptetjük az intézményt s 
a jubilaris közgyűlésen már az első ösztöndíjakat oda fogjuk ítélni. Most 
csak 2—3 ily ösztöndíjt fogunk teremthetni, de a jövőre, ha terveink 
sikerülnek tízet, talán húszat is.

E czélra természetesen a segélyző alap szabályzatát meg kell vál
toztatnunk, segélyzö és ösztöndíjalappá átalakítanunk, egyszersmind gon
doskodnunk róla, hogy új, gazdag forrásokból tápláljuk. A választmány 
ez utóbbira nézve is határozott. Intézkedések történtek, hogy a mi ala
punk számára is, melynek most már kétségkívül sokkal inkább közhasznú, 
kulturális lesz a i'endeltetése, tehát nagyobb a tekintélye, könnyebben elérhető 
a tekintetbe vétele, kinyerjük azt a legfelső kegyet, hogy az évi állami 
sorsjáték jövedelmeiben részesüljön. Továbbá már régebben folyamodtunk 
a kormányhoz, hogy az alap számára a beiratásoknál némi kis járulék 
(10 kr.) szedessék; most, hogy az alap némileg ki szándékozik egészíteni 
a tanári ellátást, talán bizhatunk kérésünk teljesítésében. De nem várunk 
mindent csak másoktól, kívülről. Bízunk benne, hogy kartársaink lelkesen 
föl fogják karolni az eszmét és okkal móddal gyarapítani fogják az alapot. 
Már eddig is megtörtént, ezentúl bizonyára fokozott mértékben fog meg
történni. Sőt rendszeresíteni is akarjuk a hozzájárulást az alaphoz. Külön 
tagságot akarunk szervezni az ösztöndíj-alap számára. Egy forint lesz az 
évi tagsági díj, melynek fejében vagy az alap tagjának gyermeke elsőség
ben részesül más concurrensek fölött, vagy az alap tagja ajánló joggal 
bir az ösztöndíjak kiosztásánál. Mindezek különben csak tervek, melyek 
kivitele függni fog attól, mikép fogadják az eszmét kartársaink, mily gya
korlati indítványokat tesznek e kivitelre vonatkozólag. A kinek valami jó 
eszméje van, szíveskedjék tudomásunkra hozni, hogy az esetleg érvénye
sülhessen. Ne felejtsék azonban k. kartársaink, hogy azok a legjobb esz
mék, melyek révén az alap mentül nagyobb, mentül biztosabb jövedelem
hez jut. Ez a fődolog! Az alapot a legnagyobb erőfeszítéssel odáig kell 
fejlesztenünk, hogy jövedelmeiből már legközelebb 10—20 ösztöndíjat 
szervezhessünk. Mily sok gondot oszlathatunk el már ezzel is, mennyi 
buzdítást nyújthatunk fiatal törekvő lelkeknek, mily szorosan fűzhetjük 
egymáshoz ezzel az anyagi kötelékkel is a kartársakat! A ki a tanár- 
egyesület jólétét, az alap kulturális feladatát, jótékony czélját tekintetbe 
veszi, bizonyára fel fogja karolni az eszmét, erejéhez s tehetségéhez képest 
hozzá fog járulni megvalósításához. A jövő füzetünkben már nem
csak a tervről, de a terv kiviteléről is közölhetünk majd közelebbi ada
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tokát. Rajtunk áll, hogy az ösztöndíjalappal, a kiállítással s a jubilaeum 
egyéb alább közlendő részleteivel a tanáregyesület 25-éves fennállásának 
megünneplését az egész középiskolai tanárság nagy örömünnepévé tegyük, 
melylyel méltó módon megnyitjuk a második negyedszázadot hosszú életre 
hivatott egyesületünk életében.

Az országgyűlésen az idén a középiskolák ügye alig került szóba. 
A szabadelvű pártkörben történt ama nyilatkozat, hogy a minister 
reformjaiban ne vegye tekintetbe a szakemberek tanácsát, kínos feltűnést 
keltett volna, ha e nyilatkozat nem ellenkeznék annyira azzal az eljárással, 
melyet a minister eddig is követett, ezentúl is követni több ízben meg
ígért. — A költségvetés tárgyalása alkalmával Vadnay Károly hathatósan 
kelt védelmére a helyettes tanároknak, kiknek sanyarú helyzetét, főkép 
a fővárosban, találóan rajzolta. — A polgári iskolák körül támadt vitában 
a közoktatásügyi minister megemlékezett róla, hogy az egységes közép
iskolák megalkotásánál a polgári iskolák szervezete is rendezendő.

A képviselőház közoktatási bizottságában is röviden végeztek a 
középiskolák ügyével. Az egységes középiskola csak mint terv, eszme, de 
minden konkrét formulázás nélkül került szóha. Scliwicker Henrik köszö
netét érdemel azért, hogy a tanári fizetések szükséges rendezését szóba 
hozta. Jellemző, hogy a tudósításban nyoma sincs annak, hogy bármely 
oldalról is reflektáltak volna szavaira. Még a lapokba, egyetlen egynek 
kivételével, se került semmisem bele Schwickernek e megjegyzéséből. 
Alább közöljük. Egyébiránt a gyűlés a következőképen folyt le.

A bizottság Firczák Gyula elnöklete alatt tartott ülést. A kormány részéró'l 
jelen voltak Csáky Albin gr. minister, Berzevicsy Albert államtitkár, Klamarik 
János, Markusovszky és Szalag min. tanácsosok. A középiskolákról szóló rész
nél Kovács Albert volt az előadó. Elsó'nek

Csáky Albin gr. minister szólalt fel. Mindenekelőtt az előadó által föl
hozott azon hírlapi czikkre reflectált, mely szerint a nagyszebeni gymnasium- 
ban a tornászatnál német a vezényszó. A minister is kapott ez irányban név
telen följelentést, s ő azonnal utána is járt a dolognak. A tény az, hogy a 
nagyszebeni gymnasiumnak nem volt külön tornaterme s így a felekezeti gym
nasium tornatermét vették igénybe, a hol a tanár pedig német nyelvű egyén. 
Az intézkedés azonban a minister részéről már megtörtént, s így a kérdéses 
czikk idejét multa. A minister egyébiránt csak köszönettel tartozik minden eset
leges visszaélés följelentéséért, melyeket nem eltussolni, de megszüntetni akar. 
A magyar közművelődésnek terjesztését kormányfeladatnak tartja s a maga 
részéről, annyit a mennyit a törvény megenged, a törvény határain belől eddig 
is megtett és ezentúl is meg fog tenni. A belényesi gymnasium például, a mi a 
nemzeti felfogást illeti, rossz hírben állott, úgy, hogy az illető püspököt figyel
meztetni kellett arra. hogy ha e tekintetben gyökeres változás be nem áll, a 
minister kénytelen lesz a gymnasiumot bezáratni. A püspök intézkedett is, s bár 
eleinte nagy agitatió indult meg a tervbe vett intézkedések ellen, de már ez is 
lecsillapult, s a viszonyok már ott is a kívánatos s a törvénynek megfelelő
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stádiumban vannak. — A tanárok nyugdíj ügyét élénk figyelemmel kiséri, a 
végleges megoldás azonban igán sok nehézségbe ütközik, mert főleg a kalkulus 
kiszámítása igen nehéz. 603 tanárról lenne szó, s alig van 6—7 olyan, a kit 
egy osztályba lehetne sorozni. Az ügy tehát ezen kiszámítási állapotban van s 
csak ennek eredményéről lehet majd a kérdést eldöntés elé vinni. Végül tájéko
zás végett ismétli nem egyszer tett azon kijelentését, hogy az egységes közép
iskola eszméjével, sőt egy konkrét tervvel is tüzetesen foglalkozik.

Klamarik ministeri tanácsos a minister rendelkezése és vezetése alatt 
nem álló középiskolák nyugdíjintézetének előmunkálatairól ad számszerű fel
világosításokat.

Jónás Ödön a középiskolák egységesítése szempontjából könnyítve látja 
majdan a feladat megoldását, ha a reáliskolákon facultative eszközölt latinnyelvi 
oktatása nagyobb tért foglal el az eddiginél, és azért, szemben azzal a meg
szorítással, hogy csak a jelesebb tanulók bocsáttatnak a latinnyelvi tanfolyamra, 
kívánatosnak látja azt államosítani, úgy, hogy a reáliskolákban különben gyen
gébb ifjak is hozzáférhessenek és azzal megszerezhessék — addig is, míg az 
egységes középiskola meglesz — az alapot arra: más, egyéniségüknek meg
felelőbb pályára lépni. Kívánatosnak találja továbbá, hogy azok a reáliskolai 
tanulók, a kik rendesen befejezett latinnyelvi tanfolyam után most először jut
nak érettségi vizsga elé, a latin nyelvből is az anyaintézeten tehessék le az 
érettségit, a mi annál is inkább indokolt, mert a kormány által helybenhagyott 
tanterv szerint és törvényszabta kvalificatióval biró tanerővel történik a reál
iskolákon is a latin nyelv tanítása és maga az érettségi vizsgálat ugyanazon 
főigazgató és kormánybiztos ellenőrzése mellett ejtetik meg itt is és a gymna- 
siumon is.

Csáky Albin gr. minister szándékosan érintette első felszólalásában, hogy 
az egységes középiskola eszméjével foglalkozik, mert ezáltal előre is jelezni 
akarta, hogy több dolog az egységes középiskola behozatalával magától elesik, 
illetve változást szenved. A latin nyelvnek a reáliskolákban való tanítása is 
ezek közé tartozik, mely tehát elfog dőlni azonnal, mihelyt az egységes közép
iskola létesíttetni fog. Ezen egységes középiskolákban a latin nyelv tanítása nem 
az első osztálynál, hanem a második, vagy épen a harmadik osztálynál fog 
behozatni. Nem érdektelen egyúttal megemlíteni, hogy újabb időben a legtekin
télyesebb államok mily kiváló érdeklődéssel és figyelemmel kisérik a kérdést. 
Ott van egyfelől a német birodalom, melynek épen fiatal császárja áll a moz
galom élén. Mi reánk nézve a tények már is megnyugtatólag hathatnak, hogy 
a kultúra élén álló országok irányával párhuzamosan lépésben haladunk, sőt, 
hogy őket bizonyos kezdeményezéssel meg is előztük. Egyébiránt a Jónás által 
érintett ügyben a középiskolai törvény világosan és határozottan intézkedik s 
míg az meg nincs változtatva, addig nagyon természetesen, külön intézkedni 
nem is lehetséges.

Hagara örvendetes jelenségnek tartja, hogy javulás észlelhető abban is, 
hogy több tanuló végezte el tavaly a nyolczadik osztályt azok közül, kik az 
elsőtől kezdve a gymnasiumi pályán maradtak. De még mindig harmadrésze az, 
mely félbeszakítja a gymnasiumi oktatást.

Schwicker Henrik a «P. L1.» tudósítása szerint megjegyzi, hogy a nem 
magyar tannyelvű középiskolák törvényeken alapulnak s hogy főként a szász 
középiskolák a magyar nyelv tanítására nézve is iparkodnak a törvénynek eleget 
tenni; A magyar állam sokat tesz a középiskolai tanárok képzéséért, de az ered
mények itt sem felelnek meg a jogosult várakozásoknak. A tanárok anyagi 
helyzete megkívánja a javítást. A kezdetbeli fizetés elégséges ugyan a főváros
ban és a kisebb vidéki városokban, de nem az a közép nagyságú vidéki váro
sokban. Legalább három fizetési kategória legyen 1200, 1300, 1500 frt fizetéssel, 
200, 300, 400 frt lakáspénzzel. Az ötödéves pótlékok pedig a kezdetbeli fizetés 
10 százalékában állapítandók meg. A működő tanárok továbbképzéséről is gon
doskodás történjék. Intézkedéseket vél szükségeseknek az ambiczió serkentésére, 
s a hivatali ügybuzgóság és a megszerzett érdem elismerése és méltányos meg-
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jutalmazása érdekében. Közoktatásunk egyik hibája vizsgálati rendszerünk, meri 
mi leginkább a vizsgálatért tanítunk és tanulunk. Különösen tapasztaljuk ezt az 
érettségi vizsgálatnál, mely lidérczként nehezedik az egész középiskolai okta
tásra, megzavarja, sőt majdnem teljesen megakasztja a'nyolczadik osztály rendes 
tanmenetét. Mint ijesztő rémkép áll e vizsgálat a tanuló előtt, még a legjobb 
tanuló is fél tőle. Mostani szervezetében fenn nem tartható ez a vizsgálat, gyö
keresen reformálni kell azt vagy pedig teljesen meg kell szüntetni.

Berzeviczy Albert államtitkár Hagara észrevételeivel szemben kifejti, hogy 
a középiskolába belépő', de azt be nem végző tanulók számaránya teljesen nor
mális és egyátalában nem tekinthető kedvezőtlennek. Schwicker nézetét közép
iskolai vizsgálati rendszerünkre nézve nem oszthatja; az osztályvizsgálatok 
jelentősége középiskolai rendtartásunk szerint vajmi csekély, az érettségi vizsgálat 
pedig jó tanulókra nézve még mindig sokkal kevésbbé nyomasztó, mint oly álla
mokban. hol a középiskolában tanultakat az abituriensektől más forum kéri 
számon. A reáliskolai latin nyelv tanulás épen az utóbbi időben könnyítést nyert 
a középszerű tanulókra nézve is. A nagyszebeni állami gymnasium helyiség kér
dése most már rövid idő alatt meg lesz oldható, mert a telek iránt a meg
egyezés létrejött a várossal.

Klamarik min. tanácsos az érettségi vizsgálatok súlyosságára nézve fel
hozottakkal szemben megjegyzi, hogy a hol ez a tanulókra nézve nagyon súlyos, 
ott methodikai bajok vannak és pedig mind a tanításban, mind az examiná- 
lásban. A tanításnak a középiskola mind a nyolcz osztályában olyannak kell 
lenni, hogy a tanulók a tananyag sarkalatos pontjait a többi részletes ismere
teknek folytonos ide vonatkoztatásával úgy sajátíthassák el, hogy azokat többé 
el ne feledjék. Az érettségi vizsgálatokon pedig nem az ismereteknek mennyisége 
puhatolandó, tehát az examinálásnak nem szabad leczkeszerűen végbemennie, 
hanem a tanuló gondolkodási fejlettsége az említett megszilárdított sarkalatos 
ismereten vizsgálandó, kombinált kérdésekkel ugyan, de olyanokkal, a melyek 
minden apró eldugott adatot kizárnak. Az ily érettségi vizsgálat absolute nem 
igényel tankönyveket áttekintő előkészülést, sőt azt elveti. A közoktatási kor
mány egész erejével odahat, hogy a hol még ily hibák vannak, a methodus 
mindkét irányban javuljon s ba a javulás bekövetkezett, az érettségi vizsgálat 
sehol sem lesz súlyos a tanulókra.

Tors Kálmán óhajtaná, hogy a bizottságnak a ház elé terjesztendő jelen
tésébe fölvétetnék annak kimondása, hogy a bizottság örömmel látja a minister 
részéről a testi nevelés iránti kezdeményezést is, melyet szóló is nagyfontosságú- 
nak tart, főkép az általános védkötelesség tekintetében. Katonai irányban veze
tett testi neveléssel talán még azt érhetjük el, hogy a szolgálati évet le lehet 
majd szállítani. A mi pedig a «középiskolák» elhelyezését illeti, sajnálattal kon
statálja, hogy épen a magyarság zöme, a nagy alföld szenved e tekintetben.

Csáky Albin gróf minister nincsen ellene, hogy a bizottsági jelentés is 
felvegye a testi nevelés fontosságának hangsúlyozását, mert hiszen ez csak az 
fí nézete helyességének lenne elismerése. Szóló a mennyire csak tőle telhetik, 
törekszik, hogy a testi nevelésre is minél nagyobb súly fektettessék. Ma még 
határozott kész programmot nem adhat ez irányban. A már tervbe vett és a 
jövő évben már foganatosítandó versenytornászat is, kétségtelenül jó hatással 
lesz. Ez emelni fogja az ambicziót, mi kihat a testi nevelés fejlesztésére is. — 
A mi pedig a középiskolák territoriális elhelyezését illeti, kénytelen konstatálni, 
hogy épen szóló volt1 az, a ki legelső ministeri beszédében az országban e 
kérdést felemh'tette, s már akkor sajnálattal hozta fel, hogy hazánkban tulaj
donképen elegendő számmal volna középiskola, mi a szükségletnek tényleg meg 
is felelne, de azok elhelyezése a legszerencsétlenebb. Némely városban 2—3 
középiskola is van s más egész vidéken pedig egy sincs. — Ez azonban a 
történelmi fejlődés következménye volt. Az a baj, hogy a már létezőket meg
szüntetni alig lehetséges, a közönség is megszokta azokat s azon felül azok 
egyes városoknak nagy anyagi előnyével járnak, mely városokat nem lenne 
helyes ily anyagi előnyöktől megfosztani. Az egységes középiskola szervezése e
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bajon is legalább részben segíteni fog. Oly városban például, a hol jelenleg 
gymnasium van és reáliskola is, az egységes, középiskolák behozatalával az 
egyik fölösleges lesz. A rég létező ily bajokon tehát erőszakkal segíteni lehetet
len, az orvoslást a jövő fogja meghozni.

A ministeri jelentésről.
T. Szerkesztő úr ! A Tanáregyesületi Közlöny már nehány év óta 

behatóan foglalkozik a ministeri jelentés ismertetésével és nagy elis
meréssel nyilatkozik felőle. A Tanáregyesületi Közlönyben jelent meg 
néhány év előtt dr. Alexander tagtársunk czikke, melyben az akkori 
jelentés sarkalatos hibáit kimutatja. Ha nem is mondhatjuk, hogy e 
czikknek köszönhető a jelentés középiskolai részének átalakulása — mert 
az akkori jelentés minden figyelmes olvasója észre vehette, hogy az olyan 
férfiú munkája, a ki a számokkal elvégzi ugyan a négy alapműveletet, 
de a középiskolák életéhez való viszonyukat kellően fel nem ismerte — 
de az bizonyos, hogy Alexander észrevételeinek közzététele után a 
ministeri jelentés középiskolai része teljesen megváltozott és a Tanár
egyesületi Közlöny azóta nem fogy ki a dicséretekből. Az idei ministeri 
jelentést is elhalmozza ezekkel; de oly megjegyzéseket is tartalmaz 
az ismertetés, a melyeket nem szeretnék szó nélkül hagyni. Abban egyet
értek az ismertető úrral, hogy a számokból oly mértéket találni, mondhat
nám mathematikai nyelven, az előmenetelt feltüntető számoknak oly függ
vényét találni, mely mértéke legyen az iskolai tanítás minőségének, nem lehet; 
mert a dolog mindig kétélű. Ha sok a jeles, azt mondhatjuk, hogy jó a 
tanítás; de azt is mondhatjuk, hogy elnéző a tanártestület, tehát az elő
menetel tekintetében a jelentés tisztán a számokból nem következtethet, 
csakis a változások megfigyelésére és a feltűnő viszonyok constatálására 
szoritkozhatik ; de téved az ismertető úr, ha azt hiszi, hogy a jelentés tisztán 
a számokból következtet. A jelentés a minister jelentése, a ki a középiskolákat 
nemcsak a számokból ismeri. De az sem áll, a mit az ismertető úr mond, 
hogy . . . „egyes felekezeti iskolák vajmi gyöngék, pedig ezeknek van talán 
legjobb rendben statistikai szénájok“. ügy látszik, itten arra gondol, hogy 
hamis adatokat szolgáltatnak be. (Van ennek egyéb módja is. A szerle.) Mivel 
igen sokan hisznek abban, hogy lehet hamis adatokat beszolgáltatni, 
azért megemlítem, hogy igenis lehet, daczára annak, hogy a ministeri 
biztos egyik feladatához tartozik az iskolák látogatása alkalmából a 
statistikai adatok ellenőrzése és a statistikai törvény pénzbírsággal 
sújtja azokat, a kik tudva, hamis adatokat szolgáltatnak be, mondom 
lehet; de tényleg iskoláink adatai, nem tekintve azokat, a melyek meg
bízhatatlansága a dolog lényegében rejlik és melyek megbízhatatlanságát 
a jelentés maga is megemlíti, a valóságnak megfelelnek. Azt a gyanút 
tehát, mintha középiskoláink hamis adatokat szolgáltatnának be az 
iskoláktól, elhárítom. Még egy részletről akarok szólni, hogy azután a 
legfontosabb észrevételre térjek. Az ismertető úr azt állítja, hogy a hely
beli tanulók állandó növekedéséből a jelentés azt a kétes értékű követ
keztetést vonja le, hogy az idegen helyekről jövő tanulók háttérbe
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szorulnak és valószínűbbnek tartja az ismertető úr, hogy ott, a hol 
középiskola van, gyorsabban nő a tanulók száma, mint ott, a hol nincs 
középiskola. De hogy ebben a jelentésnek van igaza, onnan következik, 
hogy a helybeli tanulók számának növekedése azon időponttól ered. 
a melyben a kormány rendeletet bocsátott ki, hogy a helybeli tanulókat 
első sorban kell felvenni; de meg arra, hogy az iskolába járható fiúk 
száma aránylag jobban nőjjön iskolával rendelkező helyen, mint másutt, 
sem természeti, sem physiologiai, sem társadalmi okot nem tudnék találni; 
hogy az iskolába járó helybeli fiúk száma nő, az látszik az adatokból; 
következésként az iskolába járható helybeli fiuk közül több jár aránylag, 
mint a vidékiek közül. Ha a helybeli tanulók számának ilyen növeke
dését tapasztaljuk, nem-e természetes, hogy ezzel szembe állítsuk azon 
iskolákat, a hol a máshonnan jövők száma 2-szer, 3-szor, sőt néhol
4-szerte nagyobb az átlagnál ? Hogy e felsorolt iskolák közt sok olyan 
van, a melynek nagy a tápláló területe, azt említi a jelentés is, de 
hogy ezek közt valóban vannak olyanok, a melyekbe azért tódulnak a 
tanulók, mert azt hiszik, hogy könnyebben boldogulnak, azt középiskoláink 
ismerői azonnal észreveszik s észreveszik azon iskolák is, a melyeket 
illet, hogy a közoktatási kormány szeme őrködik közoktatásügyünk felett. 
Tehát nem lehet szó a „vesékig menő fürkészésről“, hanem csak az 
országgyűlési képviselők, az administratio, az iskolák és a közoktatás 
iránt érdeklődők figyelmeztetéséről. Végül azt állítja az ismertető úr, 
hogy nincs messze az idő, mikor a legfőbb dolgokra nézve megszűnik a 
különbség az egyes csoportok közt. Ez a végczél; de addig, mig egyes 
iskolafentartók nem állítanak a kornak megfelelő épületet, nem rendel
keznek elég helyiséggel, nem állítanak párhuzamos osztályokat, nem 
fizetik jól tanáraikat, túltömik osztályaikat, nem szereznek be kellő 
tanítási eszközöket stb., szó nem lehet arról, hogy ez a megkülönböztetés 
elmaradjon. De nem is czélszerü. Statistikai szempontból azért nem, 
mert hiszen iskoláink száma nem oly nagy, hogy az individuális különb
ségek beolvadnának az átlagba (a mint az ismertető úr is helyesen 
jegyzi meg); de annál kevésbbé volna helyes az átlagos kép, minél 
heterogenebb elemeket egyesítenénk. De nem volna helyes kulturális 
szempontból sem, mert a magyar kultúra történetének Írójára sem lehet 
közönyös, hogy felekezeteink minő áldozatokat hoznak és minő ered
ményt érnek el a középoktatás terén. Hogy a csoportosítás nem min
denütt szükséges, az bizonyos; de csak ott nem, a hol a ministeri 
jelentés már évek óta nem állít fel külön csoportokat (kor, betegség, 
szülők foglalkozása stb.). Különösen fontosnak tartom az ismertető úr 
javaslatát a jelentés átalakítására vonatkozólag. Hogy az évről-évre 
kiadott jelentés rövidebb (talán inkább hevesebb dologra kitérj eszkedö), 
a nagy jelentés pedig ne 3—3, hanem öt vagy tizévenkint jöjjön (talán 
nemcsak abban különbözik a kis jelentéstől, hogy a részletes adatokat 
is felsorolja, hanem abban, hogy több viszonyra terjeszkedjék ki és a kül
földi viszonyokkal való összehasonlítás szélesebb körű legyen, mint a kis 
jelentésben). Az ismertető úr e megjegyzéseivel teljesen egyetértek, csak 
azt akarnám még hozzátenni, hogy időnkint egyes specialis dolgokra
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vonatkozó felvételt is lehetne eszközölni. Ilyen specialis felvétel volna 
eszközlendő pl. a tanárokra vonatkozókig, az internátusokra, a költsé
gekre, az egyes tárgyakban való előmenetelre, a tanulók illetőségére stb.

Tisztelettel Dr. Bele Manó.

Szívesen helyet adunk dr. Веке levelének, kiről tudva van, hogy 
a „statisztikai jelentések szénáját ő hozta rendbe“. Mert ö van meg
bízva a középiskolai rész kidolgozásával. Arra a kisebb jelentőségű rész
letre vonatkozólag, hogy a helybeli tanulók száma, a hol középiskola 
van, miért nő gyorsabban, csak az a megjegyzésünk, hogy a hol több 
alkalom kínálkozik a gyermekek tanultatására, ott lassan-lassan a lakosság 
nagyobb körei vonatnak a középiskola körébe, talán nem arithmetikai, 
hanem geometriai arányban. Teljesen egyetértünk dr. Bekével, hogy az 
évenkinti jelentések megszaporítása úgy eszközlendő, hogy az kevesebb 
dologra terjeszkedjék ki. A szerkesztő.

A tanári fizetés emelése ügyében decz. 14-én a budapesti állami 
és királyi középiskolák tanárai népes gyűlést tartottak. Az ügy hosszú 
vajúdás után, úgy látszik, most végre a helyes kerékvágásba jutott. Mint 
olvasóink emlékezni fognak, Közlönyünk szerkesztője már 1889. ápril 
9-én tette egyesületünk választmányában azt az indítványt, hogy „miként 
az első folyamodású bírák, indítsanak az állami középiskolák tanárai is 
mozgalmat fizetősök emelése, illetőleg a fizetésrendezés óta megváltozott 
viszonyokhoz való alkalmazása érdekében“ (Közlöny 1888/9. XXII. évf. 
615. 1.). A választmány az indítványt elfogadta és bizottságot küldött ki, 
melynek feladata volt először a budapesti állami középiskolák tanárait 
értekezletre összehívni. Ez értekezletre volt bizva, hogy hívja fel a vidéki 
állami iskolákat is, csatlakozzanak a mozgalomhoz és küldjenek képvi
selőket M.-Szigetre, az egyesületünk közgyűlése alkalmával ott tartandó 
állami középiskolák tanárainak congressusára. A congressuson elfogadott 
kérvénynek a vall. és közokt. ministerhez való benyújtását és a maga 
részéről is buzgó támogatását egyesületünk vállalta el. Mi ismételve buz
dítottuk az érdekelteket, a részvét azonban fájdalom nagyon lanyha 
maradt. A budapestiek értekezletén (június 4-én) szégyenletes kevesen 
jelentek meg és a m.-szigeti congressus (július 6-án) néptelen volt. — 
A külső eredménytelenséghez járult még a belső, a mennyiben mind a 
budapesti értekezlet, mind a m.-szigeti congressus a fődolgot mindenféle 
mellékesbe fullasztotta, abból indulva k i: kérjünk sokat, hogy valamit 
kapjunk. Csakhogy nem sokat, hanem sokfélét kértünk. Megfeledkez
tünk a paedagogiában hangoztatott amaz elvünkről: non multa, sed 
multum. Azt koczkáztattuk vele, hogy akárhová fordulunk kérvényünk
kel, ott ha mindent nem teljesíthetnek vagy nem hajlandók teljesíteni, 
kiválogatják sokfélénkből a legolcsóbbat és legértéktelenebbet és azzal 
elégítenek ki. Még hálálkodnunk kellene érte, hisz azt is kértük. Arra
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a panaszunkra, hogy mást is, fontosabbat is kértünk, még telhetet- 
lenséggel vádolhatnának. Szerencsére kérvényünk sorsa még nem dőlt el 
és így még idején jóvá tehetjük, a mit előbb elhibáztunk. Örvendünk, 
hogy ugyanaz, a ki első alkalommal a főmederből elterelte az ügyet, 
most az eredeti alapra helyezkedve, a fődologra, a legszükségesebbre szo
rítkozva kívánja megújítani a mozgalmat. Egyesületünk nov. 11-diki és 
decz. 9-diki választmányi ülésén dr. Jancsó Benedeie indítványt tett, mely
nek veleje az, hogy „szólítsa fel a tanáregyesület választmánya az állami 
és kir. kath. középiskolák tanártestületeit, hogy a tanári fizetés föleme
lése tárgyában folyamodjanak a parlamenthez“. Ez indítvány egész tartal
mát és a választmányban való elintézését „Egyesületi élet“ rovatunkban, 
a decz. 9-dikén tartott választmányi ülésről szóló tudósításunkban közöl
jük. A választmány ezúttal is úgy járt el, mint az első alkalommal, érte
kezletre hívatta össze az érdekelt budapesti tanárokat és erre bizta az 
indítvány tárgyalását. Az értekezlet, mely mint említettük, decz. 14-én 
az Y. kér. állami főreáliskolában volt, elnökévé Hofer Károlyt, jegyzőjévé 
Bajner Ferenczet választva, dr. Jancsó indítványát több hozzászólás után 
általánosságban elfogadta és egy 11-tagú végrehajtó bizottságot küldött 
ki, mely a szükséges lépéseket azonnal megtegye és a vidéki tanártestü
leteket is actióra szólítsa. A végrehajtó bizottság decz. 22-én tartotta 
első ülését és megállapította az eljárás módját. Biztat a remény, hogy a 
megújított mozgalom a fődologra szorítkozva, hamarabb és biztosabban 
fog czélra vezetni. De ennek föltétele, hogy az első alkalommal tapasztalt 
lanyhaságot most buzgó tevékenység váltsa föl.

Gymnasiális tantervűnk és az „Egyetértés“. Sokáig hallgattunk 
arról a rendszeres hajszáról, melyet az „Egyetértés“ tanügyi rovatvezetője 
gymnasiális tantervűnk és utasításaink ellen hosszú idő óta folytat. De 
végre is betellett a mérték és múlt számunkban föl kellett szólalnunk. 
Föltűnhetett a Közlönyünkben szokatlan éles hang, melylyel ezt tettük. 
Az „Egyetértés“ rovatvezetője azonban oly eljárást követett, mely azt 
a kemény hangot nemcsak igazolta, hanem egyenesen követelte. Nem 
elégedett meg azzal, hogy soha semmit sem fejtegetve, soha semmit sem 
bizonyítva a legmegvetőbb epithetonokkal halmozta el azt a tantervet, 
melyről ítéletet mondania, minthogy sem elméletileg, sem gyakorlatilag 
soha nem foglalkozott vele, bizonyára legkevésbbé illetékes. Ezzel egy
általán nem törődtünk volna ; mindig csak mosolyogtuk az argumentumok 
hiányában ócsárló epithetonokhoz folyamodó tehetetlenséget. De midőn 
érezte, hogy apró pénze fogy és kopik, egy csapással ki akarta végezni 
azt a gyűlölt tantervet azzal, hogy rút gyanúval illette azokat, a kik
nek részük volt készítésében, és a tisztességtelenség bélyegét sütötte azokra, 
a kik az övétől eltérő nézetben merészeltek lenni. íme a bizonyságok! 
Az „Egyetértés“ nov. 9-iki számában fölkiált: „Yalahára akad hát egy 
tisztességes író (Spitkó), a ki meg fogja nekünk is magyarázni, hogy mi 
a helyeselni való a mai gymnasiális tantervben“. Ennek jellemzésére nem 
gyönge-e a „vasvillaköpködés“ kifejezés? A nov. 16-iki számban pedig 
a tanterv és utasítások egyik készítőjét nem átallja azzal gyanúsítani,

15Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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hogy Sallwürk elismerő bírálatát, melyet mi a „Deutsche Blätter für 
erziehenden Unterricht“-ből közöltünk, Sallwürk nevével takarózva maga 
irta és a Közlöny szerkesztőjét „fölültette“. Tisztességes embernek ily 
gyanúval való illetésére elég erős kifejezés-e a „tajtéktúrás“ ? Addig hall
gattunk, de a személyeskedést vissza kellett utasítanunk. A dolognak 
megfelelően megnyomtuk a tollat és egy nevetségessé tételt Ígérő kis 
szójátékos fenyegetéssel arra iparkodtunk kényszeríteni a rovatvezetőt, 
hogy a ki oly könnyedén bánt más emberek tisztességével és becsületével, 
tegye ki a nevét. Ezt el is értük. A decz. 7-iki válasz alatt mindenki 
olvashatta dr. Bokor József nevét. Több haszna nem volt fölszólalásunk- 
nak, mert a rovatvezető ép úgy folytatta a személyeskedést neve alatt 
mint neve nélkül. Ezúttal nem csak egész terjedelmében ismételte nov. 
16-iki czikkét, hanem az abban kifejezett alaptalan gyanút még súlyos 
váddal tetézte. Hogy ebben is mily igazságosan járt el, annak bizonysága 
az, hogy vádját az „abból vont következtetésekkel“ együtt decz. 14-én 
kénytelen volt visszavonni. Egyébiránt a milyen alaposak személyes gyanúi 
és vádjai, olyan alaposak tárgyi állításai is. Az csak naiv dolog, hogy 
hasábszámra idéz az utasításokból és azt demonstrálja, hogy ö nem érti. 
Ezt kár titokban nem tartania. De az már több, mikor azt akarja el
hitetni olvasóival, hogy „a gymnasium tanterve az 1879. év, tehát meg
jelenése óta tiz év alatt tényleg ötször ment át foltozáson, nevezetesen: 
1879. évi 17630., 1880. évi 16179., 1883. évi 26776., 1887. évi 8619., 
végül 1890. évi 30820. számú ministeri rendelettel kiadva“, öt „foltozást“ 
állít és bizonyságul öt számot idéz. Az első számról azonban megelőzőleg 
maga mondja, hogy a tanterv megjelenését jelenti, mégis erővel ezt is 
„foltozásnak“ tünteti föl. Üldöző hevében mennél nagyobbat akar mondani, 
ha mindjárt kerékbe töri is akár a logikát akár az igazságot vagy mind 
a kettőt. Az öt „foltozás“ pedig valósággal a következő volt: 1879-ben 
megjelent a tanterv magában utasítások nélkül; 1880-ban megjelentek 
az utasítások a tanterv változatlan lenyomatával; 1883-ban a középiskolai 
törvény életbeléptetésekor a törvény követelte óraszámmal látták el; 
1887-ben elfogyván a régi kiadás, újra nyomatták; 1890-ben pedig az 
egészet érintetlenül hagyva, a görögül nem tanulók számára külön compen- 
sationális részt adtak ki. íme az „öt foltozás“, ime a „férczmü“. Az 
igazság az, hogy a gymnasiumi tanterv és utasítások első megjelenésük 
óta apróbb igazításokon és csekélyebb módosításokon kívül, melyeket az 
újra kiadás és a középiskolai törvény megjelenése tett szükségessé, soha 
alapjukat, lényegüket érintő változtatáson nem mentek keresztül. Nem 
keressük, a „tényleg ötszöri foltozás“ emlegetését a tájékozatlanságnak 
kell-e betudnunk, vagy pedig „a megismert igazság ellen való tusakodás
nak“. A paedagogia egyetemi magántanárától nem általános kijelentéseket, 
kopott epithetonokat és áldatlan személyeskedést várunk, hanem egy 
gondos tanulmányt, melyben meg nem feledkezve arról, hogy minden mü 
a maga alapján ítélendő meg, részletesen és okadatolva kifejti, hogy a 
gymnasiumi tantervben és utasításokban mi nem állhat meg a paedagogiai 
tudomány it-élőszéke előtt. Ez illenék hozzá és az ügyhöz.
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A német iskolai értekezlet, mely az ifjú német császár saját kez
deményezéséből eredt, deczember 4-én kezdődött s deczember 17-én ért 
véget. Az értekezletnek nagy jelentősége nemcsak a hozott határozatok
ban nyilvánul, melyek már 1892-ben gyakorlati érvényesülést fognak 
nyerni, hanem még inkább amaz általános hatásban, melyet a császár 
initiativája, beszédei s nyilatkozatai a közvéleményre gyakorolnak. Ezentúl 
a középiskolák ügye, mely az értekezletnek egyedüli tárgya volt, még 
inkább lép előtérbe, mint eddig; a közfigyelem mindenütt a legfeszültebb 
módon a középiskolák felé fordul, melyeknek helyes szervezése s beren
dezése elsőrangú fontosságú nemzeti érdeknek ismertetett el, nemcsak 
szóval mint eddig, hanem gyakorlatilag, tettleg. Nálunk, a hol ismét közép
iskolai reform készül, az értekezlet lefolyása s határozatai még nagyobb 
figyelemre tarthatnak számot, mint egyebütt. Olvasóink azért bizonyára 
szívesen veszik, ha terjedelmesen s hitelesen tudósítjuk e korszakos ese
ményről. Az az ambitiónk van, hogy Közlönyünk hiteles forrásúi is szol
gáljon, nemcsak a hazai középiskolai ügyre, hanem a külföldi nevezete
sebb mozzanatokra vonatkozólag is. Ezért voltunk kénytelenek némelykor 
a változatosság rovására is, belemélyedni egy-egy tárgyba, mint pl. a 
görög nyelvi reform ügyébe, melynek alig van a Közlönyből meg nem 
tudható mozzanata. De hol jegyeztessék föl ily esemény minden fázisa, 
ha nem a Közlönyben ? Most is híven s kimerítően akarjuk a német 
iskolai értekezletet megismertetni olvasóinkkal. A tanácskozásokról steno- 
grafikus följegyzések is készültek, melyek azonban még nem jelentek meg. 
Egyelőre csak a „Reichs- und Staatsanzeiger “-ben jelentek meg a fon
tosabb okiratok, a király megnyitó s záró beszédje, a hozott határozatok 
s a vitáknak — fájdalom gyakran nagyon is hézagos — kivonatai. A 
„Reichs- und Staatsanzeiger“ közlésein alapúi a következő tudósítás, az 
okiratok, beszédek, határozatok lm szóról szóra való fordítása s a viták
nak igen rövid vázlata.

1. Az értekezlet szervezete.

Az értekezletre meghívottak, melyeknek névsora alább következik, 
november 12-én kapták kézhez az értekezlet elé bocsátott kérdéseket. 
Még előbb megkapta a maga kérdését az, kit valamely kérdésre vonat
kozólag a porosz közoktatásügyi minister referensnek vagy correferensnek 
jelölt ki. A referensek s correferensek az értekezlet megnyitása előtt küldték
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be az értekezlet elé terjesztendő tételeiket, melyeket kinyomattak. Az 
értekezlet számára külön ügyrend készült. Az értekezleten a mennyiben 
teendői engedték, maga a minister elnökölt. Azonkívül részt vettek benne 
kiküldöttek a közoktatási, pénzügyi, hadügyi s földmívelési ministerium- 
ból. Az értekezletre meghivattak:

1. Dr. Albrecht, császári Ober-Schulrath, 2. dr. Bertram berlini 
Stadtschulrath, Б. dr. v. Bodelschwingh, bielefeldi pastor, 4. dr. Deiters 
koblenzi k. Provincial-Schulrath, 5. gr. Douglas képviselő, 6. dr. Eitner 
görlitzi gymn. ig., 7. Ende, wannsee-i tanár, 8. dr. Fiedler boroszlói 
főreálisk. ig., 9. dr. Ériek hallei igazg., 10. dr. Erőmmel udvari hitszónok
11. Erowein, elberfeldi gyáros, 12. dr. Grörring, Berlinből, 13. dr. Graf, 
geh. Sanitätsrath, 14. dr. G-üszfeldt, magántudós Berlinben, 15. dr. 
Hartwig, gymn. ig. frankfurti tanár, 16. dr. v. Helmholtz, egyet, tanár, 
17. dr. Freiherr v. Heeremann, Regierungsrath a. D. Münsterben, 18. dr. 
Hinzpeter, k. geh. Oberreg. Rath. Bielefeldben, 19. dr. Holzmüller hageni 
iparisk. igazg., 20. Hornemann Oberlehrer a hannoveri lyceumban, 21. 
dr. Jaeger, kölni gymn. ig., 22. Kaselowsky, gyáros Berlinben, 23. dr. Klix 
berlini Prov.-Schulrath, 24. dr. Koch (a hires orvos, lemondott), 25. dr. 
Kopp, boroszlói herczegérsek, 26. dr. Kropatschek, volt tanár, képviselő,
27. dr. Kruse danzigi Prov.-Schulr., 28. dr. Matthias düsseldorfi realgym. 
ig., 29. dr. Mosler kanonok s trieri tanár, 30. dr. Paulsen egy. tanár 
Berlinben, 31. dr. Paehler, wiesbadeni gymn. ig., 32. dr. Schauenburg 
realgymn. ig. Krefeldben, 33. v. Schenckendorff képviselő, 34. dr. Schiller 
gymn. igazg. Giessenben, 35. dr. Schlee realgymn. ig. Altonában. 36. dr. 
Schottmüller tanár Berlinben. 37. dr. Schrader egyet, curator Hallében,
38. dr. Schulze gymn. ig. Berlinben, 39. dr. Tobler, berlini egyet, rector.
40. dr. Uhlhorn apát Hannoverben, 41. dr. ühlig gymn. igazg. tanár 
Heidelbergben, 42. dr. Volkmann rector Pfortában, 43. dr. Virchow 
egyet, tanár Berlinben, 44. dr. Zeller egyet, tanár Berlinben. Mindössze 
volt tehát 16 középiskolai tanférfiú, 7 egyet, tanár, 4 egyházi képviselő, 
8 tanügyi s egyéb administrativ méltóság, 1 orvos, 2 priváttudós, 3 
képviselő, 2 gyáros, 1 iparisk. igazgató.

2. A  k érd ések .

1. A felső iskoláknak ma fennálló fajtái jelen elkülönítésükben fen- 
tartandók-e vagy kívánatos-e a) a gymnasium és reálgymnasium, b) a reál- 
gymnasium és főreáliskola összeolvasztása.

2. A fennálló három iskolafaj (gymnasialis, reálgymnasialis és latin 
nélküli) számára, vagy kettejük számára közös alap (Unterbau) létesít
hető-e ? Ez utóbbi esetben kivánatos-e

a) a már ez idő szerint a gymnasium és reálgymnasium három 
alsó osztálya számára fennálló közösséget az untersecundá-ig 
(a kilencz osztályból a hatodik) terjeszteni ki, míg az ober- 
secundá-tól kezdve a főreáliskolák tanterve érvényesülne (a 
reálgymnasiumnak a gymnasiummal való egyesítése);
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Ъ) vagy a latint a reálgymnasiumokban az untertertiá-ig halasz
tani, a három latin nélküli alsó osztályt fölfelé felsőbb pol
gári iskolává egészíteni ki. (A reálgymnasium egyesítése a 
felső polgári iskolával.)

3. Kivánatos-e a gymnasiumok tantervében az ó-kori nyelvekre 
fordított óraszámot megszorítani s ezzel lehetségessé tenni, hogy a taní
tási órákat a három alsó osztályban leszállítsák, az angolt facultative tanítsák, 
a rajzot a quartán túl kötelezővé tegyék? E megszorítással együtt meg
szüntetendő-e a latin dolgozat mint végczél (Zielleistung) s a görög írás
beli áttételi dolgozat a prima számára ?

4. Kivánatos-e a reálgymnasiumok tantervében az 1882-ben elren
delt növelését a latinnak megtartani vagy csökkenteni, egyszersmind 
megszorítani az összes órák számát, főleg az alsóbb osztályokban ?

5. Kivánatos-e
a) oly helyeken, a hol csak gymnasialis vagy reálgymnasialis 

intézetek vannak, a három alsó osztályban, a helyi szük
ségleteknek megfelelően, a latin mellett s ennek helyében 
erősebb német s újkori idegen nyelvi tanítást hozni be;

b) oly helyeken, a hol csak latin nélküli felsőbb iskolák vannak, 
ezek három alsó osztályához a helyi szükséglet szerint latin 
tanítást csatolni;

c) mind a hét osztályú intézeteket (progymnasiumok, reálpro- 
gymnasiumok, reáliskolák) hat osztályúakká tenni;

cl) a reáliskolák s felső polgáriskolák tantervét egyenlővé tenni, 
mindkettőt olykép berendezni, hogy nem érintve a tananyag 
másnemű módszeres tárgyalását s a tanítási menet befejezését, 
ennek folytatása a főreáliskolán megkör.nyíttessék.

6. Kivánatos-e a kilencz évfolyamra berendezett intézeteken, tekin
tettel azokra a tanulókra, kik ennek befejezése előtt kilépnek az 
életbe, korábbi viszonyos befejezést a hatodik évfolyam után léptetni 
életbe ?

7. A sikeres tanítás elősegítésére kivánatosak-e másnemű vagy új 
szabályok az osztályok tanulói létszámának maximumáról, az egész intézet 
megengedhető tanulói s osztály létszámáról, a tertiák, secundák általános 
felosztásáról két osztályra, évfolyamok szerint, továbbá a tanítók köteles 
óráinak mennyiségéről.

8. Mennyiben lehetséges az iskolai órák összes számának leszállí
tása mellett is intensiv módszeres tanítás folytán a főmunkát az iskolába 
tenni át, főkép az alsóbb osztályokban ?

9. Mi történjék a jelenleg leginkább két heti órában és sokszor nagy 
csoportokban adott tornatanítás további emelésére s mely egyéb intéz
kedések ajánltatnak az ifjúság testi kiképzésére ?

10. Mellőzhető-e az érettségi vizsgálat? Tagadó esetben pedig 
egyszerűsítések eszközlendök-e s melyek ?

11. Mely változtatások szükségesek a leendő felsőbb iskolai tanítók 
tudományos kiképzését illetőleg ?
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12. Mely eszközök által hathatnak a felsőbb tanintézetek, a 
családdal a mennyire csak lehet egyetértőleg növendékeik erkölcsi ki
képzésére ?

13. Mely változtatások ajánlatosak a jogosítás ügyében:
a) a kilencz évfolyamra berendezett intézetekben;
b) a felsőbb polgáriskolákban (a hivatások különfélesége szerint 

fontolandó meg).
14. Ha a jövőben a felsőbb polgári iskolákon, tanfolyamuk korábbi 

befejezése folytán az egyéves szolgálatra való jogosítás előbb mint más 
felsőbb iskolákon szerezhető meg, s a jogosítás ügyében egyébként is a 
felsőbb polgári iskolák javára változtatások állnak be: a szükséglet 
polgári iskolákban növekedni fog. Mely rendszabályok foganatosítandók 
majd ennek kielégítésére? (Felsőbb polgári iskolák kapcsolata fennálló 
intézetekkel; ez utóbbiak egy részének átalakítása, vagy államilag támo
gatott felsőbb polgári iskolák új alkotása.)

3. A  n ém et császár m eg n y itó  b eszéd e .

Az értekezletet a német császár jelenlétében Goszler közoktatási 
minister nyitotta meg decz. 4-én. Goszler beszédében történeti vissza
pillantást vetett a Hohenzollern-ek iskolaügyi törekvésére. Kiemelte János 
György 1573-ki szabályrendeletét, nagy Frigyes Vilmos vál. fejedelem 
brandenburgi iskolaszabályzatát, nagy Frigyes hires General-Schulreglement- 
jét, a császár dédapjának III. Frigyes Vilmosnak 1837-i Kabinetsordre-jét, 
melyben megható módon felhívja az egész nemzetet, hogy az ifjúság 
nevelésében közreműködjék . . „Most, hogy szemeink tágultak, tekin
tetünk az összes nemzetekre irányul, gyarmataink vannak, mindenütt azt 
a benyomást nyerjük, hogy azt a sövényt, mely eddig oktatásügyünket 
bekerítette, talán valamiképen át kell törnünk“. A minister azután 
kimondja, hogy az értekezletnek a vitatkozás teljes szabadsága legyen 
egyik kitüntető vonása. Szavazás el nem kerülhető ugyan, de nem számok 
szerint történik majd, hanem egyes személyek szerint, úgy hogy a szavazás 
forrásai mindig szem előtt lesznek. A ministernek a császár felelt. 
Üdvözölte az urakat s megköszönte a ministernek, hogy szives volt 
személyesen elnökölni az értekezleten. Meg van győződve róla, hogy a 
német birodalomnak s a porosz királyságnak hosszú évek óta nem volt 
oly bátor, odaadó s kiváló kultuszministere, mint Goszler. Ezután 
kezdődtek a tárgyalások, melyeket a császár a következő beszéddel 
nyitott meg:

Uraim! Kikértem magamnak, hogy előbb egy nehány szót mond
hassak Önöknek, mert súlyt helyezek rá, hogy az urak eleve tudják, 
mikép gondolkodom én a dologról. Bizonyára sok minden, a nélkül, 
hogy eldönteni lehetne, fog vita alá kerülni, s hiszem, hogy némely 
pontok ködös homályban fognak maradni; ezért jónak tartottam, az 
urakat nem hagyni kétségben a fölött, melyek az én nézeteim. Először
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is meg akarom jegyezni, hogy itt mindenek előtt nincsen szó politikai 
iskolakérdésről, hanem egyedül ama technikai s paedagogiai intézkedésekről, 
melyeket hoznunk kell, hogy felnövekvő ifjúságunkat a mostani követel
ményeknek, hazánk és életünk világra szóló helyzetének (WeltStellung) 
megfelelően képezhessük. S itt mindjárt egyet akarok említeni. Nagyon 
szerettem volna, ha ezeket a vizsgálódásokat, ezeket a tárgyalásokat 
nem franczia szóval „iskola-enquéte“-tel, hanem német szóval iskolakér
déssel (Schul frage) neveztük volna meg. „Kérdés“ (Frage) a régi német 
szó az elővizsgálatra s mondhatom, ez is többé-kevésbbé elővizsgálat. 
Nevezzük a dolgot röviden iskolakérdésnek. Elolvastam azt a tizennégy 
pontot s azt találom, hogy könnyen a dolog sematizálására vezethetnek. 
Ezt igen nagyon sajnálnám. A fődolog, hogy a dolog szellemét fogjuk 
föl, nem pedig puszta formáját. S azért a magam részéről én állítottam 
föl nehány kérdést — majd köröztetem — s remélem, hogy ezeket is 
tekintetbe fogják venni. Először is „iskolai egészségügy a tornázáson 
kívül“ a mi oly dolog, mely igen pontosan megfontolandó; azután 
..csökkentése a tananyagnak“ (megfontolása annak, a mi mellőzendő); 
továbbá „a tantervek az egyes szakok számára“, azután „a tanítás mód
szere a szervezet számára“ a főpontok már ajánlatba hozattak, hatodszor : 
a fölösleges tehertől meg vannak-e a vizsgálatok könnyítve és hetedszer 
„a túlságos megterhelés a jövőben csökkentendő?“ Nyolczadszor: „Milyen 
legyen a felügyelet, ha a dolog elkészült. “ Kilenczedszer: Rendes s 
rendkívüli felülvizsgálat különböző felső hatóságok részéről.

Leteszem e kérdéseket a ház asztalára; a ki meg akarja nézni, 
bővebben informálhatja magát. Az egész kérdés, uraim, lassan-lassan 
egészen magától fejlődött; itt egy oly ügygyei állanak szemben, melyről 
erősen meg vagyok győződve, hogy ama befejezettség által, melyet Önök 
fognak neki megadni, ama forma által, melynek bélyegével Önök fogják 
ellátni, mint érett gyümölcsöt fogják átadni a nemzetnek.

Ama Kabinetsordre-re, melyet a minister urnák előbb meg méltóz- 
tatott említeni, talán nem lett volna szükség, ha az iskola azon az 
állásponton állott volna, melyen állania kellett volna. Előre megjegyzem, 
ha kissé éles találok majd lenni, az nem vonatkozik senkire sem szemé
lyesen, hanem a rendszerre, az egész helyzetre. Ha az iskola megtette 
volna, a mi tőle követelendő, — s én mint beavatott beszélhetek Önök
höz, mert én is a gymnasiumot jártam s tudom, hogyan mennek itt a 
dolgok — akkor kezdettől fogva föl kellett volna vennie a harczot a 
szocziáldemokráczia ellen. A tanító-testületeknek együttesen meg kellett
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volna ragadniok a dolgot s a felnövő nemzedéket olykép oktatniok, hogy 
azok az ifjú emberek, kik körülbelül egykorúak én yelem, tehát a har- 
mincz körül vannak, maguktól alkották volna az anyagot, melylyel én 
az államban dolgozhatnám, hogy a mozgalomnak urává lehessek. De ez 
nem történt meg. Az utolsó eset, a midőn iskolánk még egész hazai 
életünkre s fejlődésünkre döntőleg hatott, 1864, 1866, 1870-ig volt. 
Akkor a porosz iskolák s a porosz tanítótestületek hordozói voltak az 
egység eszméjének, melyet mindenütt hirdettek. Az abituriensek, a kik 
az iskolából kikerültek s mint egyévesek szolgáltak, vagy az életbe léptek, 
mind egyek voltak abban az egy pontban: a német birodalom újra meg- 
alkottatik s Elzász-Lotharingia visszaszereztetik. Az 1871-i évvel a dolog 
megszűnt. A birodalom egyesíttetett, megvan, a mit el akartunk érni, 
s a dolog ennyiben maradt. Most az iskolának, az újonnan szerzett alap
ból kiindulva, az ifjúságot vezetnie kellene s őt felvilágosítania, hogy ez 
az uj állam arra való, hogy fentartassék. Ebből mitsem lehetett tapasz
talni ; s már most, abban a rövid időben, mióta a birodalom megvan, 
centrifugális törekvések támadnak. Én ezt bizonyára pontosan meg
ítélhetem, mert fönt állok s minden efféle kérdés elém kerül. Ennek oka 
az ifjúság nevelésében keresendő; hol van itt a hiba ? Bizony itt is, ott 
is. A főok az, hogy 1870 óta a filológusok mint beati possidentes ültek 
a gymnasiumban s főleg a tananyagra, a tanulásra s tudásra helyeztek 
súlyt, de nem a jellem nevelésére s a mai élet szükségleteire. Ön Hintzpeter, 
titkos tanácsos úr, meg fogja bocsátani, ön lelkes filológus, de mindazon
által a dolog nézetem szerint odáig fejlődött, hogy igy nem mehet tovább. 
Kevesebb súlyt helyeztek a „können“-re, mint a „kennen“-re, ez mutat
kozik a vizsgálatokon támasztott követelményeknél is. Abból az alapelv
ből indulnak ki, hogy a tanuló mindenekelőtt a mennyit csak lehet tud
jon ; hogy az az élet számára való-e, az mellékes. Ha az illető urak 
egyikével erről beszélnek s világossá akarják előtte tenni, hogy hiszen a 
fiatal embert némikép gyakorlatilag kell az életre s ennek kérdéseire elő
készíteni, akkor mindig az a felelet, hogy ez nem az iskola feladata, a 
fődolog az ész gimnasztikája, s ha az ész e gimnasztikáját derekasan 
végzik, akkor az ifjú képes lesz ezzel a gimnasztikával mindent, a mi az 
életre szükséges, megcsinálni. Azt hiszem, e szempontból nem szabad többé 
eljárnunk.

Ha most visszatérek az iskolákhoz, különösen magára a gymnasiumra, 
jól tudom, hogy sok körben engem a gymnasium fanatikus ellenének tar
tanak, s más iskolafajok érdekében is reám hivatkoztak. Uraim, ez nem 
áll. A ki maga is a gymnasiumot járta s a kulisszák mögé tekintett, az



213

tudja, hol van itt a hiba. Mindenekelőtt hiányzik a nemzeti alap. A gymna
sium alapjául a németet kell vennünk, nekünk nemzeti ifjú németeket kell 
nevelnünk, nem pedig ifjú görögöket s rómaiakat. Mellőznünk kell az 
alapot, mely évszázadokon át fennállott, a középkor régi klastromos neve
lését, a midőn a latin volt a döntő s még egy kis görög. Ez többé nem 
döntő, nekünk a németet kell alappá tennünk. A német dolgozatnak (Auf
satz) kell annak a középpontnak lennie, mely körül minden forog. Ha valaki 
az érettségi vizsgálaton hibátlan német dolgozatot készít, akkor ebből meg 
lehet ismerni a fiatal ember szellemi képzésének mértékét, s megítélni, 
ér-e valamit vagy sem.

Már most természetesen sokat fognak ez ellen fölhozni s azt fogják 
mondani: A latin dolgozat is igen fontos valami, a latin dolgozat nagyon 
jó ahhoz, hogy az embert idegen nyelvben kiképezze s mit tudom még. 
Uraim, magam tapasztaltam a dolgot. Hogyan is keletkezik ily latin dol
gozat ? Gyakran tapasztaltam, hogy egy fiatal ember a német dolgozatból 
teszem 4-est, egészben kielégítőt kapott s a latin dolgozatból kettőst. Ez az 
ember büntetést érdemel dicséret helyett, mert hogy a latin dolgozatot nem 
igaz úton hozta létre, világos. S az összes latin dolgozatok közül, melye
ket irtunk, tizenkettőre nem találni egyet, mely nem ily segédeszközök 
által jött volna létre. Ily dolgozatok „jók“-nak mondatnak. Ez volt a 
latin dolgozat. De ha a gymnasiumban „Minna von Barnhelm“-ről kellett 
dolgozatot írnunk, „alig elégségest“ kaptunk. Azért mondom: El a latin 
dolgozattal, háborgat bennünket s a németre való időt vesztjük el miatta.

Hasonlókép szeretném a nemzeti elem gyarapítását a történetben, föld
rajzban s mondában.Kezdjük el először is adolgot a saját házunkban. Ha azután 
ennek különböző szobáiban s kamaráiban el tudunk igazodni, akkor el mehetünk 
a múzeumba, hogy ott is tájékozódhassunk. De mindenekelőtt a hazai törté
netben kell járatosoknak lennünk. A nagy választófejedelem az én iskolai 
időmben csak ködszerű jelenség volt, a hétéves háború már tekinteten 
kívül maradt s a történelem véget ért a múlt század végével, a franczia for
radalommal. A szabadságharczokat, a mi a legfontosabb az ifjú állampolgárra 
nézve, nem vettük át és csak Hintzpeter titkos tanácsos úr kiegészítő igen 
érdekes előadásai folytán jutottam hála istennek abba a helyzetbe, hogy eze
ket a dolgokat megtudjam. Már pedig ez a punctum saliens. Miért csábíttat- 
nak el fiatal embereink ? Miért merül föl annyi zavaros konfuzus világboldo
gító ? Miért gáncsoskodnak mindig a mi kormányunkon s utalnak a kül
földre : mert a fiatal emberek nem tudják, mikép fejlődtek állapotaink 
s hogy gyökerei a franczia forradalom korában rejlenek. S azért az én 
erős meggyőződésem az, ha ezt az átmenetet a franczia forradalomtól a
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XIX. századig egyszerű, objectiv módon, alaponásaiban, világossá teszszük 
a fiatal embereknek, egészen máskép értik majd meg a mai kérdéseket mint 
eddig. Abban a helyzetben lesznek azután, hogy az egyetemen kiegészítő 
előadásokkal, melyeket hallgatnak, tudásukat fejleszthetik, növelhetik.

Ha most áttérek fiatal embereink foglalkozására, okvetetlenül szük
séges, hogy az óraszámot leszállítsuk. Hintzpeter titkos tanácsos úr em
lékszik rá, hogy abban az időben, midőn a kasseli gymnasiumba jártam, 
a szülők és családok először hallatták azt a panaszukat, hogy a dolog 
így nem mehet tovább. Ennek következménye volt, hogy a kormány pu
hatolózott : kötelesek voltunk minden reggel igazgatónknak czédulákat 
beszolgáltatni, hogy hány órát fordítottunk otthon a másnapra feladott 
házi dolog elvégzésére ; csak a prímára vonatkozó számokat említem itten. 
Nos hát, uraim, egészen becsületes bevallásoknál — nálam Hintzpeter 
titkos tanácsos úr ellenőrizhette — mindenkire 51/s, 6’/*—7 óra otthoni 
munka jutott. Ez az abituriensekuél volt így. Számítsunk hozzá 6 óra 
iskolai időt, két órát az evésre, akkor kiszámíthatjuk, mi maradt a nap
ból. Ha nekem nem lett volna alkalmam ki- s belovagolni s azonkívül is 
kissé szabadon mozogni, egyáltalán nem tudtam volna, milyen a világ. 
Ez mégis csak akkora munka, a minőt húzamos időn át a fiatal embe
rekre nem szabad róni. Nézetem szerint lent is határozottan segíteni s 
a munkát csökkenteni kell.

Uraim, ez nem megy, nem szabad ezt az ívet még jobban megfeszí
teni s nem szabad ebben a feszültségben meghagyni. Le kell szállnunk, már 
túlmentünk itt a végső határon. Az iskolák — a gymnasiumokról akarok 
szólni — emberfölöttit végeztek s nézetem szerint a müveitek nagyon is 
fölös számát produkálták, többet, mint a mennyit a nemzet elbír, többet, 
mint ők maguk elbírnak. Itt az a szó, mely Bismarck herczegtől szár
mazik, helyes, az „abiturienseink proletariátusa“ szava. Az összes úgyneve
zett éhségjelöltek, főleg a journalista urak, leginkább elzüllött gymnazisták, 
ez veszély reánk nézve. Ezt a fölösleget, mely már most is sok, mint
egy átázott mező, mely több vizet nem vesz föl, el kell távolítani. Nem 
fogok tehát többé gymnasiumot helybehagyni, mely létjogosultságát és 
szükségességét nem föltétien módon bizonyítja. Elég van már ebből ennyi is.

Már most arról van szó, mikép lehet a classikus műveltségre 
a reális műveltségre, s az egyéves önkéntességi szolgálathoz való jogosult
ságra vonatkozó kívánságokat legjobban kielégíteni ? Azt tartom, a 
dolog egészen egyszerűen olykép intézendő el, hogy radikális lépéssel 
tisztázzuk az eddigi felfogásokat: classikus gymnasiumok classikus
műveltséggel, egy második faja az iskoláknak reális műveltséggel, de
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semmi reálgymnasium. A reálgymnasium féldolog, csak félmüveltséget 
érünk el vele s az egész csak fél dolgot ád azután az élet számára.

Igen jogosúlt a gymnasiumi igazgatók panasza a tanulók ama rop
pant száma fölött, melyet magukkal kell czipelniök, mely soha a vizs
gálathoz nem jut el, mely csak az egyéves önkéntességi jogosultságot 
akarja megszerezni. Nos hát a dolgon könnyű segíteni, ha egy vizsgá
latot szúrunk közbe, arra az időpontra, a midőn az egyéves távozni 
akar s azonfölül jogosultságát attól teszszük függővé, hogy ha a reál
iskolát hallgatja, ennek végbizonyítványát tartozik fölmutatni. Akkor 
majd megérjük, hogy e jelöltek egész csapatja a gymnasiumtól a reál
iskolákba megy át; mert ha a reáliskolát elvégezték, akkor megvan nekik, 
a mit keresnek.

Ezzel egy másik pontot kötök össze, melyet már előbb említettem, 
ez az: a tananyag leszállítása csak a vizsgálatok egyszerűbb alakulásá
val lehetséges. Vegyük ki egészen a grammatikai productiókat az abitur, 
vizsgálatból s helyezzük el egy-két osztálylyal lejebb, tétessünk itt vizs
gálatot, technikai-grammatikai vizsgálatot, akkor oly szigorúan, a mint 
tetszik vizsgálhatjuk meg a fiatal embereket, akkor e vizsgálathoz fűz- 
hetők az önkéntességi vizsgálatok s azonkívül azok számára, kik tisztek 
akarnak lenni, a tiszthelyettesi vizsgálatok (Fähnrichexamen) úgy, hogy 
azután ezt nem kell többé letenniük. Mihelyt ez értelemben módosítjuk a 
vizsgálatokat s ekkép könnyítettünk a gymnasiumokon, akkor újra érvé
nyesülni fog az a mozzanat, mely az iskolában, különösen a gymna- 
siumban veszendőbe ment: a nevelés, a jellemképzés. Ezt most a legjobb 
akarat mellett sem érhetjük el, a midőn 30 fiú van egy osztályban, a 
kiknek ekkora pensumot kell végezniök s ezenkívül gyakran oly fiatal 
emberek tanítanak, kiknek jelleme még maga is képzésre szőrűi. Itt 
szeretném azt a jelszót idézni, melyet Hintzpeter titkos tanácsostól hal
lottam: a ki nevelni akar, annak magának kell neveltnek lennie. Ezt 
pedig a tanító-személyzetről általában most nem lehet állítani. Hogy a 
nevelés lehetségessé váljék, az osztályokon a tanulói létszám dolgában 
könnyíteni szükséges. Ez meglesz azon az úton, melyet leírtam. Azután 
attól is el kell állni, hogy a tanító csak arra való, hogy naponkint 
órákat adjon, ha pensumát elvégezte, munkája be van fejezve. Ha az 
iskola oly huzamos időre veszi el az ifjúságot a szülői háztól, mint most 
történik, akkor el kell a nevelését s az ezért való felelősséget is vál
lalnia. Neveljék az ifjúságot s akkor más fajta abiturienseink is lesznek. 
Azután el kell állanunk attól az elvtől is, hogy minden csak a tudáson



216

fordul meg, nem pedig az életen ; a fiatal embereket a mostani gyakor
lati élet számára kell előkészíteni.

Följ egyeztem magamnak nehány statisztikailag érdekes számot. — 
Poroszországban van 308 gymnasium és progymnasium 80,929 tanulóval, 
172 reálgymnasium és reálprogymnasium 34,465 tanulóval, 60 latin nél
küli főreáliskola s felsőbb polgári iskola 19,863 tanulóval. Az egyéves 
önkénytességi jogosultságot a gymnasiumban 68 százalék szerezte meg, a 
reálgymnaziumban 75 százalék s a latin nélküli reáliskolában 38 százalék. 
Az érettségi bizonyítványt szerezte az abituriensi vizsgálatokon a gymna
siumban 31 százalék, a reálgynmasiumban 12 százalék, a főreáliskolákban 
2 százalék. A nevezett intézetek minden tanulójának van körülbelül 25,000 
iskolai s házi-munkaórája s ezekből csak körülbelül 657 tornaóra. Ez 
oly túlságos mértéke a szellemi munkának, melyet le kell szállítani. — 
A 12 —13—14 éves fiú számára a quartában s tertiában a heti órák 
száma, a tornát s éneket beleszámítva, átlag 32, némely intézetekben 
35-re emelkedik, a reálgymnasium tertiájában 37, azaz liarminczhét óra! 
Nos, uraim, mi mind többé-kevésbé megértünk s dolgozunk, a mennyit 
bírunk, de huzamos időre ily munkát nem birnánk el. A statisztikai adatok 
az iskolai betegségek terjedéséről, főleg a tanulók rövidlátásáról valóban 
ijesztők s némely betegségekről még nincs általános statisztikánk. Gondolják 
meg, mily nemzedék nő fel az ország megvédésére. Én katonákat keresek 
s erős nemzedéket akarok, mely mint szellemi vezető és hivatalnok is 
szolgálja a hazát. A rövidlátók e tömege többnyire hasznavehetetlen, mert 
a ki a szemeit nem használhatja, hogyan akarhat sokat végezni ? A prí
mában a rövidlátók száma egyes esetekben 74 százalékra emelkedik. Saját 
tapasztalatomból idézhetem, hogy ámbár Kasselben igen szép szobánk volt, 
a tanári értekezleti szoba, szép, egy oldalról jövő világossággal s jó ven- 
tiláczióval, mely anyám kívánságára alkalmaztatott, mégis 21 tanuló közül 
18-nak volt szemüvege s kettő ezek közül a szemüveggel a tábláig nem 
tudott látni. Az ilyen dolgok maguk ítélik el magukat, itt tenni kell vala
mit s azért igen sürgősnek tartom, hogy az egészségtan már a tanítókat 
előkészítő iskolákban is fölvétessék, a tanítók ebből egy tanfolyamon men
jenek át s az a föltétel köttessék hozzá, hogy minden tanítónak, a ki egész
séges, tornáznia kell s minden nap tornázzon.

Uraim, ezek általánosságban azok a szempontok, melyeket ki akar
tam fejezni, oly dolgok, melyek szivemet indították s mondhatom, az a 
tömérdek levél, kérés, kívánság, melyet szülőktől vettem — ámbár minket 
atyákat, nagyrabecsült Hintzpeter uram tavaly oly pártnak nyilvánított, 
melynek a gyermekek nevelésébe nincsen beleszólása — reám, mint a hon
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atyjára, azt a kötelességet rójják, hogy kijelentsem: ez igy nem megy 
tovább. Uraim, az emberek ne szemüvegen át nézzék a világot, hanem 
saját szemükkel, s tetszésüket leljék abban, a mit látnak, hazájokban s 
ennek intézményeiben. Ebben kell most önöknek segíteniök.

4. A  tárgya lás és a h o zo tt h atározatok .

'A tárgyalás még a megnyitás napján vette kezdetét. Napirenden 
volt a 2-dik kérdés, melyet ezen s a következő napon tárgyaltak. Re
ferens Uhlig gymn. igazgató Heidelbergből. Fejtegetéseit a következő 
tételekben foglalja össze:

1. Közös alap mind a három iskolafaj számára nem ajánlatos. Azok 
a különböző előnyök, melyeket az iskola ily alakulásától várnak, nagyobb 
részt nem fognak bekövetkezni. A netaláni haszna pedig, melyet remél
hetni, nem éri föl a kárt, melylyel bizonyosan járni fog.

2. Habár a 2 a) és 2 b) alatt jelölt kombinácziók egyike sem 
tekinthető oly iskolának, melynek általános bevezetésére kelljen törekedni, 
mégis mindkettő egyes sajátos előnyökkel kínálkozik, melyeknél fogva egyik 
se zárandó ki, hanem a helyi körülményekhez képest az egyik helyen az 
egyik, a másikon a másik engedhető meg.
Correferensek dr. Schiller Giessenből s dr. Schlee reálgymn. igazgató 

Altonából. Az előbbi a következő tételeket állítja föl:
A felsőbb iskolaügy végleges rendezése csak két iskolafajt fog meg

hagyni, a reformált gymnasiumot s a latin nélküli reál- illetőleg főreál 
iskolát.

A fennálló reálgymnasiumok a helyi szükségletek szerint gym- 
nasiumokká vagy főreáliskolákká alakulnak át.

1. Minthogy az ajánlott átalakítás a szükséges kísérletek folytán 
előreláthatólag némi időbe fog kerülni, ajánlatos, hogy ha társadalmi s 
gazdasági tekintetekből lehetőleg messzire terjedő közös alap látszanék 
szükségesnek, s ama föltevés mellett, hogy egyelőre a reálgymnasium 
mint külön iskolafaj fentartatik

2. első sorban a reálgymnasium és gymnasium egybekapcsolása 
a kivitel egyszerűsége s esetleg szükségesnek látszó kísérletek azonnal 
való lehetsége miatt. Közös alap csinálható a mellékelt terv értelmében 
a felső III-ig bezárólag; az alsó Ill-tól kezdve az angol s görög nyelv 
facultative tanítandó, az alsó II-tól kezdve a reálgymnasium számára 
lényegében a felső reáliskola tanterve viendő keresztül.

3. Ily egyesítés mind a gymnasiumnak, mind a reálgymnasiumnak 
tetemes hasznot hajtana, előkészítene s megkönnyítene egy netaláni leendő 
átmenetet a Vl-ik vagy V-ikig való közös alap létesítéséhez s megengedné 
a latin nélküli felsőbb polgáriskola kapcsolatát a reálgymnasium felső 
fokához fa felső II-tól kezdve).

4. A latinnak elhalasztása az alsó III-ig s a latin nélküli alsóbb 
osztályok kiegészítése felső polgári iskolákká jobban megfelelne ugyan a 
reáliskola eredeti fejlődésének. De azzal a bajjal jár, hogy a felső fokokon 
az újkori nyelvekre való concentratiót megnehezíti; ép oly kevéssé létesít
hető általánosan ama berendezés által egy tantárgynak határozott túlsúlya.
Dr. Schlee reálgymn. igazgató a következő tételeket ajánlja:

1. A gymnasiumok túlságos megterhelése alkalmatlan tanítványokkal, 
a tudós pályákhoz való túlságos nagy tódulás, de főleg a gymnasiumbói 
távozó tanulók nagy többségének elhibázott iskolai nevelése oly iskolai
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berendezést követelnek, mely az iskolafajok elkülönülését s a bennök 
való választást későbbre halasztja a nélkül azonban, hogy egyrészt vala
mely iparos pályára való alkalmas előkészítés elmulasztatnék, másrészt 
pedig későbbi előkészítés valamely egyetemi vagy technikai tanulmányra 
lehetetlenné tétetnék: azaz a felsőbb iskoláknak közös alap kell.

2. Ajánlatos, a közös alapot több felsőbb iskolához újkori nyelv 
alapján szervezni. Főleg a franczia nyelv alkalmas e czélra.

3) Az 1882-iki tantervek által a reálgymnasiurni latin oktatásnak 
kitűzött czél nehézségek nélkül érhető el, ha az oktatás az alsó IlI-ban 
kezdődik s minden osztályban heti hat órát kap.

-i. Ily reálgymnasium alapja a human gymnasiumnak is való.
5. A mely helységben egy felsőbb polg. iskola az egyedüli felsőbb 

iskola és csak kevés tanuló fog később reálgymnasiumot vagy gymnasiumot 
látogatni, ott az intézetben a latin nyelv facultative tanítandó s más 
tárgyakban könnyítések engedendők meg.

6. hogy alsó secundabeliek ily f. polg. iskolából a gymnasiumi f. 
secundába léphessenek, ajánlatos, némely gymnasiumot kisebb, erre külö
nösen alkalmas helyeken fekvő polg. iskolából s főgymnasiumból összetett 
intézetekké alakítani át s ezekkel internatust kapcsolni össze, mely főleg 
hivatalnokok tehetséges fiait, kiknek gymnasium nincsen közelükben, köny- 
nyítő feltételek mellett venne föl.

A vitában a kormány képviselője kijelenti, hogy a kormány csak 
tényleges helyreigazításokra s magyarázatokra fog szorítkozni. Egyszer
smind a minister megbízásából közli az értekezlettel, hogy a minister 
a tantervek megállapításában bizonyos szabad mozgást akar az inté
zeteknek engedni egyéni s tartományi viszonyok szerint.

A következő napokon a gymnasiumok tantervének kérdése (3. kérdés) 
került szőnyegre, melyben Kruse, Volkmann és Schottmüller referáltak. 
Kruse nem ajánlja az ókori nyelvek tanításának megszorítását; Volkmann 
még határozottabban tiltakozik ez ellen, Schottmüller azonban a meg
szorítást szükségesnek mondja. Helmholtz főleg a természettudományi 
tanulmányok szempontjából támasztott követelményeket hangoztatja, 
melyek leginkább a német nyelv tanítására vonatkoznak, de az óra
szám növelése nélkül érhetők el. A következő üléseken Schrader, 
Kropatschek, Paulsen mind az ókori nyelvek tanításának megszorítása ellen 
nyilatkoztak. Hintzpeter ez alkalommal kijelentette, hogy a kasseli 
gymnasium teljesen megtette kötelességét császári növendékével szem
ben s a belé (a gymnasiumba) helyezett várakozások nagy mértékben 
teljesedtek.

Csak deczember 10-én került tárgyalás alá a 4. kérdés s ez alka
lommal a császár által fölvetett kérdések közül ezek: A tantervek osz- 
tályonkint vannak-e az egyes szakmák számára megállapítva. Az új tan
módszernek legalább főpontjai meg vannak-e állapítva ? Egyszersmind 
tárgyaltatott a legelső kérdés, mely körül igen bő és sokfelé ágazó vita 
keletkezett. A szavazás előtt az 5. kérdés tárgyalásába is fogtak. A
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Reichsanzeiger tudósításaiból az látszik, hogy itt történt az első szavazás 
s az a—d) kérdésekre majdnem egyhangúlag igennel feleltek. Csak az
a) pontban kimaradtak e szavak „a latin mellett“ ; s a c) ponthoz az a 
határozat járult, hogy az elbocsátási vizsgálatok a hatodik évfolyam vé
gére teendők.

A 6. kérdésre is majdnem egyhangúlag igennel felelt az értekezlet. 
A 7. kérdésnél a következő határozatokat hozták :

Az alsóbb osztályokban is a tanulók maximális száma negyvenben 
állapíttatik meg. Az egész intézetben a tanulók maximális száma 400. 
Parallel osztályok a felsőbb tanfolyamokban lehetőleg kerülendők. Az 
évfolyamok elválasztása a III. és II-ban rendesen kívánatos. A (rendes 
és fő) tanítók köteles óráinak száma 22-nél több ne legyen.
A 8. kérdéssel kapcsolatban a császár ama kérdése tárgyaltatott: 

eleje van-e a jövőben véve a túlterhelésnek. E kérdés tárgyalásához 
azután hozzáfűzték a 9-ét s ezzel kapcsolatban a császárét: Mi történjék 
az észszerűen felhasználandó tornázáson kivül az iskolai egészségügyért.

A pénteki ülés végén (decz. 12.) szavaztak az elvi kérdések (I., II., III.) 
dolgában s a következő eredményekhez jutottak :

1. 1. A  jövőben elvileg csak két fajtája a felsőbb iskoláknak tar
tandó meg, t. i. a gym nasium  a két ókori nyelvvel s a la tin  nélküli 
iskolák, (főreáliskola s felsőbb polg. iskola).

2. Kívánatos azonban, hogy oly városok számára, melyeknek reál- 
gymnasiumai megszűnnek, a helyi viszonyok szerint kivételes átmeneti 
formák találtassanak és engedélyeztessenek.

II. Közös alap gymnasiumok és latin nélküli iskolák számára nem 
ajánlatos. Azonban az időviszonyok s helyi szükségletek szerint meg
engedhető

а) hogy a már most is a gymnasium és reálgymnasium három alsó 
osztálya számára fennálló közösség az alsó secundáig (bezárólag) terjesz
tessék ki, míg a felső secundától kezdve fölfelé a főreáliskola tanterve 
lép életbe ;

б) vagy hogy a latin a reálgymnasiumban az alsó tertiáig halasz- 
tassék s a három latin nélküli alsó osztály felfelé felső polgári iskolává 
egészíttessék ki.

III. 1. Kívánatos, a tanítási órák összegét a gymnasiumokban 
csökkenteni.

2. A tanítási óráknak e czélnak megfelelő csökkentése az ókori 
nyelvekben lehetséges, ha főczélul a bevezetésre a classikus Írókba tö
rekszenek s a grammatikai gyakorlatok lényegesen csak eszközül szolgál
nak erre.

Az összes órák számának csökkentése részint a régi nyelvekre 
részint más szakokra essék.
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3. A latin dolgozat mint czél elesik.
4. A görög Írásbeli áthelyezési dolgozat a prima számára elesik.
5. Az angolnak behozatala a gymnasiumokba a helyi viszonyok 

szerint facultativ vagy kötelező módon ajánlandó.
6. Ajánlatos a rajzot a gymnasiumokban a quartán túl (az alsó se- 

cundáig bezárólag) kötelezővé tenni.
7. Ajánlatos, a rajzot a sextában elejteni.
8. A német nyelv tanítására minden körülmények közt a fősúly 

helyezendő, az órák száma, a mennyire lehet, szaporítandó, mindenek 
előtt azonban a német kifejezésben való tökéletesedésre minden tanítási 
órában, s főkép az idegen nyelvekből való fordításban gond fordítandó.

9. Az újabb hazai történet behatóbb tárgyalása a történeti tan
anyag egyéb részeinek helyes korlátozásával az eddigi történeti óraszám 
növelése nélkül érhető el.

Ugyanez ülésben a VIII. és IX. kérdésre vonatkozólag is történt 
szavazás. A többség határozata:

VIII. IX. Az értekezlet által ajánlott leszállítása a heti tanítási 
óráknak nem járhat a házi dolgozatok növelésével.

2. Az ez által szükségessé vált áttétele a főmunkának az iskolába 
megköveteli a tanítás módszerének javítását.

3. Ennek elérésére s a tanítókkal meg tanulókkal szemben támasz
tandó követelmények teljesítésére mellőzhetetlen, habár megvalósításukban 
a helyi viszonyok szerint megállapítandó előfeltételeknek jelentjük ki 
(az osztályok s intézetek frequentiájának kívánatos csökkentésén kívül)

a) a tanítók paedagogiai kiképzését;
V) a tanítórend helyzetének javítását összes külső viszonyaiban;
c) megszorítását a szaktanítási rendszernek; nagyobb felelősséget 

az osztálytanítónak tanítványainak testi s szellemi gyarapodásáért;
d) a játékok s testgyakorlatok művelését; az utóbbiak mindennapi 

feladat gyanánt jelölendők meg, tehát főkép a tornatanítás gyarapítását 
s emelését s a lehetség szerint az intézet tanárai által való megadását;

e) kedvezését a testápolásnak s teljesítését az iskolai egészségtan 
követelményeinek, valamint ennek felülőrzését iskolai orvos által, a tanító 
meg tanulók oktatását az egészségtan elveiben, valamint a balesetek 
alkalmával nyújtandó első segítségben.

f) A szabadban való tanítás a természetrajzban s a hazai földrajzi 
s történeti tanításban mindenkép előmozdítandó.
A 10. kérdéssel kapcsolatban tárgyaltatott a császár ama kérdése, 

hogy a vizsgálatok meg vannak-e könnyítve eddigi fölösleges terheiktől. 
A hosszú vita után, a szavazás elhalasztásával rátértek a 11. kérdésre, 
a következő ülésben a 12-re. Itt a referensek tételein kivül, melyeket 
mint elfogadottakat alább közlünk, más indítványok is voltak, melyek 
közül elvetették, hogy a vallástam óráknak száma a quintában háromra 
emeltessék, továbbá, hogy az oktatás egyhuzamban, délelőtt, történjék s
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azért az ev. konfirmálandók s a kath. tanulók vallásoktatása meghatározott 
késői délutáni órákra tétessék át. Elfogadtatott azonban az a kijelentés, 
hogy az értekezlet meleg köszönetét mond a kormánynak ama nyilat
kozatáért, hogy az órabeosztásban s a tanítás menetében az egyes isko
láknak, a sajátos szükségletekhez képest, nagyobb szabadságot és válto
zatosságot enged meg, mert meg van győződve róla, hogy ép ez fogja 
különös mértékben a felső iskolaügyet fejleszteni. Az elfogadott tételek 
egyébiránt ezek :

X. 1. Az érettségi vizsgálat a felsőbb iskolákban meghagyandó.
2. E vizsgálat állami felügyelet alatt leteendő áthelyezési vizsgálat

nak tekintendő a Ia-ból ; szorosan ez osztály munkájához kapcsolódjék s 
ennek pensumára szorítkozzék.

3. Az Írásbeli vizsgálatban az osztálykor szerint jogosított összes 
la-beli tanulók vesznek részt, hacsak a tanítótestület egyhangú határozata 
által mint éretlenek eleve vissza nem utasíttatnak.

4. Az érettségi vizgálat egyszerűsítése a gymnasiumokban elérendő :
a) az Írásbeli vizsgálatban a latinból való fordításnak a latin dol

gozat helyébe való behozásával ;
b) a prima számára való görög és franczia áttételi scriptum 

tekintetbe vételének mellőzésével;
c) a latinul beszélés elejtésével a szóbeli vizsgálaton;
d) a földrajznak a szóbeli vizsgálaton való mellőzésével;
e) a héberből való Írásbeli és szóbeli vizsgálat elejtésével:
f) a vallásból s történetből jó osztályeredmény esetében való föl

mentésével ;
g) az Írásbeli vizsgálathoz tartozik mathem. és mathem. physikai 

dolgozat, mely áll egy math, föladat megoldásában vagy a mathematikai, 
vagy pedig a math, physikai tanításból vett igazságoknak és tételeknek 
összefüggő előadásában, megvilágításában s megítélésében.

5. Ajánlatos, a szóbeli vizsgálat alól való fölmentés föltételeit (vizs
gálati rend. 10. §. 4) oda magyarázni, hogy valamennyi vizsgálati dol
gozat megszorítás nélkül elégséges.

6. Ajánlatos a compensatio megengedésére vonatkozólag (vizsg. r.
12. §. 3.) magyarázó határozatokat hozni.

7. Ha az egyéves önkénytességi szolgálatra való jogosultság a Ilb. 
után leteendő vizsgálat sikeréhez köttetik, akkor ajánlatos e vizsgálatot 
úgy rendezni be, mint a megfelelő hatosztályú iskolákban.

8. Reálgymnasiumi abituriensek Írásbeli kiegészítő vizsgálataikban 
csak olynemű dolgozatokat készítenek, mint a gymn. abituriensek; a szó
beli vizsgálatban elesik az ókori történet.

9. A reálintézetek elbocsátási vizsgálatainak könnyítései a gymn. 
vizsgálatrendnek megfelelően, a tanügyi kormány által állapíttatnak meg.

XI. 1. Elvi változtatások a leendő felsőbb iskolai tanítók tudomá
nyos kiképzését illetőleg nem szükségesek.

T a n á re g y e sü le ti K özlöny . XXIV. 16
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2. Az egyetem s képző eszközei a tudományos kiképzés dolgában 
kielégítőknek bizonyultak.

3. Ajánlatos, hodegetikus tanulmányi tervekkel a szükséges útmu
tatást megadni a tanulóknak tanulmányaikban,

4. Várható, hogy az egyetem részéről gondoskodni fognak róla, 
hogy a tervek értelmében a tanulmányok kivihetősége megfelelően 
biztosíttassák, főkép pedig, hogy általánosabb összefoglaló előadásokról 
is fognak gondoskodni meghatározott tudományszakok fölött.

5. A gyűlés megelégedettséggel üdvözli a kormány intézkedéseit a 
tanítók továbbképzése dolgában, minők archaeologiai tanfolyamok be
rendezése, utazási ösztöndíjak stb.

6. Az iskolai oktatásnak élő idegen nyelvekben az a czél tűzendő 
ki, hogy szabad szó- s Írásbeli használatukra képesítsen; az egyetemi 
oktatásnak ugyan e szakmákban pedig az a feladata, hogy az ebbeli jár
tasságot lehetőleg fokozza.

A császár ama kérdésére, hogyan gondolandó a felügyelet, mely 
nélkül minden, a mit jóhiszeműleg terveznek, csak a papíron marad, 
a gyűlés ekkép felelt:

A tanítás s nevelés felügyeletére a felsőbb iskolákban elegendők 
a meglevő felügyeleti orgánumok; a tanítás szervezetének bekövetkező 
változása s a felügyelő személyzetnek ezáltal föltételezett munkatöbblete 
sürgősen kívánatossá teszi, hogy a tartományi iskolai tanácsosok (Provin- 
tial-Schulräthe) száma szaporíttassék.

A 14. kérdés, mely a 13. előtt tárgyaltatott, a következő tételek 
elfogadására adott alkalmat:

XIV. Mihelyt a felsőbb polg. iskolákban való szükséglet nagyobb jogo
sultságok folytán, valamint annak következtében növekedik, hogy az' 
egyéves önk. katonai szolgálatra való jog a többi felsőbb iskolákon is 
csak vizsgálattal szerezhető meg. e szükséglet kielégítésére a következő 
rendszabályok ajánltatnak :

1. Az eddigi hatosztályú gymn. és reálgymn. intézetek, melyekből 
kimutathatólag nem sokan lépnek át a gymnasiumok és reálgymnasiumok 
felsőbb osztályaiba, felsőbb polgáriskolákká alakítandók át.

2. Hasonló átalakítás veendő tekintetbe ama kilenczosztályú gymn. 
és reálgymn. intézeteknél, melyekben a tanulók nagy többsége az alsó 
secundán túl nem megy, melyeknek felső secundájában és prímájában 
nincs a tanulóknak akkora száma, mely egy teljes intézet fentartását 
igazolná.

3. Oly városokban, melyekben több gymn. és reálgymn. intézet 
van, lehetőleg arra kell törekedni, hogy ez intézetek egyike felsőbb polg. 
iskolává alakíttassák át, illetőleg hogy uj alapításnál felsőbb polg. iskola 
állíttassák.

4. Oly városokban, melyekben még nincs felsőbb iskola, uj alapí
tásnál a polg. iskolának adandó elsőség.



5. A lakosság kisebbsége érdekeinek megvédésére ott, hol latint 
nem tanító intézet van, a latin oktatás a három alsó osztályhoz fűzendő.

6. Az állam felsőbb polg. iskolák állítását és fentartását ugyanazon 
elvek szerint támogasson, mint eddig a gymnasialis intézetekét; főleg az 
átmenet idejében állami eszközökkel segítse a polg. iskolákat s kevésbbé 
tehetős városokat ily intézetek állításában pénzzel támogasson.

7. A tudományos tanítók fizetésének átlaga a felsőbb polg. iskolák
ban és a hatosztályú intézetekben a kilenczosztályukéval egyenlővé teendő.

8. A felsőbb polgári iskola számára ajánlatos a reáliskola neve, 
mely egyszersmind a főreáliskolához való viszonyára utal.

XII. 1 A felsőbb tanintézetek önállóan halhatnak növendékeik er
kölcsi képzésére :

а) gondos általános fegyelemmel (Zucht);
б) a vallási érzület ápolásával s támogatásával mind a vallás- 

oktatás, mind megfelelő iskolai ájtatosságok segítségével. A confirmatio- 
nális oktatás nagy jelentőségénél fogva az iskola kötelessége azt minden
kép támogatni, nevezetesen alkalmas időt is bocsátani rendelkezésére. 
Ajánlatos mindig felsőbb iskolákban az iskolai napot rövid ájtatossággal 
kezdeni meg;

c) a történetoktatásban s az irók magyarázatában található erkölcsi 
s hazafiúi művelő anyag tárgyszerű felhasználásával;

d) a tanulók sajátosságának szerető tekintetbe vételével mérsékelt 
létszámú osztályokban;

e) a szaktanítói rendszer megszorításával;
f) a nevelővé kiképzett tanító erkölcsi magatartásával;
g) a tanítói rend megfelelő rangállásával s pénzügyi ellátásával.
2. A családdal való lehető együtt működésével:
а) a tanulók fegyelmezésében s őrzésében az iskolán kívül;
б) tapintatos meglátogatásokban a házban ;
c) iskolai intézményekben s iskolai ünnepélyek alkalmával.
3. A szülők is alkalmas módon buzdítandók e közlekedésre.

A 13. kérdés az utolsó ülésen, melyen a császár elejétől végig 
részt vett, deczember 17-én tárgyaltatott. A tárgyalás három órán át 
tartott. Az eredményt alább közöljük. Ezután következett a császár 
záróbeszéde. Lucanus felolvasta a császári Cabinetordre-t s Kopp érsek 
köszönő szavakat intézett a császárhoz. Ezzel az értekezlet véget érti 
A társaság ezután lakomára gyűlt össze a cultusministerium termeiben. 
Itt adta át a császár a közokt. ministernek arczképét azzal a nevezetes 
aláírással: sic volo, sic jubeo.

A 13. kérdésre adott felelet a következő :
XIII. 1. A gymn. érettségi bizonyítvány feljogosít minden facultás- 

beli tanulmányra s az e tanulmányokat föltételező vizsgálatokhoz való bo
csátásra az állami s egyházi szolgálat hivatalai számára, ideértve az orvos 
hivatalokat, a felső bányászati, építési, 'gépszerkesztő, hajóépítési, posta
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s erdészeti szakokat. A technikai főiskolákon való tanulmányokhoz a gym- 
nasiumi érettségi bizonyítvány kiegészítendő a rajzban való elegendő 
jártasság, esetleg a mathematikában s természettudományokban való ele
gendő jártasság kimutatásával.

2. A kilencz évfolyamra berendezett reálisztikus jellegű iskola által 
kiállított érettségi bizonyítvány feljogosít a technikai főiskolákon való 
tanulásra, valamint a felsőbb bányászati, építési, gépszerkesztő, posta s 
erdészeti szakokra, s ha ez intézetekben latin oktatás is adatik, a mathe- 
matika s természettudományok egyetemi tanulmányozására is. Az 1. alatt 
jelzett facultásbeli tanulmányokhoz s vizsgálatokhoz a kilencz évfolyamra 
berendezett reálistikus jellegű intézet által kiállított érettségi bizonyítvány 
kiegészítendő az ókori nyelvekben való elegendő jártasság kimutatásával.

3. A hatosztályú felsőbb iskola által kiállított érettségi bizonyítvány 
feljogosít az összes alsó hivatalbeli szolgálatba való belépésre. Egyelőre a 
kilenczfokú intézeteknél ugyan e czélra elegendő a vizsgálat alapján ki
állított érettségi bizonyítvány a felső II. számára.

4. Az egyéves önkéntes hadi szolgálatra való jogosultságot meg
adják a hatfokú intézetek érettségi bizonyítványai, valamint a kilencz
fokú intézetek 2b. osztályának végén sikeresen kiállított vizsgálat.

5. A mennyiben egyes államilag rendezett hivatási ágak az általá
nos iskolai képzettségen túl határozott szakismereteket s ügyességeket 
tételeznek fel, külön erre vonatkozó vizsgálatok berendezése enged
tetik meg.

6. Ama hivatás szerint, melyet a gymn. abituriens választani akar, 
a tanügyi kormánynak tartassák fenn, vájjon különösen jó gymn. érettségi 
bizonyítványok esetében el akarja-e egészben vagy részben engedni a 
reális kiegészítő vizsgálatot. Ama hivatás szerint, melyet a realabituriens 
választani akar, a tanügyi kormánynak tartassák fenn. vájjon különösen 
jó főreáliskolai érettségi bizonyítvány esetében el akarja-e egészben 
vagy részben engedni a gymn. kiegészítő vizsgálatot.

7. Kilencz osztályú felsőbb iskolai érettségi bizonyítvány minden 
birtokosának maradjon fenn lehetősége annak, hogy oly állami vizsgála
tokra is bocsáttassák, melyekre érettségi bizonyítványa nem jogosítja 
fel. E czélra tanulmányi ideje alatt szakvizsgálatot kell tennie.

8. A jogosítási ügy okvetetlenül szükséges ujjárendezésével oda kell 
törekedni, hogy a reálistikus műveltség a humanistikussal lehetőleg 
egyenlő értékűnek becsültessék. (Dass eine möglichst gleiche Wertschätzung 
der realistischen Bildung mit der humanistischen angebahnt werde.)

5. A császár záróbeszéde.

Ha már az értekezlet megkezdésekor egy pillanatig se kételked
tem lefolyásában és sikerében, mégis ma, működésűk befejezése alkalmá
val legteljesebb megelégedésemet s legteljesebb elismerésemet nyilvánítom 
Önöknek azért, hogy becsületes munkával s nyílt nézet- meg eszme
cserében oda jutottak, a hová az utat megmutattam Önöknek s hogy
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elsajátították s követték azokat a gondolatokat, melyeket Önöknek jelez
tem. Engedjék meg, hogy mielőtt végzünk, még nehány pontot érintsek, 
mely Önökre nézve érdekes lehet.

A mint hallom, a megnyitásnál feltűnt Önöknek, hogy a vallást nem 
említettem. Uraim ! Abban a nézetben voltam, hogy eszméim s gondola
taim a vallásról, azaz minden embernek istenhez való viszonyáról, hogy 
melyek s mily szentek s magasztosak előttem, oly napnál alaposabban 
állnak mindenki előtt, hogy mindenki a népből ismeri őket. Magától érte
tődik, hogy mint porosz király s mint egyházamnak summus episcopus-а 
legszentebb kötelességemnek fogom tartani, hogy a vallási érzelem 
s a keresztyéni szellem szikrájának ápolásáról s gyarapításáról az isko
lában gondoskodjam. Az iskola becsülje s tisztelje az egyházat s az egyház 
viszont támogassa az iskolát s segítse feladataiban; akkor együttesen ké
pesek leszünk az ifjúságot a modern államélet feladataira előkészíteni. 
Azt hiszem, ezzel о pontot teljesen elintéztem.

Mindenhez, a mit határoztak, teljesen hozzájárulhatok. Csak egyet 
akarnék megjegyezni. Nem egészen világos még az érettségi vizsgálat 
kérdése s erre vonatkozólag még várok későbbre nyilatkozatot a minis- 
tér úr nézeteiről s javaslatairól.

Uraim ! Egy új század felé az átmenet s haladás időpontjában 
élünk s mindenkor házam előjoga volt, úgy értem, elődeim mindenkor 
bebizonyították, hogy az idő érverését érezvén előre megkémlelték, mi 
lesz. S akkor megmaradtak a mozgalomnak élén, melyet vezetni s új 
czélok felé kalauzolni el valának tökélve. Én azt hiszem, hogy fölismer
tem, hová czéloz az új idő s a végéhez közelgő század s el vagyok 
határozva, a mint az voltam a szocziális reformok megragadásánál is, 
hogy az ifjú nemzedék képzésénél arra az új pályára lépek, melyre ok- 
vetetlenül lépnünk kell; mert ha nem teszsziik, hát húsz év múlva kény
szerítenek majd rá. Azért Önöknek mindnyájuknak különös megelégedett
ségükre s örömükre fog szolgálni, hogy Önök voltak azok, kiket kike
restek, hogy új pályánk első alapvető elveit lerakják, velem együtt 
dolgozzanak s velem együtt megnyissák az új utakat, melyeken ifjúságunkat 
majd vezetni akarjuk s erősen meg vagyok győződve, hogy ezer meg ezer 
anya áldást s áldó kivánatot fog mindegyikükre, ki itt ült, az égtől kérni. 
Egyet sem veszek ki, sem azokat, kik gondolataimért küzdöttek, sem 
azokat, kik nehéz küzködéssel s lemondva arról, a mit eddig követni 
jogosultaknak hitték magukat, áldozatot hoztak, mindnyájuknak köszö
netét mondok. Az áldozatok, melyeket hoztak, keltsék Önökben azt az 
érzést, hogy Önök is lényegesen közreműködtek e munkában.
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Uraira, noha nem szeretek papírról olvasni, mégis szeretnék Önökkel 
egy czikket közölni, melyet oly figyelemre méltónak, oly szépen írottnak 
tartok, mely annyira minden tekintetben előadja, a mit gondoltam, midőn 
most körülbelül két hete Önökhöz szólottám, hogy a főmondato
kat, melyek benne vannak, föl szeretném olvasni. Megjelent a „Hanno
verscher Courier“-ben f. hó 14. e czím alatt: Félreértések. A mondatok 
következő sora foglaltatik benne :

(A felolvasott czikk kifejti, hogy csak az való tanítónak, ki a 
monarchia híve s az alkotmány alapján áll. Nem arról van szó, hogy a 
szoczialdemokraczia tanait vitassa a tanító az iskolában, hanem hogy az 
állam lényegét hiven s világosan magyarázza, ezzel eleget tett ebbeli fel
adatának is.)

Uraim ! Az a férfiú, ki ezt irta, megértett engem s hálával tarto
zom neki, hogy a nép széles köreiben e nézetet terjeszteni iparkodott.

Engedjék, hogy még egy szót szóljak katonai nevelő intézeteinkről, 
a kadétiskolákról. Itt említés történt róluk, hogy például szolgáljanak, 
s kívánságok hallatszottak, hogy berendezésük a többi felsőbb iskolákra 
is alkalmaztassák.

Uraim ! A kadéttestület egészen sajátos valami, külön czélja van, 
magában áll, közvetlenül nekem van alárendelve s itt semmikép nem 
érint bennünket.

Midőn itt összefoglalást adok, mielőtt végeznék, házam egy más 
alapelvére, melyet ma egy előkelő tag idézett, akarok rátérni: Suum cui 
que; azaz, mindenkinek a magáét, nem pedig valamennyinek ugyanazt. 
S ép ezt követjük itt e gyűlésben is azzal, a mit Önök határoztak. Eddig 
az út, hogy úgy mondjam a Thermopylaektól Cannae-n át Rossbachba s 
Vionville-be vezetett; én az ifjúságot Sedan-tól s Gravelotte-tól Leuthen-en 
és Rossbach-on át Mantineába s a Thermopylaekhoz vezetem. Azt hiszem, 
ez a helyes út s ezen kell ifjúságunkkal járnunk.

S most uraim, még egyszer szives köszönetéin s legteljesebb elis
merésem mindenért, a mit eddig tettek. Gondolataimat s parancsaimat e 
mindnyájunk által szivünkén hordott ügy későbbi fejlődését illetőleg egy 
Kabinets-Ordre-ben tettem le, mely számára az uraktól most meghallga
tást kérek.

6. A Cabinets-Ordre.

Örömmel s megelégedéssel töltött el engem, hogy tanúja voltam ama 
komolyságnak s odaadásnak, melylyel az iskolakérdés tárgyalására összehí
vott értekezlet tagjai mindnyájan hozzájárultak ahhoz, hogy e nemzetünkre 
oly kiválóan fontos s nekem különösen szivemen fekvő ügyön lendítse-
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nek. Azért nem tagadhatom meg magamtól, hogy valamennyi tagnak tel
jes elismerésemet s királyi köszönetemet ne nyilvánítsam. Főleg Önt illeti 
meg teljes köszönetéin a tárgyalások ép oly ügyes mint erélyes vezeté
séért s örömmel mondhatom, hogy a várakozások, melyeket a tanácsko
zások kezdetekor tápláltam, azok eredményei által teljesedésükhöz sokkal 
közelebb jutottak. Hogy a nyert gazdag s becses anyag alapján mentül 
előbb biztos határozatokat hozhassak a reformmű keresztülvitelére, fel
hívom Önt, hogy legközelebb javaslatokat terjeszszen föl hozzám egy öt 
vagy hét tagból álló bizottság alakítására, melynek feladatául teendő 1. 
hogy az anyagot rendezze s átvizsgálja s erről lehetőleg gyorsan jelen
tést tegyen s 2. mind Poroszországnak, mind a többi szövetséges állam
nak egyes különösen deréknek ismert intézeteit meglátogassa, hogy a 
nyert anyagot gyakorlati tekintetben is kiegészítse. Reményiem, hogy ez 
előmunkálatok alapján módjában lesz a felső oktatásügy fontos reform
jainak tervét a szükséges pénzügyi rendszabályok tekintetében is oly korán 
kidolgozni, hogy az új terv behozatala 1892. április 1-ején történhetik 
meg. Elvárom, hogy az ügy menetéről holnapról holnapra jelentést tesz 
nekem. Még egy pont érintése fekszik szivemen. Nem ismerem félre, hogy 
az új reformtervek keresztülvitelével tetemesen nagyobb követeléseket 
kell majd az összes tanítóság munkaerejével szemben támasztani. De 
bízom mind kötelességérzetében, mind hazatiságában, hogy az új felada
toknak híven s odaadással szentelik magukat. De ezzel szemben okve- 
tetlenül szükségesnek tartom azt is, hogy a tanitórend külső körülményei, 
valamint rangja s fizetésbeli viszonymi is megfelelő szabályozást nyerje
nek s kívánom, hogy e pontot különösen szem előtt tartsa s erről nekem 
jelentést tegyen.

Adatott Berlinben a kastélyban, 1890. decz. 17. Vilmos.
A vallás-, közoktatás- és orvosügyi miniszternek.

7. Az értekezlet eredm ényei.

A tárgyalások kiterjedt volta, de némely álhiresztelések is kívána
tossá teszik, hogy az értekezlet általánosabb jellegű eredményeit röviden 
összefoglaljuk. Nem akarunk most a hozott határozatok méltatásába 
bocsátkozni, de föl akarjuk tüntetni, mely irányba akarja az értekezlet 
a porosz középiskolai ügy fejlődését terelni.

A középiskola szervezését illetőleg az értekezlet, a német császár 
megnyitó beszédének értelmében, határozottan elveti az egységes közép- 
iskola eszméjét; megszüntetendőnek mondja a reálgymnasiumot, azt a 
középformáját a középiskoláknak, mely a gymnasium és reáliskola közt 
foglalván helyet, e kettő helyébe akart lépni; kimondja a középiskolai 
dualismust, a gymnasium és reáliskola különválását s különállását; ellen
ben beolvasztja a polgári iskolát a reáliskolába, melynek I—VI. osztálya 
amazzal lényegesen azonos; a polgári iskola külső állását nagyon emeli
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az egyéves önkéntességi jognak érettségi bizonyítványához való kapcsolá
sával ; a gymnasium s reáliskola elkülönítését egymástól még élesebbé 
teszi azzal az intézkedéssel, hogy míg a reáliskolai tanuló csak gymn. 
kiegészítő bizonyítványnyal léphet az egyetem minden facultásába, viszont 
a gymnasiumi tanuló is csak kiegészítő reálvizsgálattal mehet polytechni- 
kumra. Azonban több lehetséget ad a versenyre a két középiskolának, 
illetőleg a reáliskolának azzal, hogy egyes esetekben egészen elengedhetőnek, 
rendszerint pedig későbbre halaszthatónak mondja e kiegészítő vizsgálatot 
(1. XIII. 7.) s elvileg, habár nem tényleg, egyenlő rangúnak mondja a realisti- 
kus képzettséget a humanistikaival. A kik tehát a német értekezlettől az 
egységes iskola diadalát s a gymnasium bukását remélték, alaposan 
csalódtak

A c la ss ik u s  n y e lv e k  tanítása dolgában az értekezlet kimondotta, 
hogy a grammatikai tanítás megszorítandó, főczélúl az irók olvasása tűzendő 
ki, a latin nyelvi dolgozat eltörlendő, úgyszintén a görög scriptum is. 
Ezzel megfelelő könnyítések járnak az érettségi vizsgálaton.

Az iskola belső életére vonatkozólag figyelmet érdemel a német 
nyelv, az újabb hazai történet behatóbb tanításának hangsúlyozása, a taní
tás súlypontjának az iskolába helyezése, a szaktanítói rendszer megszo
rítása, a tornaoktatás, testgyakorlás, iskolai egészségügy nagyobb művelése, 
az érettségi vizsgálat megkönnyítése, az erkölcsi képzés erősebb hangsúlyo
zása. Fontos a tanulók létszámának megszorítása az alsóbb osztályok
ban is.

Fölötte lélekemelő reánk tanárokra nézve, mily határozottan s me
legen szólott a császár a tanárok anyagi helyzetének javításáról, rangjuk 
emeléséről s külső viszonyaik rendezéséről. Jól esik az nekünk is, főleg 
most, mikor oly nagy szükségünk s eddigelé oly kevés kilátásunk van 
hasonló jóakaratra s támogatásra.

I R A T T Á R

A m. kir. országos közoktatási tanács szabályzata.
(Jóváhagyást nyert Ő császári és apostoli királyi Felségének 1890. évi november 

hó 19-én Gödölló'n kelt legf. elhatározásával).

1. §. Az országos közoktatási tanács feladata, a vallás- és közoktatásügyi 
ministernek, szakszerű elbírálást igénylő tanügyi kérdésekben, akár külön meg
keresésre, akár saját kezdeményezéséből, véleményt adni és javaslatokat készíteni. 
E feladat sikeres teljesítése czéljából éber szemmel kiséri az országos közoktatás 
állapotát és szükségleteit s az oktatás tudományos és methodikus részei felett 
való felügyeletben cselekvó'leg is részt vesz.
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2. §. Az országos közoktatási tanács munkaköre a tanügy minden ágára 
kiterjedhet; de első sorban a középiskolák és népiskolák, úgyszintén az alsó és 
középfokú szakiskolák ügyeit öleli fel.

3. §. Az országos közoktatási tanács teendői:
a) Az oktatás tudományos és methodikus részeire vonatkozó általános 

érvényességű intézkedések előkészítése és véleményezése.
b) A tanítók és tanárok képzése és képesítése módjának szemmeltartása.
ej A tanintézetek szellemi munkásságának figyelemmel tartása.
d) A tanítás összes segédeszközeinek megbírálása.
ej A külföldi tanügyi mozgalmak nyilvántartása.
4. §. Ehhez képest véleményes jelentés vagy kidolgozás és javaslattétel 

végett a közoktatásügyi tanács elé terjesztendők:
a) iskolai törvényjavaslatok, tantervek, iskolai rendtartások és fegyelmi 

szabályzatok;
b) az elemi és felsőbb népiskolai, polgári iskolai, valamint a középiskolai 

tanító, illetőleg tanárképesítő vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvek és ügyiratok ;
ej a főigazgatók és tanfelügyelők, valamint a tanítóképző intézetek és 

felsőbb leányiskolák igazgatóinak jelentései az oktatásügy állapotáról (zárójelen
tések), a gymnasiumi és reáliskolai érettségi vizsgálatok ügyiratai;

d) a tankönyvek, melyeknek tárgyilagos és lehető gyors megbírálása végett 
a tanács az ország különböző jellegű és fokú iskoláinak gyakorlati tanerőiből 
vett bizonyos számú külső bírálókkal egészíti ki magát. Ez utóbbiakat a tanács 
ajánlatára meghatározott időtartamra a minister nevezi ki;

ej a tanszerek, melyeknek megbírálását a tanács az országos tanszer- 
múzeumi bizottsággal egyetértőleg, illetőleg annak meghallgatásával eszközli.

5. §. Hogy a tanács tagjai az iskolai állapotokat személyesen megismer
hessék s a helyszínén szerzett tapasztalataikat a közoktatási tanács kebelében 
kifejtendő munkásságuk közben hasznosíthassák, a ministernek a tanács ajánlatára 
az egész tanévre adandó felhatalmazása alapján — de rendelkezési jog nélkül — 
meglátogatják év közben vagy a. vizsgálatok alkalmával az ország azon taninté
zeteit. melyekre felhatalmazásuk szól. A látogatásaikról szóló jelentéseket a tanács 
felterjeszti a ministernek, ki ha szükségét látja, intézkedik.

6. §. Az országos közoktatási tanács áll: egy elnökből, két alelnökből. 
egy titkárból, két előadóból és 30 tagból.

Ezeken kívül tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül tagjai a köz
oktatási tanácsnak a vallás- és közoktatásügyi ministerium azon tisztviselői, kiket 
a minister a tanács tagjaivá kinevez, s kik egy meghatározott szakosztály keretébe 
nem tartozván, a közoktatási tanács mindennemű ülésén jelen lehetnek.

7. §. Az országos közoktatási tanács elnökének jogában áll, szükség esetén, 
a tanácson kívül álló szakértőket is bevenni a tanács munkálataiba és a tanács 
üléseire meghívni, kiknek azonban szavazati joguk nincs.

8. §. Az elnököt, a két alelnököt s a két előadót hat évre, ar titkárt élet
hossziglan a vallás- és közoktatásügyi minister előterjesztésére 0 császári és 
apostoli királyi Felsége nevezi ki. Az alelnökök és előadók évi tiszteletdíjban, a 
titkár rendszeres javadalmazásban részesül.

9. §. A tanács többi tagjait, figyelemmel a tudományszakok és iskolanemek 
lehető teljes képviseltetésére, hat évre a vallás- és közoktatásügyi minister nevezi 
ki, és pedig főleg a gyakorlati tanítás terén működő egyének sorából. Első Ízben 
a harmadik év után a tagok fele kisorsoltatik, s helyökbe a tanács kettős 
ajánlatára uj 15 tag neveztetik ki. Azontúl hat évenkint a hat évig már működött 
tagok lépnek ki. A kisorsoltak, illetve kilépettek újra is kinevezhetők.

10. §. Az elnök, a két alelnök, a titkár és az előadók képezik az országos 
közoktatási tanács elnökségét, mely a tanácshoz utalt sürgősebb folyó ügyeket, 
a mennyiben azok a szakosztályok tárgyalásait nem igénylik, elintézi, a többi 
ügyet a szakosztályoknak feldolgozás végett kiadja, a tanács összes administrativ 
teendőit végzi s az érintkezést a ministerium s a tanács között közvetíti.



2 3 0

A szakosztályok határozatait az elnökség maga nem módosíthatja, csak 
különvéleménynyel kisérheti, esetleg, igen fontos elvi kérdésekben, az összes ülés 
elé terjesztheti.

Jegyzet. Azt, hogy a tankönyvek kiknek adassanak ki bírálat végett, szó
többséggel az elnökség határozza el.

11. §. A minister által kinevezett 30 tag szakmája, a tanügyi szolgálatban 
viselt állása és kívánsága szerint besoroztatik egy-egy tudományi és iskolai 
szakosztályba.

A mutatkozó szükséghez képest külön szakiskolai osztály is állítható fel 
valamelyik szakosztállyal közös elnöklet alatt.

12. §. Tudományi szakosztály kettő' van : nyelvészettörténelmi és mennyi
ségtan-természettudományi ; iskolai szakosztály is egyelőre kettő van : a közép
iskolai, melybe a tanárképzés és tanárképesítés is tartozik, s a népnevelési, 
mely — esetleg külön szakosztály felállításáig — a szakiskolák érdekeit is szolgálja.

13. §. A közoktatási tanács két alelnöke egyszersmind elnöke egy-egy 
tudományi és iskolai szakosztálynak. Ép igy az előadók mindegyike egy személy
ben előadója valamelyik tudományi és egyúttal iskolai szakosztálynak.

14 §. A tudományi szakosztályok hatáskörébe főleg azon ügyek tartoznak, 
melyekről az illető szaktudomány szempontjából kívántatik vélemény vagy 
javaslat; az iskolai szakosztályok pedig azokkal az ügyekkel foglalkoznak, melyek 
általánosabb paedagogiai vagy didaktikai elbírálás alá esnek, vagy a szorosan 
vett iskolai administratio körébe vágnak.

15. §. A tanács évenkint háromszor összes ülést tart, a mutatkozó szük
séghez képest az összes ülés rendkívül időben is egybehívható; tárgyát az illető 
szakosztály által már letárgyalt fontosabb szervezeti vagy didaktikai kérdések, 
úgyszintén a tagajánlások képezik.

A szakosztályok és az elnökség annyiszor tartanak ülést, a mennyiszer a 
szükség megkívánja.

16. §. Határozathozatalra bármely ülésen a szavazatra képes tagok leg
alább felének jelenlétele szükséges.

A szakosztályok tárgyalásaiban csak az illető szakosztály tagjai vehetnek 
részt, kivéve a külön meghívottakat, kiknek azonban szavazati joguk nincs.

A minister által a tanács tagjaivá kinevezett ministeri tisztviselők minden 
ülésre meghívandók (L. 6. §.)

17. §. Az összes kinevezett és meghívott tagok — ide nem értve az elnök
séget — azon ülések után, melyeken megjelennek, a költségvetésben e czélra 
megszavazott összeg keretén belül u. n. jelenléti díjban részesülnek, mely azonban 
egy ülés után 5 frtot meg nem haladhat.

18. §. A részletes ügyrendet maga a tanács állapítja meg és jóváhagyás 
végett a vallás- és közoktatásügyi ministernek fölterjeszti.

19. §. Az országos közoktatási tanács a vallás- és közoktatásügyi minister 
hatósága alatt álló véleményező testület; mint ilyen, más hatóságokkal nem 
közlekedhetik, s a hozzá utalt ügyekre vonatkozó véleményeit s javaslatait 
további intézkedés végett a vallás- és közoktatásügyi ministerium elé terjeszti.

20. §. A tanács székhelye: Budapest. Czime: M. k. országos közoktatási tanács.
Pecsétjében az ország koronás czímerét használja ezen körirattal: «Országos

közoktatási tanács 1871.»

Az iskolai korcsolyázás ügyében 52,061/1890. sz. a. a vall. és 
közokt. minister a következő rendeletet intézte valamennyi állami tanítónő- 
képzőintézet igazgató tanácsához, továbbá Pozsony, Sopron, Trencsén, 
Zólyom, Szepes, Máramaros és Temes vármegye tanfelügyelőségéhez :

A testi nevelés egyik legszebb eszközének és a szellemi munka 
leghatbatósabb ellensúlyozójának a szabad levegőn végzett energikus sza-
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bad testmozgás van elismerve. Ezért a játék a legtermészetesebb testgya
korlat, melynek ápolása mindennemű iskolákban egyaránt kívánatos és 
szükséges. Gyakorlása nem ütközik nagyobb nehézségekbe ott, a hol a 
tanulóknak legalább egy része az intézetben lakik és vagy tágasabb udvar, 
vagy külön játszó tér áll rendelkezésre. A játék azonban viszonyaink 
között, az év zordonabb részében a szabadban nem lévén gyakorolható, 
annak pótlására a szabadban végezhető más testgyakorlatot kell felkarolni. 
Ilyenül kínálkozik a korcsolyázás, melynek jótékony hatása az egészségre 
és a test fejlődésére nézve általánosan el van ismerve. Noha mindennemű 
magasabb tanintézet növendékeire nézve kívánatos a korcsolyázás gyakor
lata, mégis legszükségesebb a leányiskolák növendékeinek, kik részben még 
a tornázásban sem gyakoroltatván, télen át a testi nevelés minden eszkö
zének hijjával vannak. Ezért, közeledvén a tél, ezúttal különösen a kor
csolyázásnak, mint testet edző gyakorlatnak, a bennlakással egybekötött 
magasabb leánynevelő-intézetekben, nevezetesen a tanítónőképezdékben és 
állami felsőbb leányiskolákban való meghonosítására óhajtom a Czímed 
figyelmét felhívni. Az ide mellékelt utasítás értelmében a korcsolyázáshoz 
szükséges jégpálya csekély költséggel és fáradsággal még kedvezőlen helyi 
viszonyok között is könnyen létesíthető. Az ifjúság a korcsolyázást hamar 
elsajátítja s így a rátanítás nem sok időt igényel, a felügyelet pedig főleg 
a czélszerü ruházatra és a meghűléstől való megóvásra szorítkozzék. 
A budapesti állami polgári iskolai tanítónőképezdében és a kapcsolatos 
leánynevelő-intézetben a korcsolyázás ily módon már nehány év óta a 
legjobb eredménynyel folytattatik. Ezeket Czímeddel közölvén, felhívom, 
hogy a mennyire a helyi viszonyok megengedik, ily jégpályát a felügye
lete alatt álló intézetben létesítsen és a korcsolyázásnak gyakorlására nem
csak a bennlakó, hanem a bejáró növendékeket is buzdítsa. A jégpályá
nak legfeljebb 70 írtra menő költsége vagy a növendékektől szedendő 
csekély díjakból, vagy legalább részben az intézet rendes költségvetése 
keretében eszközölhető megtakarításokból fedezendő. A jégpálya készíté
sére való felügyelet és a növendékeknek adandó utasítás a torna tanító
jának, a korcsolyázás alatti felügyelet a neveléssel megbízott tanerők köte
lessége.

Kelt Budapesten, 1890. évi november hó 17-én.
Gr. Csáky.

Az e rendelethez mellékelt „ Utasítás jégpálya készítésére és a kor
csolyázásnál szem előtt tartandókra nézve“ a következő :

1. A korcsolyázáshoz szükséges jégpálya akár udvaron, akár a kert
ben, fák- és bokroktól lehetőleg mentes, vízszintesre egyengetett helyen 
létesíthető. Egy időben korcsolyázó 30— 40 növendékre legkevesebb 
300— 400 m2 területet kell számítani. — 2. A jégpálya készítésének 
legczélszerübb módja: Az első fagy után, midőn a talaj legfelsőbb rétege 
mintegy 2 cm.-nyíre megfagyott, azon hátrafelé haladva, egy 3—4 méter 
hosszú dorongra erősített ponyvát végig húzatunk. A ponyva a dorongot 
egész hosszában befogja és mintegy 1 m.-nyi szélességben a talajt sepri.



Egy más egyén a ponyvahúzó mellett haladva, kerti locsoló segítségével 
a ponyvát oly mértékben öntözi, hogy a földre folytonosan 2—3 mm.-nyi 
vízréteg jusson. Ily módon az egész területen egyenletes, vékony jégréteg 
képződik. Az első jégréteg képződése után az eljárást ismételni kell mind
addig, míg 2—3 cm. vastag jégkéreg keletkezett, melyen azután a korcso
lyázást már meg lehet kezdeni. Ily módon két munkás egy napi munká
val a jégpályát jó fagyos időben el tudja készíteni. Azután csak a pálya 
fentartásáról kell hasonló eljárással gondoskodni, egyfelől a korcsolyázás 
okozta koptatás pótlása, másfelől azért, hogy a jégkéreg megvastagodván, 
a tél vége felé beálló enyhébb időnek tovább ellent álljon. A korcsolyá
zás által felkoptatott törmeléket, havat locsolás előtt el kell söpörni. 
Miután a pálya nappal el van foglalva, azonfölül éjjel erősebb a fagy, 
ezért czélszeríí a fentartást éjjeli időben végeztetni és az egész munkával 
méltányos külön díjazás mellett az iskolai szolgaszemélyzetet megbízni. 
Megjegyzendő még, hogy a talajnak közvetve ponyva nélkül való locso
lása nem czélszeríí, mivel hólyagos jeget szolgáltat. A ponyva locsolása 
egyenletes és gyors legyen. — 3. A növendékeket főleg attól kell óvni, 
hogy hátra ne bukjanak és a korcsolyázás félbehagyása után meg ne hűl
jenek. Az első veszélytől azzal óvhatok meg, hogy a felső test előre hal
lásához szoktatandók. A meghűlések megakadályozása végett ügyelni kell 
arra, hogy a korcsolyázás abbahagyása után azonnal meleg felső ruhát és 
lábbelit öltsenek, vagy a közvetlen közelben levő meleg szobába vonul
janak s ott addig tartózkodjanak, míg a korcsolyázás folytán felhevült 
organismus rendes állapotba visszatér. Korcsolyázásnál nem szabad szűk 
ruhát, fűzőt viselni, hogy a tüdő egészséges, szabad kitágulása ne akadá
lyoztassák. Kényeztetett, a hidegben való testi mozgáshoz nem szokott 
gyermekeknek a korcsolyázást csak óvatossággal, fokozatosan lehet meg 
engedni. Ily esetekben czélszerü az intézeti orvos tanácsát meghallgatni.

2 3 2

EGYESÜLETI ÉLET.
I. A választmány.

5 A választmánynak decz. 9-én tartott ülése.

Elnök: Berecz A ., jegyző: Szerelemhegyi T.
Jelen voltak: Hofer К., Köpesdy S., dr. Brózik K., Volf Gy., 

Mayer Beme L ., dr. Alexander B.. dr. Веке Ж, dr. Böhm К.,
dr. Károly Gy. H.. dr. László Ж, Müller ,/., dr. Reichenhaller К., 
Sebestyén Gy., dr. Szombathy Z, Tiber A., Tornor F. és Vámossy M.

Az elnök a választmány tudomására hozza, hogy a nmélt. ministerium- 
nál az évi segély megnyerése ügyében tett lépései eredményre vezettek, 
a mennyiben 1892. évtől kezdve 1000 frtnyi rendes évi segélyre van 
kilátás, sőt már a jövő évre is mintegy 500 írtra számíthat az egyesület.
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— Örvendetes tudomásul szolgál A segélyző alapnak ösztöndíj-alappal 
való kibővítése érdekében kiküldött bizottság nevében dr. Alexander Bernát 
indítványozza, hogy a választmány a közgyűléshez olyan értelemben tegyen 
jelentést, hogy az alap bővíttessék ki ösztöndíj-alappá tanárok gyermekei 
számára. Ennek létesítése érdekében a következő forrásokat jelöli meg:
1. a jótékonyczélu államsorsjáték jövedelmében való részesülés, 2. beiratás- 
kor a tanulóktól szedendő 10 kros járulék, 3 külön felszólítás a tagok
hoz, hogy lépjenek be ebbe az ösztöndíj alapba is tagokul évi 1 frt 
befizetéssel, a miért bizonyos jogokban részesülhetnének, nevezetesen 
gyermekeik elsőséggel bírnának az ösztöndíj elnyerésében, vagy ha ilyenek 
gyermekei nem folyamodnának, akkor ajánló joguk lenne Ez az 1 frtos 
évi befizetés 20 írtnak egyszerre befizetésével is megváltható. Ezeken 
kívül más forrásokról is lehetne gondoskodni, mint 10 kros bárcza- 
füzetek készítése és társadalmi utón való elárusítása, a kiadók bevonása 
és más ilyenfélék által. — A választmány az indítványt elfogadja s az
1. pontra nézve a titkárságot megbizza, hogy szerezzen biztos értesülést 
a kérvényezés helyéről és módjáról; a 2. pontra nézve bevárandó a 
ministeriumhoz ebben a tárgyban már beadott kérvény elintézése A többi 
pontban javasoltak elkészítése a titkárságra bizatik, úgy szintén az is, 
hogy előbb a segélyző alap szabályainak a javaslat értelmében való ki
bővítését eszközölje. Mivel továbbá a segélyző alapnak mai vagyoni állása 
is megengedi, hogy évi 2 — 3, egyenként 100 frtos évi segélyt lehessen 
a javaslat értelmében nyújtani s ezt a júl. közgyűlésen a folyamodóknak 
oda ítélni, a segélyző bizottságot a választmány megbizza, hogy az erre 
vonatkozó tervezetet dolgozza ki s mielőbb mutassa be.

Dr. Jancsó Benedek indítványt nyújtott be, hogy az állami és az 
állami vezetés alatt álló középisk. tanárok fizetésének emelése ügyében 
az egyesület indítson és szervezzen orsz. mozgalmat. — A választmány 
ebben az ügyben az egyesület orsz. jellegénél fogva mint kezdeményező 
és felhívó nem szerepelhet, hanem ha a tagok a jelzett irányban meg
indítanák a mozgalmat, azt helyesli és minden erejével támogatni fogja, 
sőt a megindításra is módot nyújt, a mennyiben a titkárságot megbizza, 
hogy decz. 14-re az összes fővárosi tanárokat hívja össze értekezletre

A jubiláns közgyűlés alkalmával rendezendő középisk. kiállítást 
előkészítő bizottság nevében dr. Веке Manó tett jelentést a tervezetről, 
mely több pontba foglalva középisk. közoktatásügyünk történetét és ered
ményeit, igen tanulságos csoportokra osztva mutatná be. •— A választmány 
a tervezetet köszönettel fogadta s az előadót megkérte, hogy alakítson 
maga mellé a kivitelre bizottságot s a munkálatok előhaladásáról időnként 
tegyen jelentést,

A müszótárra vonatkozólag a szerkesztő a januáriusi ülésen fog 
jelentést és javaslatot tenni.

Az ifj. könyvtári jegyzék összeállításának vezetésével Müller J. 
és Szerelemhegyi T. bízattak meg.

Sebestyén Gy. és Müller József a szakosztályok múlt havi műkö
déséről tettek jelentést. — A választmány e jelentések kapcsán felkéri
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a Közlöny szerkesztőjét, hogy dr. Schuschny Henriknek a testi nevelés
ről és dr. Márki Sándornak a tört. olvasókönyvekről tartott tanulságos 
előadásait egész terjedelmükben vegye fel a Közlönybe. A választmány 
felhívja ezekre az előadásokra a körök figyelmét.

Az egyesület gazdája a tagok részére kedvezményeket fog szerezni 
s az eredményről a tagok értesíttetni fognak.

Dr. Lutter Nándornak, az egyesület egyik volt elnökének arczképét 
Balló Ede rajztanár úr lesz szíves lefesteni a közgyűlésre. — A választ
mány az ajánlatot köszönettel fogadja.

A sümeghi kör működésének megkezdését a választmány örömmel 
veszi tudómásul.

Új tagokul beléptek : Dr. Atzél Károly budapesti tank. főig. tollnok 
(aj. Mayer J.), Pálffy János sümeghi reálisk tanár (aj. Horvát R.), 
dr. Sándorffy Nándor fiumei főgymn. tanár (aj. Szabó S.) és Vörös 
Mihály pécsi kath. tanítóképző int. tanár (aj. Körösi H.). Sz. T.

II. A budapesti szakosztályok.
Az I. szakosztály decz. 2-iki ülése.

Jelen voltak: Sebestyén Gyula elnök, Balázsy Dénes, Berecz An
tal, Biczó Géza, Bogyó Sámuel, dr. Kármán Mór, dr. Károly György 
Húgó, Köpesdy Sándor, Mayer József, dr. Márki Sándor, dr. Pru- 
zsinszky János, Beif Jakab,r dr. Schnábl Bábért, dr. Schwicker Brúnó, 
dr. Sebestyén Jenő, Stern Ábrahám, Szerelemhegyi Tivadar, dr. Varga 
Bálint, dr. Szigetvári János, jegyző.

Dr. Márki Sándor tartott előadást a Történelmi olvasókönyvekről. 
A középiskolai tantervek elrendelik, hogy a történelmet olvasmányok 
alapján már az I. osztálytól kezdve ismertetni kell. Vannak is magyar 
olvasókönyveink, a melyek e kívánalomnak megfelelnek, azonban spe- 
cziális történelmi olvasókönyvünk ma nincs. Az első e nemben a Hanthó 
Lajosé volt, de ez követők nélkül maradt. Olyan olvasókönyvre van 
szükségünk, a mely magyar történelem mellett világtörténelmet is ad. A 
mai iskolában e tekintetben még legjobban jár az ókor, minthogy ezt 
más tantárgyakban, t. i. a latin és görög nyelvben is tárgyalják. Annál 
mostohábban bánnak el a középkorral egykorú irók olvasása tekinteté
ben. Pedig még a régi irók olvasása sem elég, hanem be kell mutatni 
az iskolában egykorú okleveleket, törvényeket stb., hogy necsak az Író
nak felfogását ismerjék meg. a mely téves is lehet, hanem maguknak a 
történeti tényeknek megismertetése alapján elősegíteni azt, hogy a tanulók
nak is fejlődhessék történeti felfogása. Ezután részletes vázlatát mu
tatja be annak, hogy mit kellene tartalmazni egy magyar történelmi 
anthologiának, a mely az Árpádok korát tárgyalja; terjedelme lenne kö
rülbelül 10—12 iv. Ajánlatosnak tartja, hogy minden korszak külön 
kötetben tárgyaltatnék. Kéri a szakosztályt, hogy kifejtett eszméjét pár- 
tolólag terjeszsze a választmány elé, ez pedig a ministeriumhoz. Még
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azt is ajánlatosnak tartaná, ha maga a tanáregyesület adna ki ilyen antho- 
logiákat.

Sebestyén Jenő helyesli az előadó eszméjét, csak attól fél, hogy az 
ifjúságnak a felfogása egyoldalú lenne, tisztán csak politikai. Kívánja, 
hogy az iskolában kellő méltatásban részesüljön a nemzeti jogi, különö
sen gazdasági, ipari, kereskedelmi stb. fejlődése is. — Dr. Kármán Mór 
egyetért az előadóval és határozottan kijelenti, hogy silány a történet- 
tanítás, ha csak kompendiumokból történik. Kívánja, hogy a tanuló kez
dettől fogva kapjon történeti olvasmányt, az anthologiának azonban nem 
barátja. — Dr. Szigetvári János mint magyar irodalom tanár szintén 
pártolja az eszmét, mert ő is szükségét érzi, hogy régi történetíróinkkal 
megismertessük az ifjúságot, ez pedig még Budapesten elég könnyen 
megy, de vidéken annál nehezebb, szinte lehetetlen. — Dr. Pruzsinseky
János helyesli az eszmét, de azt nem tudja elgondolni, hogy a történeti
tankönyvek tisztán anthologiák legyenek. Az előadó válaszol a felhozot
takra. Szerinte kétféle olvasókönyvek lennének ; egyik tisztán az anya
got tartalmazná, a másik a feldolgozást. — Sebestyén Gyula elnök 
összefoglalja az egészet, fölteszi a kérdést: elfogadja-e a szakosztály, 
hogy az előadó eszméjét pártolólag terjeszsze a választmány elé. A szak
osztály ezt elfogadja.

A II. szakosztály nov. 18-iki ülése.
Elnök : Müller J jegyző : dr. Веке M. Jelen voltak: Aranyossy M., 

Balog M., Biczó G.. Bogyó S., dr. Bokor -/., Bricht L., Beme L.,
Erdélyi J., Gerö M., Guttenberg P, Kont Gy., Köpesdy S., Mayer J.,
dr. Némethy G.. Nórák S., dr. Pápai K., Pavlicsek S., Bajner F., 
Beif J., BucsinseJci L., Seavkay E., Töréky G., Volf Gy.

Guttenberg Pál demonstratiókkal egybekötve ismertette az iskolai 
kézi munkát. Az előadó mindenekelőtt történeti áttekintést adott az 
érdekes probléma külföldi fejlődéséről. A szemléletre kitett svéd és német 
mintagyüjtemények kapcsán kifejtette, hogy az egyes művelt államok 
paedagogusait micsoda szempontok vezették rá, hogy a kézi munkát fiú
iskolákban alkalmazzák. Elmélkedése során aztán arra a kérdésre tért 
át, hogy mennyiben lehet jelentősége a kézi munkának a magyar közép
iskola körében, mely az exact tudományok e legexactabbját éppen az 
elméleti ismeretek kiegészítéseképen tartoznék ápolni. „Mivel semmi jobban 
meg nem óvja az ifjút a feneketlen speculatiótól, mint a theoriának 
azonnal való alkalmazása; mivel a tanuló szemében a theoria és praxis 
közötti viszony soha sem lesz oly világos, mint midőn keze szelleme 
szolgálatában életet ad a holt matériának: törekednünk kell a kézi 
munkát mint az általános nevelés egy elemét minden rendű iskoláinkra 
kiterjeszteni“. E gondolatnak a felolvasó szerint az a kiváló jelentősége 
is van, hogy az iskola ily úton kellő alapot nyer a gyermek-ifjú ter
mészetes hajlamainak, egyéni képességeinek izmosításához. Végűi áttért 
az eszme erkölcsi és gazdasági jelentőségére, mely oda concludál, hogy 
a kézi munka iskolai általánosításától várhatni leginkább egészséges ki-



egyenlítést a kenyérpályák félszeg felfogásában; tagadhatatlan, hogy az 
iskola ezután kell hogy gondjai közé sorozza a proletárság veszedelmé
nek enyhítését is.

A fölolvasás után Némethi/ felvilágosítást kér az előadó által léte
sített nagykorona-utczai műhely munkálatairól. — Balog a mintázás nagy 
fontosságára hívja fel a szakosztály figyelmét. —• Beif kívánatosnak 
tartja, hogy a közgyűlés tárgyává tétessék e tárgy, hogy nagyobb elter
jedést nyerjen és utal arra, hogy Ausztriában egyesületek létesültek, 
melyek a szegényebb tanulók számára lehetővé teszik a kézimunka tanu
lását. Hozzászóltak még Aranyossy, Веке, Müller, Pavlicsek, Mayer és 
az előadó. Ez után az elnök megköszöni az előadó fáradságát és egy
úttal megemlékezik a tanszermúzeum igazgatóságának szívességéről, a ki 
az anyagot készséggel bocsátotta a szakosztály rendelkezésére.
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' V E G Y E S E K .

Tanárvizsgálatok. Dr. Szamosi Jánostól mint a kolozsvári tanárvizsgáló 
bizottság elnökétől a következő értesítést vettük : «А vallás- és közoktatásügyi 
m. k. minister úr ő nagyméltósága f. é. 44,565. számú magas rendelete követ
keztében 1891. február havától kezdve a tanárvizsgálatok ennél az országos 
bizottságnál minden hóban (július és augusztus kivételével) a második hétfővel 
kezdődő héten fognak tartatni oly módon, hogy hétfőn, kedden és szerdán lesz
nek a zárthelyi, csütörtökön, pénteken és szombaton a szóbeli vizsgálatok. A 
jelentkezésnek legalább egy hónappal előbb kell történni. A házi dolgozatok 
pedig legalább hat héttel előbb küldendők be bírálatra. A vizsgálati díjak 1891. 
január 1-től kezdve következők: alapvizsgálatért tiz forint, szakvizsgálatért húsz 
forint, paedagogiai vizsgálatért tiz forint, az oklevélért tiz forint. Egyebekben az 
1888. évi 50,098. számmal kiadott szabályzat és a fennálló gyakorlat irányadók. 
Kolozsvár, 1890. deczember 10-én».

Kinevezések. A vall. és közokt. minister Firbás Nándor kir. József- 
műegyetemi tanársegédet, a beszterczebányai tanker, főigazgatósághoz Írnokká 
és Rutsek Imre nagyváradi tanker, főigazgatósági Írnokot a kassai tanker, 
főigazgatósághoz rendes tollnokká nevezte ki.

Áthelyezés. A vall. és közokt. minister Marossy Sándort, a selmeczbányai 
államilag segélyzett ágost. ev. főgymnasium rendes tanárát rendes tanári minő
ségben a nagybányai áll. főgymnasiumhoz helyezte át.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister Bajay Amand miskolczi kir. 
kath. algymnasiumi rendes róm. kath. hittanárt és Csekély Adolf trsztenai kir. 
kath. gvmnasiumi rendes tanárt végleg megerősítette.

Nyilvánossági jog. A vall. és közokt. minister a szatmári ev. ref. gym
nasium újonnan megnyílt hetedik osztályának a nyilvánossági jogot az 1890/1. 
tanévre megadta (40563. sz.).
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Halálozások. Pápán elhunyt június 22-én Vikdr Kálmán, a pápai ref. 
fó'gymnasium tanára; hosszas szenvedés után, életének 46-ik, tanárkodásának 
22-ik évében. — Kolozsvárt elhúnyt aug. 81-én Szabó Károly, kolozsvári egye
temi tanár, a m. tud. akadémia és a Kisfaludy-társaság tagja, hosszas beteges
kedés után 66 éves korában. A magyar történelem és bibliographia egyik első 
rendű művelője dőlt ki azt elhunytban. Nevét mindenkor fenn fogják tartani 
«A vezérek kora» és «Régi magyar könyvtár» czímű művei. Született 1824-ben 
Kőrös-Tárcsán, hol atyja ref. pap volt. A boldogulthoz nem csak mint tudóshoz 
van közünk, hanem mint volt középiskolai tanárhoz is. Arany Jánossal, Szász 
Károlylyal. Szilágyi Sándorral és Mentovic.h Ferenczczel együtt 1856-ben a nagy
kőrösi fó'gymnasium tanára volt és a kolozsvári főgymnasiumban most is taní
totta a görögöt. — Nagyváradon elhúnyt október 1-én Várssély Armin pre
montrei kanonok, házfő és a premontrei rend nagyváradi főgymnasiumának 
igazgatója, rövid szenvedés után, életének 60-ik, áldozó papságának és tanárkodá
sának 35-ik évében. — Székely-Udvarhelyt elhúnyt november 7-én Kovács Antal 
a székelyudvarhelyi róm. kath. főgymnasium nyugalmazott tanára, a szabadság- 
harcz alatt honvédszázados, 25 évi tanárkodás után, életének 67-ik évében. — 
Székely-Udvarhelyt elhúnyt november 18-án Héjjá Endre, a székelyudvarhelyi 
áll. főreáliskola nyugalmazott igazgatója, a szabadságharcz alatt honvédhadnagy, 
31 évi tanári és 16 évi igazgatói működés után életének 57-ik évében. — Grácz- 
ban elhúnyt november 23-án Schenzl Guidó, admonti sz. Benedek-rendi apát, 
a m. tud. akadémia rendes tagja, ismert meteorologus, 67 éves korában. A bol
dogult stíriai születésű volt, 1855-ben jött hazánkba és itt működött eleinte 
mint a budai gymnasium tanára, 1859-től kezdve mint a budai reáliskola igaz
gatója. 1870-től 1886-ig pedig mint a meteorologiai intézet igazgatója, mely 
utóbbi két intézetet ő szervezte. Nem szívesen vált meg második hazájától és 
tudományos munkásságától, midőn admonti rendtársai 1886-ban élőhalott apátjuk 
helyett «cum iure succedendi» administratorukká választották. Néhány hónappal 
ezelőtt a római curia a káptalan kérelmére megengedte, hogy Schenzl, noha az 
előbbi apát még életben van, apáttá szenteltessék. Admontban csak a rendház 
ügyeivel foglalkozva csendesen élt és legnagyobb öröme volt, mikor egy-egy 
magyar utas meglátogatta. — Nyugodjanak békében!

Homeros magyar prózában. A görög-pótló tárgyak között a VI. osztály 
számára Homeros olvasását is kívánja az ezt szabályozó ministeri rendelet. 
Mindeddig azonban nincs oly Homeros-fordításunk, mely e czélra beválnék, 
mert a Szabó István és Vályi Nagy J. fordításai elavultak, a Télfy-féle prózai 
fordítás pedig túlságos szószerinti hűségével kevéssé volna élvezhető. Hogy 
tehát e szükségletnek elég tétessék, a minister úr megbízást adott a czélnak meg
felelő fordításokra, nevezetesen az Ilias fordításával dr. Csengeri Jánost, az 
Odysseia fordításával dr. Gyomlay Gyulát bízta meg. Mint értesülünk, az illetők 
régebben megkezdett munkájokat ma-holnap be is fejezik, úgy hogy a két for
dítás legközelebb sajtó alá kerül s a jövő iskolai évben használható lesz. Örülünk 
előre is a görög-pótló tanfolyam ez igen becseseknek Ígérkező segédeszközeinek.

A «Magyar Nyelvőr» deczemberben befejezte XIX. kötetét. Tizenkilencz 
éve indult meg e jeles folyóiratban az az egészséges áramlat, mely előbb csak 
gúnyolódással találkozott, majd elkeseredett ellenszegülést szült, de végre is az

17Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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egész irodalomban fölszinre jutattatta azt a helyes nézetet, hogy az irodalom 
nyelve nem lehet csinált virág, hanem a nemzet élő nyelvének életrevaló sarja. 
Tizenkilencz éve folytatja a «Magyar Nyelvőr» régi nyelvünk kutatását, nép
nyelvünk kincsének összegyűjtését, fejtegeti szavaink eredetét, magyarázza 
nyelvünk sajátságait, nyomozza nyelvünk törvényeit. Kisebb magyarázataival és 
a közönség köréből származó kérdésekre adott válaszaiban a nagy közönség
nek is hozzáférhetővé teszi a nyelvünk ügyével való foglalkozást. így nem csak 
nyelvészeknek és a magyar nyelv szaktanárainak szól. hanem fölötte becses 
tanulságot meríthet belőle minden művelt magyar ember szakbeli különbség 
nélkül. Azért a középiskolai tanári könyvtárak számára kiadott ministeri könyv- 
jegyzék a «Magyar Nyelvőrt» az első sorban beszerzendők közé iktatta (5. 1.). 
különösen kiemelve, hogy «megszerzése könyvtáraknak és egyeseknek egyként 
ajánltatik». Ára egész évre 5 frt; szerkesztősége és kiadóhivatala Budapesten, 
VI. kér. Délibáb-utcza 14 sz.

A «Magyar Történeti Életrajzok» deczemberi füzete befejezi Mátyás király 
életrajzát Fraknói Vilmostól. A füzet rendkívül gazdagon és szépen van 
illustrálva. A történelmi társulat és az akadémia történelmi bizottsága egyesüli 
erővel van rajta, hogy a történelmi olvasmányok népszerűsítését, a hazai tör
ténelem megismerését ily választékos eszközzel terjeszsze, mely tartalmilag a 
legjobbat igyekszik nyújtani a hazai történetírás köréből, a kiállítás díszében 
pedig történeti emlékeinket, régi műtárgyainkat egyesíti és hozza nyilvánosságra 
a gyűjteményekben őrzött darabokat. A vállalatot Szilágyi Sándor szerkeszti. 
Az egész évfolyam (5 fiiz.) ára a Magy, tört. társulat tagjainak 5 frt, nem 
tagoknak 8 frt. Megrendelhető Ráth Mór könyvkereskedésében. Melegen ajánljuk 
nemcsak tanári, hanem ifjúsági könyvtárainknak is.

Ifjúsági irodalom. A karácsonyi ünnepek előtt megjelent ifjúsági müvek 
közül egynéhányat beküldtek szerkesztőségünkhöz is. Irodalmi értesítő rovatunk
ban adjuk e művek bibliographiai jegyzékét, itt egy pár ismertető és ajánló 
szóra szorítkozunk. Általában mondhatjuk, hogy a mostani kiadványok is örven
detes bizonyságot tesznek arról, hogy kiadóink mind tartalom, mind kiállítás 
tekintetében nagyobb gondot fordítanak ifjúsági irodalmunkra, mint csak nem 
nagyon régen, a mikor a gyermekek és a serdülő ifjúság számára a legsilányabb 
is elég jó volt. A jobb kezdeményezés érdeme elvitázhatatlanul az Eggenberger- 
féle könyvkereskedésé; de nem csekély elismerés illeti többi kiadóinkat, a kik 
hasonlóképen a helyes útra térve, dicséretes versenyt fejtenek ki nemesebb 
ifjúsági olvasmányok előállításában. Hálával tartozunk mindnyájuknak. Az 
Eggenberger-féle könyvkereskedésben megjelent «Stanley utazásai, kalandjai 
és fölfedezései Afrikában», melyet Stanley eredeti művei alapján. Burdo élet
rajzi vázlatának felhasználásával dr. Jankó János irt, méltán sorakozik az 
ugyan e kiadó könyvkereskedésben előbb megjelent jeles ifjúsági iratokhoz: 
«Columbus Kristóf élete és Amerika fölfedezése», A keresztes hadak története». 
«Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában». «Idegen népek közt messze földön». 
«Utazások és vadászkalandok», «Magyar gyermek- és népmesék». «Robinson 
Crusoe», «Lázadó hajósnép története», «Gróf Benyovszky Móricz élete és 
kalandjai» stb. E derék új könyvet élvezettel és haszonnal olvashatja nem csak 
az ifjúság, hanem a felnőtt is, kinek igen alkalmas tájékoztatóul és bevezetésül
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szolgálhat Stanley eredeti műveinek olvasásához. Ugyancsak az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés kiadásában megindult «Forgó bácsi könyvtára» öt kis 
kötettel: I. «Nellike és elbeszélések a kandalló mellett» ; II. <A kakuk óra, egy 
lyukas hatos története és egyéb elbeszélések» ; III. «Kis mesekönyv Grimm test
vérek után» ; IV «Kis színdarabok gyermekelőadásokra» ; V. «Aesopus, tanul
ságos mesék». E gyűjtemény ismertetésére ide iktatjuk a szerkesztő tájékoz
tatójából a következőt: «A Kis Lap legrégibb köteteiből, újabb és gondos át
dolgozásban olyan elbeszéléseket és versikéket mentettem ide át. melyek érde
mesek rá, hogy állandó olvasmányt szolgáltassanak a magyar gyermekvilágnak. 
S ezt. a kiadókkal egyetértve, olykép szándékozom folytatni, hogy a közben 
régivé lett sorozatnak ismét csak a javát vegyük fel e gyűjteménybe. De itt 
meg nem állapodunk. A Forgó bácsi könyvtárának bővebbre szabtuk a keretét. 
Belé akarjuk foglalni lassanként mind. a mi szépet és nemeset, élvezetest és 
tanulságost találunk a népek költészetében s a mi hosszú időkön át valóban 
rászolgálván a gyermeki értelem s érzület fejlesztésére, örök becsénél fogva 
megérdemli, hogy minden kor újra meg újra fölvegye nevelő eszközei közé. 
Saját nemzeti gyermek- és tündérmeséinkhez fognak sorakozni a többi népek 
válogatott jelesebb meséi s az állatmese enyelegve tanító hangját felváltja majd 
a mondák és történetek lelkesítő, komoly szava. Azon leszünk, hogy» gyűjte
ményünk a gyermek-irodalom remekeinek igazi kincses háza legyen hol a 
gondos szüle azt megtalálja, a mit aggodalom nélkül szíve és ízlése szerint 
alkalmazhat 8—14 éves gyermekének irodalmi nevelése körül». — Ifj. Nagel 
Ottó kiadásában megjelent: «Amerika fölfedezése és meghódítása. Kolumbus 
Kristóf, Cortez Ferdinánd, Pizarro Ferencz. Az ifjúság számára szerkesztette 
Markó Ferencz». E mű egyszerűen és jó magyarsággal beszéli el Amerikának 
nem csak fölfedezését, hanem meghódítását is és ezzel tovább megy eddig meg
jelent társainál. Az V—VI. osztálybeli tanuló fejezetről-fejezetre fokozódó érdek
lődéssel olvashatja -végig, ébren tartva földrajzi ösmereteit s előkészítve az újkor 
történetére vonatkozókat. A könyv kiállítása igen csinos. — A Lampel-féle 
könyvkereskedés kiadásából érkezett: «Magyar Képmondák. Az ifjúság számára 
feldolgozta Radó Vilmos. Ebner Lajos képeivel». E mű a «Hazai festő
művészek által illustrált ifjúsági iratok» II. kötete. Tartalmi és művészi része 
kiváló, technikai része azonban, különösen a Kellner és Mohrlüder budapesti 
intézetében készült 7 szinnyomat nem egészen megfelelő. Mind a mellett 
helyeseljük, hogy a kiadó nem külföldön készíttette a képeket és dicsérjük a 
művész önmegtagadását, hogy megelégedett bár gyöngébb, de hazai reproductióval.

K edvezm ények. A t. tagok  ér tesítte tn ek , h o g y  a n em zeti 
sz ín h ázb an  n ap on k in t n ég y  fö ld sz in ti m á so d o sz tá ly ú  tám lásszék  
fé l árért (1 frt), a n ép sz ín h ázb an  p ed ig  t iz  k ö rszék  70 k rjával 
á ll ren d elk ezésü n k re . —  E zen  k ed v ezm é n y  a n em ze ti sz ín h ázb an  
a n ap i jeg y k e r e s le ttő l függ , a n ép sz ín h ázb an  p ed ig  n em  terjed  k i 
az új darab ok  h árom  első  előadására , va la m in t a vasár- és ü n n ep 
n ap ok ra  sem . —  A je g y e k  m eg ren d e lh e tő k  az e lő a d á st m eg e lő ző  
n apon  az e g y e sü le t  h e ly iség é b e n  a szo lgán á l, az e lőad ás napján  
p ed ig  d é le lő tt  9 óráig  az á llam i fe lsőb b  le á n y isk o la  (U jvilág- 
u tcza  2. sz.) k ap u sán á l az árak le fizeté se  m e lle tt  s á tveh etők  az 
u tó b b i h e ly e n  u. a. nap  d. u. 4  órakor.



A k ö z é p ta n o d a i  könyvtárak, úgy az önképzó', ifjúsági 
és más műveló'dési körök figyelmébe ajánlom, hogy a történelmi 
társulat által kiadott:

TÖRTÉNELMI ÉLETRAJZOK
1890. és 1891. évfolyamait 16 frt bolti ár helyett, egyszerre rendelve 
1 0  fr té r t  szállítom. Ezen 2 évfolyamban sok száz illustratióval 
díszítve kiadatnak Gindely, Bethlen Gábor és udvara; Fraknói, 
Hunyadi Mátyás király; Marczali, Mária Terézia; Szilágyi 
Sándor, II. Rákóczy György; Szádeczky, Kovácsóczi. Szinte 
kedvezményárakon lenne szerencsém szállítani:

az Életrajzok egy-egy évfolyamát külön-külön,
Arany János összes és hátrahagyott műveit 12 kötet.
B. Eötvös József összes műveit 14 kötetben.
Shakspere uj illustrált nagy díszkiadását Csiky beveze

téseivel és jegyzeteivel 6 Quarto kötetben vagy 120 füzetben.
Stanley, A legsötétebb Afrikában,
Jephson, Emin Pascha,
Holub, Dél-Afrikai utazása

czímű gazdagon illustrált és számos nagy térképpel ellátott utazási 
müveit.

Benvenuto Cellini Önéletírását számos illustratióval a 
Renaissance irodalom classikus nagyérdekű müvét.

Benyovszky Móricz a XVIII. század egyik legnagyobb fel
fedezőjének, Cook kortársának emlékiratait és életrajzát számos 
illustratióval és térképpel 4 kötetben.

Deák Ferencz emlékezetét 2 díszkötetben (összes leveleivel 
és beszédeinek és államiratainak gazdag szemelvényeivel).

A Csengery és Gyulai-féle Budapesti Szemlét, a Kisfaludy- 
társaság pártolói könyvtárát, Toldy Ferencz összegyűjtött 
müveit és számos más kitűnő tudományos és szépirodalmi müvet 
rendkívül leszállított árakon, úgy minden más kiadó vagy 
antiquarius által hirdetett műveket.

Kérem szívesen az Igazgató és könyvtárnok urakat egész 
bizalommal hozzám fordulni — tapasztalni fogják, hogy előnyösebb 
feltételekben senki által sem részesíttethetnek.

Hath Mór
könyvkiadóhivatala.



Az eperjesi kir. kath. főgymnasium új épületének alaprajzai.
Melléklet Dr. K lam arik János „Középiskolai építkezésünk“ ezimü értekezéséhez.
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O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XXIV. évfolyam. 6. SZáffl. М ш  llÓ. 1890-91.

É R T E K E Z É S E K .

Középiskolai építkezésünk.

A régibb iskolai épületek külföldön épugy mint hazánkban, 
nem felelnek meg az iskola szükségletének. Régenten nem igen 
jutott eszökbe az embereknek az ügyet részletekbe menő tanulmány 
tárgyává tenni. Legföljebb arra törekedtek, hogy tágas tantermeket 
kapjanak, megfeledkezve a helyiségek kellő magasságának nagy 
fontosságáról is. Ez az a hiba, mely a régi iskolai épületek átalakí
tását a legtöbb esetben lehetetlenné teszi. A régi iskolának nem is 
volt oly sok helyiségre szüksége, mint a jelenleginek, melynek szem
léltető módszere a gyűjtemények és kísérleti termek nagy számát 
követeli meg. — Újabb épületeink sem mind szerencsések. A fejlő- 
döttebb paedagogia felismervén a bajokat, rohamosan akart mindenen 
segíteni; a feltalálás és experimentálás túlbuzgósága annyi extra- 
vagantiát szült, hogy valóban nehéz eligazodni: melyek igazi tételei 
a czélszerű iskolai építkezésnek, különösen ha számba veszszük, hogy 
nem mindenkor áll módunkban pazarul építkezni, s hogy a rengeteg 
épületek nagy fentartási költségeket vonnak maguk után, sőt még 
tisztántartásuk munkája is nyomasztó arányban van nagy terjedel 
mökkel.

így állván a dolgok, kötelességünkké válik tisztába hozni, 
minő legyen azon hely, hol a közoktatás nagy munkája végbe megy. 
Hivatásom úgy akarta, hogy sokra menjen azon iskolai épületek 
száma, melyeket hazánkban és külföldön nemcsak meg
tekintettem, hanem meg is vizsgáltam. Szívesen látok tehát hozzá 
a munkához, annál is inkább, mert nemcsak általában, hanem hazai 
tanrendszerünk s egyéb viszonyaink szerint is meg kell már állapíta
nunk azt, mit kíván a mai paedagogia az iskolai építkezéstől s mit 
teljesíthet anyagi erőnk.

Hogy e folyóirat szívességével vissza ne éljek, csakis a közép
iskolai építkezésről fogok szólani és miként nagyon természetes, 
főleg paedagogiai szempontból.

T a n á reg y esü le ti K özlöny . XXIV. 18
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I. Általánosságok.
Mindenek előtt általános szabályúl azt állíthatom fel, hogy

mindazon követelményeié, melyeket minden oly épületre nézve fel kell 
állítani, melyekben emberek tartózkodnak, az iskolai épületeknél 
még nagyobb fokban állitandók fél, mert az iskolában sok egyén 
fordul meg és pedig oly korban, mely legfontosabb kora a testi fejlődés
nek. A kifejlett organismus sok kedvezőtlen behatást képes kiállani, 
míg a gyönge szervezet áldozatául esik. Oly dolgokról tehát, hogy 
például az iskolai épületnek száraznak kell lennie, sat. nem is fogok 
szólani . . — De habár magától értetődik, még sem hallgathatok 
el egy nagyon közönséges követelményt, hogy t. i. az iskolai épület
nek a közönséges lakóháznál szilárdabbnak kell lennie, nemcsak 
azért, mert az iskolai épületben sokan sürögnek-forognak és pedig nem 
ritkán heves mozgással; nemcsak azért, mert az iskolai épületnek 
egyes részei az ifjúság torlódása miatt sokszor rendkívüli megter- 
heltetésnek vannak kitéve, hanem azért is, mert az iskolai épületet 
hosszú időre építjük. A föntebbi oknál fogva kerülendő minden oly 
szerkezet, mely a véletlen rendkívüli megterheltetésnek nem tudna 
ellenállom. Ilyenek a függő lépcsők, függő folyosók, sat. E figyel
meztetésre azért van szükség, mert a mai építkezés költségkímé
lés szempontjából nagyon is hajlandó a gyönge építkezésre. — Azt 
sem hallgathatom el, hogy az iskolai épület tervelésében az okvetet- 
lenül szükséges dimensióknál nagyobbakat kell vennünk, mert a tan
rendszerek idő folytán változnak, s ekkor az átalakítás mindig köny- 
nyebb. Ide csatolhatom még azt is, hogy a helyiségek con figurát iáját 
a lehető legegyszerűbbnek kell terveznünk, hogy t. i. keresztfalak át
helyezésével mindig könnyen eszközölhessünk átalakítást. Az egy
szerű tractus két párhuzamos főfal között, melyben a helyiségek 
nagyságát csak a keresztfalak föltételezik, s a tractussal végig futó 
folyosó a legbiztosabb építési rendszer, mert minden változtatást 
megenged. E mellett is a mennyire lehetséges úgy építsünk, hogy 
az épület kibővítése folytatólagos építkezéssel lehetetlenné ne váljék.

E fejezetben még egy jó tanácscsal szolgálhatok. Ha csak 
tehetjük, régi iskolai épületek átalakítása helyett építsünk újakat, mert 
a szükséges átalakítás majdnem sohasem sikerül kellőleg, s az átala
kítás majdnem annyiba kerül, mint az uj épület. Magán lakóházat 
pedig sohase szerezzünk meg iskolai épületül, mert ennek kellő át
alakítása épenséggel nem sikerül. A magánházak helyiségei sokkal 
kisebbek, semhogy iskolai czélokra használhatók volnának s con- 
figuratiójok nem engedi meg a czélszerű átalakítást. Ha mindennek 
daczára a kényszerűség arra szorítana bennünket, hogy régi házat 
vegyünk combinatióba, mindenek előtt vizsgáljuk meg a fő tractus 
szélességét, s ha a fő tractus szélessége 6 méternél kevesebb, mond
junk le azonnal az átalakításról, mert, tekintve a most már általán 
elfogadott kétülésű padok elhelyezését, sohasem csinálhatnánk belőle 
czélszerű iskolai épületet.
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II. A telek.
A telek kérdése a legnehezebb kérdés az iskolai építkezésnél. 

Sokszor meglevő vagy adományozott telekkel van dolgunk. Hogy ily 
esetben hogyan használjuk fel a telket, arra szabályokat lehetetlen 
felállítani, mert minden gondolható más és más telekalakra más 
tanácscsal kellene szolgálnunk. A tervező talentomosságától függ 
a telek oly felhasználása, hogy czélszerú iskolai épület jöjjön létre.

Ha azonban a telket magunk választhatjuk, a következőkre kell 
ügyelnünk : Tekintve a nyári tornatért is, 4000 □  méter azon terület, 
melyen jó középiskolát építhetünk, de ekkor is vigyáznunk kell, 
hogy a telek mentői több oldalról szabad legyen, s ha más házak 
közé van beékelve, semmi esetre se legyen keskeny, bármily 
hosszúságú volna is, mert ily telken a helyiségeknek a kellő világítást 
nem lehet megadni. A telek legkisebb szélessége 60 méter lehet, s 
már ekkor is f  alakban kell építenünk, t. i. egy tractust az utczára, 
a másik tractust a telek közepére annak hosszában, — és így is 
két keskeny udvarunk származik, melyeket alig használhatunk 
valamire.

Magától értetődik, hogy az iskolai épületet oly telekre kell 
építenünk, mely az iskolásoknak távol ne essék. Kisebb városok
ban, hol semmi sem esik messzire, inkább kifelé menjünk az iskolai 
épülettel, mintsem hogy a központ kedvéért alkalmatlan telekre 
szoruljunk.

A  telek ne feküdjék mélyebben a környéknél, inkább magasab
ban. Fontos kellék a talaj tisztasága és szárazsága. Ügyelnünk kell 
a környezetre erkölcsi és physikai tekintetben is. Nem tisztességes 
környék, továbbá zajt és bűzt terjesztő gyár, kórház, temető sat. 
nem volna jó szomszédság.

Legjobb a sik telek. Még domb tetején is megjárja. Legked
vezőtlenebb a hegyoldalban levő telek, mert hogy az épület csu- 
szamlás ellen biztosítva legyen, roppant alapozásokat s igy nagy 
költséget kíván; ezenfelül sok alaghelyiségeket is kapunk, melye
ket nem mindig használhatunk fel czélszerűen.

III. Az épület fő alakja.
Ha a telek nagyobb, egy emeletes épületet építünk, ha kisebb, 

két emeleteset. Ha nagyon meg kell szorulnunk, három emeletes épü
letet is építhetünk, de ekkor a harmadik emeletre csak oly helyi
ségek tervezendők, melyek ritkábban vétetnek igénybe, például 
szertárak, rajztermek. Sokan rajongnak a földszinti iskolai épüle
tekért. Egy-két osztályból álló népiskolánál az ily épület helyes 
is, mert könnyebb egyenes területen járni, mint lépcsőkön. Közép
iskolánál, különösen teljes középiskolánál, hol sok helyiségre 
van szükség, a földszinti épület oly terjedelmet ölt, hogy áttekin
tése és ellenőrzése nehezebb, mint az emeletekből álló épületé. Ilyen

18*
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és pedig uj iskolai épületet találtam Genfben, mely fölötte nagy ter
jedelménél fogva nem bizonyult be czélszerúnek, s ezen felül rend
kívül nagy telket vett igénybe, úgy hogy egyik végéről a másikra 
csakis az éles szeműek látnak el kellőleg. A nagy telek sokba is 
kerül. Majdnem hihetetlen, de a kétemeletes épületet jobban be
rendezhetem középiskolának, mint a földszintit. A földszintre teszem 
például az igazgató s a szolgák lakását, az első emeletre az osz
tályok legnagyobb részét s a második emeletre a szertárakat sat. 
— A kétemeletes épület kevesebbe kerül, mint az egyemeletes, az 
egyemeletes kevesebbe, mint a földszinti, ugyanazon méretek mellett.

Ha a telek kellőleg széles (például 4000 □  méter térség mel
lett közel áll a négyzet (quadratum) alakjához), akkor az épületet 
építsük a telek közepére akként, hogy az utczához közelebb álljon, 
mert hátul a nyári tornatérre helyet kell számítanunk. Magától ér 
tetődik az ily épület czélszerüsége, mert minden oldalról kap vilá
gosságot és levegőt.

Soha se építsük az iskolai épületet udvari szárnyaival a szom
szédhoz támaszkodólag, mivel ez esetben vagy a folyosó jut a szom
széd épülethez, s ekkor a folyosó nem lesz eléggé világos, vagy a 
tantermek jutnak a szomszéd épülethez s a folyosó előre, s ekkor 
a tantermek vagy egyéb helyiségek csakis másod világításra szá
míthatnak.

Ha elég nagy telkünk van, legczélszerübb több épületet emelni 
és pedig következőleg: külön magát az iskolai épületet, külön az 
igazgató, külön a szolgák lakását, külön a tornacsarnokot. Ilyen 
körülbelül Berlinben a kön. Wilhelms-Gymnasium. Szívesen hozzá
járulok némelyek azon javaslatához is, hogy az árnyékszékek is 
külön épületben legyenek.

Még egy kis, de fontos megjegyzést kell tennem az épület 
fő alakjára nézve. Ha az épület földszintjén osztályokat kell elhe
lyeznünk, az épületet az utcza talajától oly magasra emeljük, hogy 
a földszinti ablakok a járókelők feje fölé jussanak, nehogy az utczai 
forgalom zavarólag hasson a tanításra.

IV. Az épület belső beosztása.
Az épület belső vagyis helyiségi elrendezésének legyen meg 

az önmagát magyarázó világossága. Ha a látogató belép az 
épületbe, az épület maga tárja fel magát a látogató tájékoztatására 
akként, hogy a látogató azonnal képes legyen eligazodni; tudja, 
hogy mit hol kell keresnie. A kapus vagy pedellus helyisége csak
ugyan a kapunál legyen, a főlépcső közel és szembeötlő helyen, 
az igazgató irodája akár a földszinten, akár az emeleten szintén 
közel és szembeötlő helyen. A világos dispositió minden középület
nek elengedhetetlen kelléke s a tervező építész gondosságának próba
köve. E kellék például hiányzik a budapesti II. kerületi gymna- 
siumi palotánál. Mindene kitűnő ez épületnek, csak hiányzott benne



a dispositio ratiója. На az ember belép a főkapun s egyenesen 
megy, a gözfűtőbe jut. Előbb az igazgató-iroda s a tanárterem 
a harmadik emeleten volt, hova csak melléklépcsőn lehetett eljutni 
(most némileg segítve van e hibán).

Már említettem, hogy legjobb a legegyszerűbb belső beosztás. 
Egyszerű tractus, a tractussal együttfutó folyosóval. Ha nagyon 
kell takarékoskodnunk, dupla épületet építünk, t. i. két tractust 
együtt középen a folyosóval, mely esetben a folyosó a két végén 
s középen a lépcsőházból kapja világítását. Ilyen épületet kapott 
újabban a nagykárolyi és szentesi városi gymnasium, melyek arány
lag csakugyan kevés pénzbe kerültek.

Az egyszerű tractussal biró épület typusául bemutathatom az 
eperjesi kir. főgymnasium épülettervét, melyet részletes utasításaim 
szerint Meixner Károly budapesti építész terveit. A dupla tractus
sal biró épület typusául pedig bemutatom a nagykárolyi, akkor 
hatosztályu gymnasium tervrajzát. Ezt szintén utasításaim szerint 
Benkó Károly budapesti építész tervezte. (Lásd az ábrákat).

Egy teljes fögymnasiumnak, melynek körülbelül 300 tanulója 
van, kővetkező helyiségekre van szüksége:

1. Annyi tanteremre, & hány osztályával) az intézetnek. Közű- 
lök 6 nagyobb az alsóbb, 2 kisebb a felsőbb osztályok számára. 
A nagyobb osztályok területe, nem számítva az úgynevezett médiu
mot (a tanár tanszékének helyét), 60 □  méter, a médiummal együtt 
tehát 72 Q] méter; a kisebbeké a médiummal 48 □  méter. Nem szá
mítva tehát a médiumot, egy-egy középiskolai tanulóra 1 Q  métert 
számítunk. A tantermek e tervelésének alapja az 1883. évi XXX. 
törvényczikk, mely egy osztályban 60 tanulót enged meg. A nagyobb 
osztálynál rendszerint 3 ablakot számítunk, a kisebbnél 2 ablakot.

Az iskolai épületeknél egyike a legfontosabb méreteknek a 
tantermek szélessége, mert ez az épület tractusának mértékét is adja 
egyúttal. A tantermek szélessége a padok méretei által tételeztetik 
fel. Ha a telek nem korlátoz bennünket az épület tervelésében, 
oly tantermeket szerkeszszünk, melyekben a most már általánosan 
elfogadott két ülésű padok három szakaszban állíthatók fel, mi 
által a padok közt két, s a falaknál szintén két közlekedő út 
származik.*) Ily felállítás mellett a tanterem szélessége 6‘50 méter, 
de leszállhatunk 6'30-ra is. Ha a telek korlátoltsága arra kénysze
rítene bennünket, hogy szélesebb és rövidebb tantermeket szerkesz
szünk, akkor 4 pad-szakasz felállítására kell gondolnunk, s ez 
esetben a tanterem szélessége 8 méter lesz, de leszállíthatjuk 7-80 
méterre is. Ebből látható az iskolai épület tractusa szélességének 
fontossága, mit a régi vagy magánéptiletek adaptálásánál emlí

*)A brüsseli tanügyi congressus az együlésü padok mellett nyilatkozott, 
de e kijelentés a gyakorlatban nem talált elfogadásra, mert a szerinte való 
berendezkedés rengeteg tantermeket, vagy kisebb,termek mellett még egyszer 
annyi iskolát, következésképen elviselhetetlen költségeket igényelne.
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tettünk. Az először említettnél keskenyebb tractusban csak két 
szakasz padot lehetne felállítani, minek az volna a következménye, 
hogy a tantermet igen hosszára kellene szabnunk. A négy padsza- 
kaszos tanteremnél szélesebb tanterem pedig 5 pad-szakaszra 
vezetne. Az első esetben a tanár nem látna el jól a tanterem 
végére s a tanulók az iskolai táblára ; a második esetben a tanár
nak a felügyelet czéljából folyton jobbra-balra kellene fejét for
gatnia. A föntebb határokul kiszabott szélességi méretek közé eső 
szélességi méret pazarlással járna, mert három és négy pad-szakasz 
közé félszakaszt nem iktathatunk be. Túlságos térbőséggel van a 
szegedi városi gymnasium építve, a mi nem hiba paedagogiai szem
pontból, csakis financziális szempontból igényel bővebb megfon
tolást. A tantermek magasságát 4—4f>0 méterre teszszük. A ke- 
vésbbé népes iskoláknál a kisebb méretet veszszük, de nagyon 
népes iskolákban az utóbbira szorulunk, mert mennél több tanuló 
kerül össze, annál több levegőre van szüksége.

A tantermekben a világosságnak a tanulók baljáról kell be
jutnia. Minden más világítás rossz, még a két oldali világítás is. 
Minél mélyebb a tanterem, annál magasabbról kell a világosság
nak jönni. Az ablakokat tehát lehetőleg közel kell szerkeszteni 
a mennyezethez, úgy, hogy a tanterem talajától a szokottnál 
magasabbra essenek, legalább nem szórakoztatja a tanulót a kül
világ. Ily egészen a mennyezet alá szerkesztett ablakai van
nak a zürichi Kanton-Schule-nak, s ha jól emlékszem, Bernben is 
ily szerkezetet láttam. Őrizkedjünk a túlságos nagy, különösen túlsá
gos magas ablakoktól. Ily túlságos magas ablakai vannak az aradi 
lycealis épületnek, melyeknek nyitása, zárása és tisztán tartása, sok 
bajjal jár. A legjobb mérték azon közönséges mérték, melyet jelenleg 
a kiválóbb magánházakon is alkalmaznak. Vannak szakférfiak, 
kik nem helyeslik a több ablakos tantermet, hanem csak egy igen 
széles ablakot kívánnak egy tanteremben; azt mondják ugyanis, 
hogy a több ablak közei a tanulók egy részének, azokuak t. i., 
kik az ablakok közötti fal irányában ülnek, kellő világosságot nem 
nyújtanak. Ezt túlhajtott aggodalomnak találom egyrészt, másrészt 
pedig meg kell jegyeznem, hogy az ily megvilágítás csakis rövid 
és mély tantermeknél lehetséges és az ablak-constructio az építkezés 
tervelését megnehezíti. Ily, azt lehet mondani három ablakból 
összetett egy ablakos megvilágítást találtam a már egyszer említett 
berlini kön. Wilhelms-Gymnasiumban. melynek majdnem kapu 
nagyságú ablakai vannak. — Most még a tanterem összes világí
tásának nagyságát kell meghatároznunk. Az ablakok területének 
a tanterem területe 76—V8-át kell kitennie. Nagyon kell vigyáznunk 
a világításra, ha közel magas épületek vannak. Úgynevezett másod- 
világitás, mely csak más helyiségen, például folyosón át hat be, nem
csak tantermeknél,de egyáltalában az iskolai épület semmiféle helyiségében 
sem engedhető meg. — Még a tanterem ajtajának elhelyezéséről sem
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szabad megfeledkeznünk. Az ajtót úgy alkalmazzuk, hogy azonnal a 
tanterem médiumába léphessünk. A különben kitünően épített budapesti
V. kér. reáliskola nehány tanterménél az ajtó az ellenkező végén 
van a tanteremnek, úgy, hogy a tanár csak a padok közt juthat 
be kathedrájához. A tanulókra nézve is alkalmatlan az ily elhelyezés.

2. Kell egy rajzterem. Egy tanulóra a rajzteremben kétannyi 
terület számítandó, mint a tanteremben, t. i. 2 Q  méter. A hol 
tehát 60 tanuló jár a rajzterembe, a rajzteremnek 120 □  méter 
területűnek kell lennie. Itt elengedhetjük a médiumra való számí
tást, mert az ily nagy teremnél a közökben annyi területet taka
ríthatunk meg, hogy kikerül a medium is. Ha lehet, két ajtaja le
gyen. A világításra még nagyobb gondot kell fordítanunk, mint 
a tantermeknél (magától értetődik, hogy az ablakok itt is a tanu
lók balján legyenek). — A rajzteremnek a direct napsugarak elke
rülése czéljából lehetőleg északra kell feküdnie. Jó, ha a rajzterem 
mellett a rajztanár számára egy 24 □  méter területű dolgozó 
szoba is jut, de nem elkerülhetetlenül szükséges.

3. Egy physikai terem 48, vagy gazdagabb tanintézeteknél 
72Q  méter területtel, mellette egy chemiai helyiség 24 vagy 48 Q  méter 
területtel, utána következőleg egy kísérleti terem 72 Q  méter területtel. 
E helyiségeknek egymás mellett kell lenniük. A chemiai helyiség s 
a kísérleti terem közti válaszfalba jő a vegyi tűzhely. Ne feledjük, 
a physikai és chemiai kísérleti terem napot igényel, tehát lehetőleg 
délre kell feküdnie.

4. Egy vagy két természetrajzi terem, az első esetben 72 
[)] méterrel, az utóbbi esetben egy-egy helyiség 48 Q  méterrel. 
Ezután jő egy kisebb chemiai helyiség 24 vagy 48 Q  méterrel. E he
lyiség után jön közvetetlenül a kísérleti terem 72 □  méterrel, mely 
szintén lehetőleg délre feküdjék. A chemiai és kísérleti terem közti 
válaszfalba szintén vegyi tűzhely jön. E helyiségeknek szintén egy
más mellett kell lenniök. Ha takarékoskodnunk kell, a physikai és 
természetrajzi helyiségeket együtt combinálhatjuk akként, hogy 
csak egy kísérleti termet tervezünk a középre, mely mind a két 
szakmának szól. Ez esetben az egyik chemiai helyiséget is meg
takaríthatjuk.

A szertári helyiségek configuratiója tekintetében, mely na
gyon fontos, szintén a bemutatott tervrajzokra utalok.

5. Egy tanári könyvtár 48 vagy 72 □  méter területtel. Az ily 
könyvtárban kényelmesen elhelyezhető 8,000—16,000 kötet. Ha 
a tanári könyvtár igen gazdag, természetesen nagyobb vagy több 
helyiség szükséges. Ha van elég pénz, a könyvtár mellé a könyv
tárnok számára szobáról is gondoskodhatunk, de ez nem okvetet- 
leniil szükséges. — Szükséges továbbá egy ifjúsági könyvtár 48 
vagy 72 □  méter területtel.

6. Igazgató-iroda 48 vagy 72 □  méter területtel. Tanári terem 
72 □  méter nagysággal. A szülőkkel való értekezésre szolgáló szoba,
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(24 □  méter). E helyiség egy jól berendezett középiskolában nem 
nélkülözhető; szükséges azért, hogy a tanároknak legyen hol elfo
gadni a szülőket bizalmas értekezésre.

7. Az újabb paedagogia szükségesnek tartja a ruhatárakat is 
az ifjúság számára, mert télen az ifjúság felső öltönye, különösen 
ha megázik, a levegőt megrontja a tantermekben. Ily ruhatárak 
és pedig a folyosókhoz csatolt fülkékkel a budapesti középiskolai 
tanárképző intézet gyakorló gymnasiumában vannak. A téli ru
hákat azonban a folyosókon is el lehet helyezni, csakhogy ez 
esetben szorgos szolgai felügyeletre van szükség, minek különben 
sem volna szabad hiányoznia egy jól administrált középiskolá
ban sem.

8. A díszterem. Igen kívánatos, hogy minden középiskolának 
díszterme is legyen. Megkívánják ezt az iskolai ünnepélyek, az ének
tanítás, ének- és szavalati productiók. Csakhogy a nagyon népes 
középiskoláknál alig építhetünk oly dísztermeket, melyek az összes 
ifjúság befogadására alkalmasak volnának, szükebb viszonyok között 
a föntebb említett czélra beérjük a rajzteremmel s oly ünnepélyek
nél, melyeken az összes ifjúság jelen szokott lenni, az alább tár
gyalandó tornacsarnokot használhatjuk. A díszterem nagyságát nehéz 
meghatározni, minden a pénztől függ. Mégis, ha kell, azt mondjuk, 
a díszterem legyen 120—144 □  méter. Mennél szélesebb, annál szebb, 
de annál költségesebb is. Magasságának is a közönséges helyiségek 
magasságánál nagyobbnak kell lennie. Okvetetlenül két ajtaja legyen.

9. Az újabb paedagogia a szemléleti oktatást napról napra 
jobban kiterjeszti, szükség van tehát már irodalmi, művészeti és 
történeti gyűjteményre is. Ha az irodalmi és művészeti, valamint a 
történeti tanítást képekkel, mintákkal, sőt régi leletekkel élénkít
hetjük, hosszú magyarázatokat takaríthatunk meg, s a szemlélet 
biztosabb ismeretet nyújt, mint a sok beszéd. E gyűjtemények 
számára is kell helyiség, melynek területét 48 vagy 72 [ j  méterre 
tehetjük. Ha pénzügyeink ezt meg nem engednék, akkor e gyűjte
ményeket meg kell osztanunk, s a könyvtárban, rajzteremben, 
ifjúsági könyvtái’ban és díszteremben elhelyeznünk.

10. Legújabb gymnasiumi rendszerünk (1890: XXX. törvény- 
czikk) a 4 felső osztályban a görög nyelvtanítás mellett haladó 
nem-görög tanítást is (magyar irodalmi olvasmányok kibővítése, 
kapcsolatban görög remekírók fordításainak olvasásával és rajz) 
követel. E tanítás is megkívánja a helyiségeket. A megoldás leg
egyszerűbb volna, ha a négy felső osztályhoz még négy külön 
kisebb tanteremről gondoskodnánk, de szükségből e tanításhoz, mely 
a napi tanítási időnek csak egy-két végső óráját veszi igénybe, és csakis 
az ifjúság egy részét foglalkoztatja, felhasználhatjuk a physikai kísérleti 
termet, a természetrajzi kísérleti termet, az ifjúsági könyvtárhelyi
séget, mely ennélfogva középen padokkal látandó el, és a rajzter
met. Mindemellett is jó lesz újabb építkezéseinknél e tanításhoz egy
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két kis tanteremről is gondoskodnunk, hogy a tanítás beosztása ne
hézségekkel ne járjon.

11. Nagyon népes középiskoláinknál kénytelenek vagyunk 
különösen az alsó osztályok mellé párhuzamos osztályokat is állítani. 
Minden párhuzamos osztály számára okvetetlenül külön tante
remre van szükségünk, mert a párhuzamos osztályokban nagy 
számú ifjúsággal és egész tanítással van dolgunk. Az úgyne
vezett vándorosztályokat, melyek majdnem minden órában más 
osztályterembe jutnak, az olyanokba tudniillik, melyek rajztauí- 
tásnál vagy kísérletezésnél üresen maradnak, perhorrescálnunk 
kell. Egy középiskolában legfeljebb 4 párhuzamos osztály engedhető 
meg, mert több párhuzamos osztálylyal biró középiskolában alig 
képzelhető kellőleg beható igazgatás és felügyelet. Ausztriában 
tudok oly középiskolát, melynek 8 párhuzamos osztálya volt, de 
azért ez állapotot mégis a legszigorúbban helytelenítenem kell.

12. Egy-két lomtári helyiség, különösen a tartalék iskolai 
bútorok, tisztogató eszközök, sat. számára. Ügyes terveléssel e 
helyiségek a padláson vagy az alagban is elhelyezhetők. Megemlítjük 
még a fűtőanyag számára szolgáló helyiségeket.

13. Minden osztályra egy-egy árnyékszéket számítunk megfelelő 
vizelőkkel, ezenfelül egyet-egyet a különböző szertárakra, kettőt az 
igazgató és tanároknak (nem számítva az igazgató vagy szolgák 
lakásához tartozókat). Az iskolai árnyékszék-helyiségeket mindig 
előszobával kell tervelnünk, hogy a bűz be ne hatoljon a főépületbe. 
(Az árnyékszékekről még alább is lesz szó).

14. Az iskolai épületnek legalább két bejáratra van szüksége, 
még az esetben is, ha az iskolai épület a telek közepén van, mert 
például tűzveszély esetében a menekülő tanulóság egy kijárón 
úgy összetorlódhatnék, hogy a szerencsétlenség alig volna kikerül
hető. Népes középiskolánál czélszerű, hogy a főbejárat csarnok
kal legyen kapcsolatban a sok járó-kelő és várakozó kedvéért. 
Miként könnyen érthető, a folyósoknak széleseknek kell lenniök; a 
szélességet 2-30 — 2 60 méterre kell tennünk. Hogy a dupla épület
nél még szélesebb folyosóra van szükségünk, magától értetődik. 
Csak zárt, t. i. ablakokkal ellátott folyosót szabad terveznünk. A 
nyílt folyosó folytonos veszedelme a tanároknak, kiknek az előadás
tól felhevült állapotban egyik helyiségből a másikba kell járkálniok. 
Az úgynevezett végig beüvegezett folyosók azért nem ajánlatosak, 
mert rendkívül sok tisztogatással járnak. A nagy épületekben fölötte 
fontosak a lépcsők is. Legalább is két lépcsőre van szükség, egy 
fő- és egy melléklépcsőre, mely utóbbit a szolgák a házi szükséglet 
tárgyainak (pl. fa, szén) felhordására is használják. A főlépcső 
ágának szélessége 2—2 40 méter, a melléklépcsőé 140—L60 méter. 
Egy folytában futó vagy kerek lépcsőt nem szabad szerkesztenünk.

15. Utoljára hagytam a tornacsarnokot, mintegy jelzéséül 
annak, hogy külön épületben helyeztessék el. A tornacsarnokot magába



250

az iskolai épületbe elhelyezni azért nem jó, mert a tornacsarnoknak 
széles helyiségnek kell lennie, s az emeletes iskolai épületben oly 
széles tractust kapnánk felül, melyet nem tudnánk elég alkalmasan 
felhasználni; ezenfelül a széles tractus olyannyira erős fal- és mennye
zetszerkezetet szükségei, hogy a tornacsarnok két annyiba fogna 
kerülni, mint a külön épületben. A tornacsarnokot az iskolai épület 
alagjáhan elhelyezni pedig épenséggel nem szabad. Az alaghelyisé- 
geknek soha sincsen elég jó száraz levegőjök, pedig egy helyiségben 
sem kell szigorúbban gondoskodunk a jó levegőről, mint a torna- 
csarnokban, hol a tanulók fokozott lélegzésével és transpiiadójával 
van dolgunk. A budapesti VIII. kér. városi reáliskola tornacsarnoka 
a pinczében van elhelyezve. Hogy rossz, mindenki első pillanatra 
meggyőződhetik. Hogy emeleten nem szabad tornacsarnokot elhelyez
nünk, magától értetődik. Mégis tudok két tornacsarnokot emeleten, 
az egyik Beszterczebányán, a másik Selmeczbányán van ; de ezek 
régi várak helyiségei, melyek annak idejében az ágyúknak is ellen
állottak. — Tehát külön, földszinti tornacsarnokokat kell építenünk.

A tornacsarnokban (hogy télen játszóhelyül is használhassuk) 
4-szer annyi területet számitunk egy tanulóra, mint az osztályterem
ben, tehát fejenkint 4 0  métert, s igy 60 tanulóra 240 0  métert. 
Tantervi utasításaink megengednek azonban 160 0  métert is, mert oly 
feltevésből indulnak ki,hogy legtöbb középiskoláinkoanamagasabbosz- 
tályokban a tanulók száma Б0—20 közt ingadozik, a kisebb tanulók
nak pedig kevesebb térre van sziikségök. Én az engedékenységben 
nem mennék 180 0  méteren alól (60 tanulót 3 0  méterrel számítva). 
Minél szélesebb a tornacsarnok, annál jobb, csakhogy a széles épület 
erős falakat és erős, tehát nagyon költséges mennyezet-constructiót 
szükségei. 8'—9 méter szélességnél nem lehet alább szállani, Oszlo
pokat nem szabad a tornacsarnokban alkalmazni, hogy miért nem, 
könnyű kitalálni. Magától értetődik, hogy a tornacsarnoknak jóval 
nagyobb magassággal kell bírnia, mint más iskolai helyiségeknek. 
5.50—6.50 méter magasságot kell követelnünk. Czélszerű, ha a torna- 
csarnokhoz ruhatárt is építünk, egy árnyékszék pedig mellőzhetet
len. A tornacsarnokot úgy kell terveznünk, hogy talaja az iskola 
udvarán levő nyári tornatér talajánál 15 cméternél magasabban ne 
feküdjék, hogy t. i. a tornaszereket könnyen át lehessen egyik 
helyről a másikra szállítani. A tornacsarnoknak, mint minden nagy 
helyiségnek, 2 ajtaja legyen. Az ablakokat magasabbra helyezzük, 
már csak azért is, mert ezt a széles helyiség kellő megvilágítása 
is megkívánja. Legjobb tornacsarnoka van Budapesten az V. kér. 
állami főreáliskolának.

A tornacsarnokkal kapcsolatosan szólok a nyári tornatérről 
is. Csak úgy van jól a dolog, ha a nyári tornatér mindjárt az 
iskola udvarán van. A távol eső nyári tornaterek czélszerűtlenségét 
nem kell bizonyítgatnom. Tantervi utasításaink nyári tornatérnek 
1000 0  métert kívánnak, de azt hiszem, hogy ha a testi nevelés
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A nyári tornatér szélső részei lombos fákkal iiltetendők be, hogy 
a szergyakorlatoknál a tanulók védve legyenek a nap ellen. Termé
szetesen a tornatér közepének szabadnak kell lennie a szabad és 
rendgyakorlatok s a tornajátékok kedvéért.

Némely paedagogusok azt hiszik, hogy, úgynevezett üdülő 
helyül, bol t. i. az ifjúság az óraközökben szabad mozgással a sza
bad levegőt élvezi, a nyári tornatér is használható. Én külön tért 
tartok erre szükségesnek, mert az üdülő helyen az ifjakat nem 
akarjuk szabad mozgásukban korlátozni, s a tornatéren a torna
eszközöket is használatba vennék, mi tornászati fegyelem nélkül 
könnyen veszélyt okozhatna.

16. As igazgató lakása. Miként már említettük, legczélszerübb, 
ha az intézeti igazgatónak a középiskola telkén külön állított épü
letben adunk lakást. Ez mind az igazgatóra, különösen családjára, 
mind pedig a tanintézetre nézve a legkényelmesebb rendelkezés. 
Az igazgató családját nem zavarja a tanintézet frequentiája, s ha 
az igazgató családjában ragályos betegség fordul elő, nem kell a tan
intézetnél nagy óvó intézkedéseket tenni. Ha az igazgató lakását nem 
lehet külön épületben elhelyezni, magában az iskolaépületben helyez
zük el. A jelenlegi paedagógia okvetetlenűl megkívánja, hogy az 
igazgató vagy a tanintézet telkén, vagy magában az iskola épület
ben lakjék. A mai középiskolákban, tekintve a rendkívüli tanítást 
s a különféle gyakorlatokat is, reggeltől estig mindig van valami 
teendő, s csak akkor várhatjuk meg, hogy az igazgató folyton figye
lemmel kisélje iskolája működését, ha benn lakik. Ha az igazgató 
benn lakik, még gyengélkedő állapotában is intézkedhetik iskolája 
érdekében, mi meg nem történhetik, ha távol lakik intézetétől. Az 
igazgató lakása úgy tervezendő be az iskolai épületbe, hogy félre 
essék az iskola mozgalmától s szükség esetén könnyen izolálható 
legyen. Nem szükséges kiterjeszkednünk az igazgató lakásának 
kellékeire. Ily magán lakás terveléséhez minden gyakorlati építész 
kellőleg ért, legfeljebb csak annyit jegyzünk meg, hogy az igazga
tónak 5 szobára van szüksége a szükséges mellékhelyiségekkel, 
s lakásához külön árnyékszékekről is kell gondoskodnunk.

17. Több fővárosi középiskolánál az intézeti szolgák lakása 
az alagban van elhelyezve. A mai hygiene ezt már meg nem en
gedi. A szolgáknál is legjobb, az intézet telkén külön épületről gon
doskodni lakásuk számára. De ha be kell építenünk a szolgalaká
sokat magába az iskolai épületbe, a helyiségeket, épugy mint az 
igazgató lakását, kellőleg kell izolálnunk. Ha a tanintézetnek 3—4 
szolgája van, nem szükséges mindeniknek az iskolaépületben lakást 
adni, elegendő két szolga lakásáról gondoskodni, a többinek szál
lásbért adunk, sőt jobb is, ha a többi szolga künn lakik, mert a sok 
szolga családjával sok baj szokott lenni az intézetekben. A szolga
lakás áll egy nagyobb vagy két kisebb szobából, konyhából s ha



252

lehet, egy kis kamarát is adunk hozzá. A szolgalakásokhoz szintén 
külön kell gondoskodnunk árnyékszékekről.

Vannak hazánkban oly középiskolák is, melyeknek épületében 
sem igazgató, sem szolga nem lakik benn. Hogy az ily állapot nem 
helyes, elég megemlítenünk azt, hogy az ily iskola vagyona nincs 
kellő őrizet alatt.

Másrészt tiltakoznunk kell az ellen, hogy az iskola-épületbe 
nem az iskola ezéljaira szolgáló helyiségek (p. boltok s raktárak) 
jussanak.

Az eddig előadottakban beszámoltunk a főgymnasium helyisé
geiről s e helyiségek elrendezéséről, most már szólanunk kell a 
teljes főreáliskola épületéről.

Mindaz, a mi egy főgymnasiumnál szükséges, szükséges egy 
főreáliskolánál is s ezenfelül még néhány helyiség. A főreáliskolá
nál gondoskodnunk kell ugyanis még egy rajzteremről az ábrázoló 
mértani oktatáshoz, továbbá több helyiségről az itt külön és nagyobb 
mértékbeu tanított vegytan számára. Az ábrázoló mértan rajzterme 
kisebb lehet valamivel, mint a szabadkézi rajzteremé, nagyságát 96 
П  méterre tehetjük. Ha módunkban van, e rajzteremhez, még egy 
24 □  méteres szobát adunk a tanár számára, melyben a drágább 
mértani eszközök is elhelyezhetők. A vegytan tanításához a követ
kező helyiségek szükségeltetnek: a) egy vegytani szertár 48 vagy 72 
□  méter területtel, b) egy vegytani dolgozó szoba 24 vagy 48 □  méter 
területtel és egy kísérleti terem 72 □  méter területtel. A dolgozó 
szobát s a kisérleti termet elválasztó falba vegyi tűzhely jön. Ha 
csak tehetjük, adjunk e helyiségekhez még egyet, melyben a tanulók 
vegyi gyakorlataikat végezhessék. E helyiség területét 48 vagy 72 □  
méterre tehetjük. Az itt felsorolt helyiségekkel a főreáliskola jóval 
nagyobb épületet igényelne, mint a főgymnasium; hogy e nagyobb 
szükségletet mérsékeljük, a természetrajznál említett chemiai helyi
séget elhagyjuk s a physikának és természetrajznak csak egy, t. i. 
közös kisérleti termet adunk.

A vegyi tűzhelyet már többhelyt említettük, mert a chemia 
bele játszik a többi természettudományokba is. E tűzhely a 
válaszfal közepében helyeztetik el. Elől és hátul üvegablakkal van 
ellátva, oldalt pedig kéménynyel és szelelő csövekkel. Előtte áll a 
kisérleti teremben a kisérleti asztal. A tűzhely szerkezete különös 
gondot igényel s terveléséhez mindig kiváló szakemberhez kell for
dulnunk.

Szólanom kell még a csonka középiskolák (négy- és hatosz
tályú gymnasiumok és reáliskolák) épületéről. Ha már ismerjük a fő
gymnasium és főreáliskola épületi szükségletét, azt hiszem, röviden 
végezhetünk ezen iskolákkal. A négyosztályu gymnasiumnak vagy 
reáliskolának szüksége van 4 tanteremre, 1 rajzteremre (120 □  m.).
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A szertárakat összevonhatjuk: 1 teremben (72 □  m.) elhelyezhe
tők az összes természettudományi tanszerek, mellé jön egy kis che- 
miai helyiség (24 □  m.), utána a kísérleti terem (72 □  m.). Azután 
szükség van egy tanári könyvtárra (48 vagy 72 □  m.), igazgató-iro
dára (48 □  m.), tanári teremre (48 □  m.). Az ifjúsági könyvtár 
elhelyezhető valamely osztályban. Tornacsarnok és nyári tornatér 
olyan kell. mint egy főgymnasiumnak. A mellékhelyiségekre nézve 
könnyen eligazodhatunk azokból, miket a főgymnasiumi épületről 
mondottunk. A liatosztályu gymnasiumnak vagy reáliskolának azon 
helyiségekhez, melyeket a nógyosztályu középiskolák számára meg
állapítottunk, adunk még egy termet a természettudományi tansze
reknek, (a hatosztályu reáliskolának talán még egy rajztermet a 
mértani rajz és ábrázoló mértan számára).

Valamely középiskolának lehetnek speciális viszonyai, például 
összeköttetésben állhat valamely más iskolával, vagy szerzetes rend
házzal, sat. Természetes, hogy az ily speciális viszonyokra tétele
ket nem állíthatunk fel, de ha már ismerjük az egyszerű iskola 
szükségleteit, a szabályzatok legbatalmasbika, t. i. a logika, az ő 
kombináczióival és következtetéseivel majd eligazít bennünket.

Ha egyszer időm engedi, közölni fogom tanulmányaimat az 
internátusokról is, most ezt e folyóirat szűk kerete úgy sem en
gedné meg.

V. Néhány részletes technikai megjegyzés.
Messze kellene mennünk, ha az iskolai építkezés technikai 

részleteibe is bele akarnánk bocsátkozni, de jobb is, ha ezt ma
gukra a technikusokra bízzuk. Mindazonáltal egy némely oly dol
gokat, melyeket a nem-technikus is belát, nem hallgathatok el.

Nem száraz teleknél az egész épület alá betonréteget kell 
alkalmazni. A közönséges értelemben vett száraz talajban is van 
némi nedvesség, miért is a tantermek alá pinczehelyiségeket terve
zünk, de legalább is gondoskodnunk kell arról, hogy a talaj 
nedvessége az épület helyiségei alatt izoláltassék (beton- vagy 
kavics-réteg, szelelőkkel). A nedvességnek a falban való felszivár
gása ellen is kell védekeznünk.

Ha csak lehetséges, fenyőfa-padolat helyett keményfa-padolatot 
csináltassunk, mert ez tisztábban tartható, s nem porzik úgy, mint 
a fenyőfa-padolat.

Tantermek közt nem szabad féltéglás válaszfalakat alkalmaz
nunk, mert a beszéd áthallatszanék. E szempontból a mennyezet is 
elég vastag legyen.

A tan- és rajztermekben sem szabad oszlopokat alkalmazni.
Ha nincs vízvezeték, bőséges és jó vizű kútról kell gondos

kodnunk, messze-messze a csatornától vagy az emésztő gödröktől.
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A fűtés, szellőztetés és árnyékszékek kérdésében a technika már 
sok új dolgot teremtett, és mégis azt kell mondanunk, hogy a tech
nika vívmányai közűi ezek elégítenek ki bennünket legkevésbbé. 
Sokféle új kályháink vannak (legújabbak a köpenyes kályhák), van 
centrális fűtésünk levegővel, gőzzel, vízzel; mindenikkel sok, de 
sok bajunk van. A kiszámíthatatlanságot növeli még az is, hogy 
iskolákban egyszerre sok egyén jön össze, sok meleget sugároz ki, 
nagy a kigőzölgés, majd ismét egészen üresen maradnak a termek. 
Ide járul még a kezelő-személyzet értelmiségének csekély foka, oly
kor megbízhatatlansága is. Ventilátort is minden nap újat találnak 
ki a szakemberek, de azért még sem jó a levegő a tantermekben, 
sokan még azt is akarnák, hogy csináljunk szellőztetést légvonat 
nélkül. (A legjobb ventilácziót Berlinben, az úgynevezett Französi
sches Gymnasiumban találtam, de nagy terjedelmű ventilátorai is 
vannak). Közönséges árnyékszékeink s a velők kapcsolatos csa
tornák és emésztőgödrök vagy tonnarendszerű árnyékszékeink 
bűzösek, mesterséges árnyékszékeink pedig minduntalan elromla
nák, különösen ha még az ifjúság pajkossága is segít a gonosznak. 
Mindezzel azonban nem azt akarom mondani, hogy maradjunk a 
réginél, mert kétségtelen, hogy az újítások mégis javították az 
előbbi rossz állapotokat. A sok ajánlgatás vagy a sok kritika he
lyett csak rövid tanácscsal kívánok szolgálni. Forduljunk e tekin
tetben mennél kiválóbb szakférfiakhoz és iparosokhoz, ne kíméljük 
a fáradságot és költséget, s ezen felül ellenőrzésül tekintsük meg 
más középületek új berendezéseit is, s így határozzuk el magun
kat szükségleteink kielégítésére.

Az építkezésnél egyáltalában jól vétessük számításba az épí
tési anyagot, mert az anyag különfélesége szerint különböző vas
tagságú falakra lesz szükségünk.

Nem minden építész ért az iskolai épület terveléséhez, más 
lakóházat és más iskolát építeni. Olyanhoz forduljunk, ki bebizo
nyíthatja, hogy tud jó iskolai épületet építeni.

Épület-terveinket alaposan vizsgáltassuk meg, s az építkezés 
felügyeleténél ne kíméljük a költséget. Szigorú szaki bírálatra és 
szigorú szaki felügyeletre van szükség oly építkezésnél, melyet nem 
csak magunk, hanem utódaink számára is kívánunk eszközölni.

Hogy egy iskolai épület-tervet alaposan meg lehessen bírálni, 
szükségünk van a város térképére, vájjon az iskola az igénybe 
vevő ifjúságra nézve alkalmas helyen van-e; szükségünk van hely- 
szin-rajzra, mely feltünteti a szomszédos telkeket is, mellette legyen 
a lejtőméreti rajz. Szükségünk van alaprajzokra az alagról és min
den emeletről és pedig a méretek bejegyzésével, a helyiségek meg
nevezésével s az égtájak feltüntetésével. Szükségünk van elegendő 
számú keresztmetszetekre, fedélszerkezeti rajzokra. Az építkezés 
ellenőrzésénél pedig szükségünk van építési naplóra, mely az épít
kezés minden mozzanataira kiterjed és pedig mérték-, szám- és



255

időbeli feljegyzésekkel, hogy az épület biztonságára nézve mindig 
számot tudjunk adni.

Némi tájékoztatásul a költségekre nézve ide iktathatom, hogy 
a bemutatott eperjesi főgymnásium épülete (telek nélkül) körülbelül
100,000, a nagykárolyi akkor hatosztályú gymnasiumé (telek és tor
nacsarnok nélkül) körülbelül 40,000 frtba került.

Végül még egy kis megjegyzést kell tennem. Értekezésemben 
majdnem mindenütt határozott méretszámokat használtam, mert tu
dom, hogy ezt senki sem fogja hajszálra venni. Az építésznek 
hagynunk kell egy kis szabadságot; eltérhet e számoktól egy kicsit 
lejebb vagy feljebb, de sokat nem; s ha lejebb megy, lejebb kell 
mennie az iskola butorbeli berendezésénél is (különösen a padoknál), 

tehát jól vigyázzon ! jp-. Klamarik János.

ISMERTETÉSEK.
H azai m űvek.

Tanulók olvasó tára. Elischer József közreműködésével szer
kesztik Jancsó Benedek és Boros Gábor. Budapest, Lampel Róbert 
kiadása. Egy füzet 20 kr.

E vállalat czélja a középiskolai irodalmi tanítást szolgálni. Szük
séges voltára elég legyen csak fölemlíteni, hogy egyrészről ilyen'terje
delmű és egyenesen e czélra szolgáló vállalatunk nincs, másrészről hogy 
maguk az utasítások megjegyzik, Íróinkról és müveikről szólva, hogy 
„olvastatásukban csak magánszorgalomra számíthatni“. E magánszorgalmat 
kell tehát a vállalatnak legfőképen szolgálni.

Időre nézve első az e vállalatban megjelent írók közül Pázmány, 
kinek füzete teljességet mutat annyiban, hogy munkásságának mindkét 
főirányából, a prédikácziók és hitvitázó iratokból tartalmaz jellemző mu
tatványokat. Hogy ezek egyike eredeti helyesírással van adva, azt föl
tétlenül helyeseljük és követendő elvül ajánljuk jövőre is.

Kármán füzetében talán föltűnhetik, hogy nem legemlegetettebb és 
legalább czím szerint legismertebb munkáját, a „Fanni hagyományait“ 
tartalmazza, hanem értekező és egyéb munkáiból. Természetesen nem 
szólhatok arról, hogy később nem fog-e említett novellája is megjelenni, 
csak arról akarok megjegyzést tenni, hogy e kiválasztást nemcsak men
teni tudom, hanem határozottan helyeslem is. Meggyőződésem, hogy 
Kármánban nem egyedül, de még nem is legfőkép novellairót kell látni, 
hanem rövid, de fontos írói működésének súlya hírlapi terveire, érte
kezéseire esik ; mert ezekben fejtette ki eszméit, mikért jó részben egy 
későbbi kor is, különösen Kisfaludy Károlyék harczoltak, a dolog ter
mészete szerint nagyobb sikerrel. A ki Kármánnak e müveit, különösen 
„A nemzet csinosodása“ czimüt ismeri, jobban ismeri és érti őt, mint 
„Fanni hagyományai“ alapján. Ismétlem nem akarok ennek is kiadása ellen
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szólni, de minden esetre inkább várhat már azért is, mert könnyen meg
szerezhető most is az „Olcsó könyvtárban“.

Kazinczy „Pályám emlékezete“ becses és érdekes munka, de gon
dolom igazán érdekessé akkor válik, ha már egyéb müvei, pl. versei, 
fölkeltették a tanuló érdeklődését.

Kisfaludy Károly „Irénéje“ szerzője legjobb komoly drámájának van 
elismerve, azért többet nem is kell róla mondanunk.

Trefort emlékbeszédeiből a Lukács Móriczról szóló elmaradhatna; 
nem elég fontos sem irodalmi, sem politikai szempontból. A többieknek 
méltán juttatnak helyet a bennük bőven fejtegetett eszmék. Mellékesen 
megjegyezve a füzetnek „akadémiai beszédek“ czímet kellene viselni, 
mert az „emlékbeszédek“ czím csak a tartalom egy részére illik.

Jókai füzete két novellát tartalmaz és egy részletet a „Fekete 
gyémántok“-ból. A novellák ellen semmi kifogásom nem lehet, de a 
regényrészletet elengedném. Először is elvileg ilyen nagyszabású vállalat
ban korunk legolvasottabb Írójától én nem töredéket, hanem egészet sze
retnék kapni még regényben is. Lehet, hogy ez a kívánság nem telje
síthető ; lehet, hogy nem bírná meg a vállalat, de ki kell ezt fejeznem 
mégis; végre is mutatványokat olvasókönyvek is közölnek. Másrészről 
a közölt töredéket sem tartom egészen jó választásnak. Nem mondom, 
hogy nem jellemző ez is Jókaira, de azt hiszem, hogy nem ez a főiránya. 
Ez a phantastikus, némi részben tudós regény sokkal inkább Verne 
nevéhez van csatolva, mint a Jókaiéhoz. Sőt épen ez a közölt részlet 
annyira emlékeztet a más müvére, hogy szinte eredetisége is veszélyez
tetve van. Távol van tőlem, hogy vádoljak, mikor vádam könnyen alap
talan lehetne, azért pusztán csak a tényt említem föl, hogy Bulwer egyik 
regényében „A jövő nemzedékben“ ugyan olyan phantastikus világot 
találunk a föld alatt, mint Jókainál a sarkvidéken. Mindkét helyen tőlünk 
különböző, tökéletesebb emberi nem él, mindkettő csodaszer birtokában, 
mindkettő tud repülni, mindkettő betegség, háború, tudatlanság, irigység 
és más eféle nyavalyák nélkül éli napjait, mindkettő el van tőlünk 
zárva stb. Ismétlem, hogy nem vádolok, az egész lehet puszta véletlen 
találkozás, de ha így kezébe adjuk a tanulónak minden megjegyzés nél
kül, talán olyan tanulónak, a ki olvasta Bulwer regényét (megjelent 
magyarul is), nem fog-e többet gondolni, mint kellene, még pedig gon
dolni a magyar iró rovására, mert a Bulwer regénye 1872-ben már 
6-dik kiadásban jelent meg, a Jókaié pedig 1873-ban először.

E néhány észrevétel után az egyes írókról, általában óhajtok egy 
megjegyzést tenni, vagy inkább egy jámbor óhajtást. A vállalat eddig 
tisztán szövegkiadás, annak jelzi a kiadó programmja is. Tudom jól, 
hogy legalább egyelőre, ha olcsón akarják adni, nem is adhatnak mást. 
Csak a jövőre nézve fejezem ki azt az óhajtásomat, hogy ha a vállalat 
annyira megerősödnék, hogy a programm megváltoztatását is elbírná, 
akkor gondoljanak arra, hogy milyen jó szolgálatot tenne, különösen 
régi íróknál, csak kevés jegyzet és magyarázat is. Egyelőre legalább
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teljes és lehetőleg részletes tartalomjegyzéket óhajtok mindegyik füzethez. 
Most még ez is hiányzik némelyikben.

A kiadás elég olcsó arra nézve, hogy ifjúsági könyvtárak számára 
több példányban, sőt egyes tanulók is megszerezhessék.

(Budapest.) Dr. Szigetvári János.

A német kereskedelmi levelezés kézikönyve. Irta Kleihel Antal. 
Magyar tannyelvű kereskedelmi középiskolák és akadémiák szá
mára átdolgozta dr. Balassa József. Székesfehérvár, kiadja Singer 
Ede, 1889. 8r. 284 1. Ára 1 frt 50 kr.

E könyvről valóban elmondható, hogy hézagot pótol. Minden szak
férfiú tudja, hogy eddig a magyar tannyelvű közép kereskedelmi isko
lákban mily nagy akadályokba ütközött a német kereskedelmi levelezés 
tanítása. „Nem volt alkalmas könyv, melyet a tanár vezérfonalul, a 
tanuló segédeszközül, útmutatóul használhatott volna. A tollbamondás 
hosszadalmas időtrabló és rendkívül fáradságos mestersége pedig csak 
nehezítette és akadályozta a haladást.“ E tapasztalat érlelte meg Balassá- 
ban a gondolatot, hogy Kleibel könyvét a magyar kereskedelmi iskolák 
számára átdolgozza.

Vájjon szükséges-e bizonyítgatni, hogy e tankönyv teljesen meg
felel a követelményeknek? Azt hiszem minden szaktanár ismeri Kleibel- 
nek, a kitűnő szakembernek „Lehrbuch der Handels-Correspondenz“ 
(Wien, 1886. Verlag von A. Pichler’s Witwe et Sohn) ez. kézikönyvét, 
mely a bécsi kereskedelmi akadémia tanterve szerint készült. Balassa 
teljesen követte Kleibel beosztását, azzal a csekély különbséggel, hogy 
Kleibel X., míg Balassa IX. fejezetre osztotta be könyvét. De az anyag 
berendezése és csoportosítása teljesen ugyanaz.

A fősúly itt is, ott is a gyakorlati életben legtöbbször előforduló 
levelekre van fektetve. Minden themát teljesen kimerítő elméleti fejte
getés előz meg, melyet nyomban a megfelelő szükséges praktikus példák 
és házi gyakorlatra szánt feladatok követnek. Az igaz, hogy Iíleibelnél 
számos példa van egy egy themára, míg Balassánál csak kettő-három, de 
ez nem von le a könyv értékéből semmit sem. Mert Balassa ügyes szak
emberre valló tapintattal épen azokat a leveleket válogatta ki, a melyek 
a gyakorlati életben valóban a legtöbbször fordulnak elő. (E kurtítással 
a könyv ára is olcsóbb).

Az ilyen német könyvek átdolgozásánál gyakran vétenek a magya
rosság ellen. Balassa könyve e tekintetben mi kívánni valót sem hagy hátra.

(Pécs.) Körösi Henrik.

Algebra kereskedelmi akadémiák és közép kereskedelmi isko
lák számára. Irta dr .Веке Manó. Budapest, 1890. Singer és Wolfner 
kiadása. 8r. 138 1. Ára 80 kr.

A közép kereskedelmi iskolákba a szabályzat szerint oly tanulók 
vétetnek fel, kik négy középiskolai vagy négy polgáriskolai osztályt

Tanáregyesület! Közlöny.  XXIV. 19
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végeztek. A tapasztalat szerint ezen tanulóknak az iskola természete 
szerint az algebrai ismeretük mind mennyiség tekintetében, mind fel
fogás dolgában olyan különböző fokon áll, hogy itt egyszerű ismétlésről 
szó sem lehet. Meg kell kezdeni a tanítást elejétől és meg kell küzdeni 
azzal, hogy egyesek ne unatkozzanak, de még gyakrabban azzal a nehéz
séggel, melylyel mindannyiszor találkozunk, mikor jobb volna, ha a 
tanuló semmit sem tudna, mint ha valamit tud. A szerzőnek sikerült e 
két dolgon segíteni. Megkezdi az elemeken, halad fokozatosan és oly 
tudományos és gyakorlati rendszerben állítja össze a tanulandókat, hogy 
míg a kezdő megkapja mindazon ismereteket, a melyekre szüksége van, 
addig a haladó megtanulja, hogy miként lehet már ismert dolgokat a 
további gondolatok fejlesztésére, az ismeretek bővítésére felhasználni.

A bevezetésben egy gyakorlati feladatból kiindulva mutatja be az 
algebra feladatát, ismerteti a műveleti jeleket, az algebrai kifejezéseket. 
Az egészet felosztja tiz fejezetre. Csoportosítja a feladatokat úgy, mint 
azok egymásból következnek. Az első fejezetben tárgyalja az összeadást, 
szorzást és hatványozást. Kezdi a számláláson; a számlálás vezeti az 
összeadásra, az összeadás által jut egy új fogalomra, az összeg fogal
mára és most elvégzi ezen új fogalommal az eddig ismert műveletet, az 
összeadást. Az összegek összeadása vezeti a szorzásra. A szorzásnál bemu
tatja az egy számmal és az új fogalommal, az összeggel való szorzást. 
A szorzás vezeti a szorzat fogalmára, tehát ismét egy új fogalom, 
melyre alkalmazni kell az eddig ismert műveleteket, vagyis tárgyalja 
a szorzatok összeadását, a szorzatok szorzását és így jut a hatvá
nyozásra, a hatványmennyiség fogalmára és mint új fogalommal elvé
gezteti az eddig ismert műveleteket. A második fejezet szól a különb
ségről és a hányadosról. Megadja a különbség fogalmát és végzi a kivo
nást az eddig ismert számfogalmakkal, u. m. két szám különbsége, 
kivonás összegből, összeg kivonása, különbség kivonása, különbség szorzása 
egy számmal. A különbséggel végzendő műveletek és azok értelmezése 
egy új fogalomra, a negativ szám fogalmára vezetik. Megadja a negatív 
szám fogalmát és mint új fogalommal elvégzi az összeadást, kivonást és 
szorzást mindig szem előtt tartva, hogy a negativ szám egy oly különb
ség, melynél a kisebbítendő null. Ezek után megadja az algebrai összeg 
fogalmát és elvégzi az algebrai összegek összeadását, kivonását és szor
zását. Az osztás megadja a hányados fogalmát. Az előbbiekhez hasonlóan 
az osztással végig megy az eddig ismert fogalmakon. Összeg és szorzat 
osztása, osztás szorzattal, szorzat osztása szorzattal, törtek átalakítása, 
törtek hatványa, mi a negativ és null kitevők értelmezését kívánja. 
Világosan és könnyen felfogható módon tárgyalja a többtagúak osztását 
többtagúakkal, az oszthatóság föltételeit, a legnagyobb közösosztó és a 
legkisebb közöstöbbes kikeresését. Ép oly következetesen és világosan 
tárgyalja a többi 8 fejezetet; az elsőfokú egyenleteket, arányokat és 
arányiatokat, hatvány- és gyökmennyiséget, másodfokú egyenleteket, loga- 
rithmusokat, számtani és mértani sorokat, az utóbbi kettőnél különös 
tekintettel van azon részre, mely a politikai számtan előkészítéséül szol-
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gál; végre adja a kapcsolástant és a valószinűség számítás alapelveit. 
Minden egyes fejezet után jól megválasztott és fokozatosan haladó pél
dákat csatol. Az ismétlő kérdések egész sorozatát adják ezen tapaszta
latoknak, melyeket a szerző, mint tanár tett azon általános hibákra 
vonatkozólag, miket a tanulók elkövetnek. A sok közül egynéhányat ide 
iktatok: Mi a különbség két szám különbségének négyzete és két szám 
négyzetének különbsége között? (25. 1.). — Mekkora hibát ejt, a ki 
(a—b) (e—d)-nél a második tényezőt nem teszi zárójelbe ? mekkorát 
az, ki az elsőt és mekkorát az, a ki egyiket sem teszi zárójelbe? 
(26. 1.) — Mekkora hibát ejt, ki ax=b egyenlet gyökének (b■—ü)-t 
mondja? (55. 1.) — Mutassuk meg, hogy az eladási árak a százalékkal 
nem arányosak. Mutassuk meg, hogy a felnőtt tőke az idővel nem 
arányos. (78. 1.).

Végre dicsérettel kell megemlékeznem a nyelv magyarságáról és a 
csinos kiállításról.

(Budapest.) Bogyó Samu.

K ülföldi m üvek.

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Englische Schul
bilder in deutschem Rahmen, nach einer Studienreise aus der Bis- 
marck-Schönhausen-Stiftung geschildert von H. Raydt. Hannover, 
1889. C. Meyer. N. 8. 266 és 8 1. 44 rajzzal. Ára 4 márka.

E munka tárgyánál fogva Pierre de Coubertin könyve (L’éducation 
anglaise en France) mellé sorakozik, de annál jóval kimerítőbb, alapo
sabb, egy szóval szakszerűbb. A német paedagogia itt nem első Ízben 
foglalkozik Angolország iskolai intézményeivel, melyeknek kiváló tulaj
donságaira a jeles Wiese már négy évtized előtt hívta fel a figyelmet. 
Munkája (Deutsche Briefe über englische Erziehung) az idő folyamán 
mitsem veszített zamatos közvetetlenségéből és elismert becséből. Nemzeti 
öntudattal emlékezhetünk meg továbbá Felméri Lajos terjedelmes jelen
téséről „Az iskolázás jelene Angolországban“ (2 kötet), mely 1881-ben 
jelent meg.

Jelen könyvünk a fesztelen és élvezhető előadásra oly alkalmas 
levélalakban van megírva. A kilencz levél mindegyikét egy-egy talpra
esett jelige előzi meg; tartalmuk a következő: 1. Az utazás czélja.
2. Fettes-College, egy nyilvános skót iskola Edinburgban. 3. Blairlodge- 
School, egy Edinburg és Glasgow közt a vidéken fekvő minta magán- 
intézet. 4. A német középiskolák hiányai, reformjavaslatok angol minta 
szerint. — 5. Oxford, az angol nemzeti ifjúsági játékok a középisko
lákon és egyetemeken. — 6. Hampton Court, nemzeti játékok és test
gyakorlatok a felnőtteknél. -— 7. Windsor, Etoss és az angol nyilvános 
iskolák. — 8. London, az angol magániskolák és egy német tanító 
viszontagságai Angliában. — 9. Kívánatos és az összehasonlításból eredő 
reformok a német iskolaügyre. Egy érdekes pótlék 28 csoport vizsgálati

19*
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kérdéssel {Examination-Papers) és az edinburgi Fettes-College hallgatót 
által szerkesztett lappal „The Fettes Fortnightly“, zárják be ezen igazán 
tartalmas kötetet.

S ezzel már be is fejezhetném ismertetésemet, mert joggal tartok 
attól, hogy minden száraz reproductió csak csorbát ejt az eredetinek 
elevenségén, míg másrészt a legszűkebb kivonat is terjedelemben túllépne 
a szokott határokon. Röviden akarok tehát csak néhány részletre utalni.

A gót betűkkel nyomtatott szöveg mindenütt az eredeti angol 
elnevezéseket közli és számos főleg a „Tom Brown’s schooldays“ (Tom 
Brown iskolanapjai) nevelési munkácskából merített idézet által élénkít- 
tetik, melyeket kivétel nélkül a német fordítás követ. Ilyen pl. „The 
object of all schools is not to ram Latin and Greek into boys, but to 
make them good English boys, good future citizens“, azaz „Az iskolák 
feladata nem az, hogy a fiúkat latinnal és göröggel tömjék tele, hanem 
az, hogy belőlük jó angol fiúkat és jó jövő polgárokat neveljenek.*) 
Világos, hogy az ily eszményi internatusi nevelés, különösen a felügyelet 
tekintetében, az eddiginél nagyobb terhet ró a tanácsra is. A 184. 1. 
s folyt, leírja a jutalomdíjak kiosztásának ünnepélyét s elmondja, mily 
jótékony befolyással van ezen intézmény a tanulók tudományos tevé
kenységére. Egy intézetnél nem kevesebb mint 39, részben értékes díjat 
sorol fel! Javaslatainak lényege oda irányul, hogy az állam kötelessége 
és értéke megkívánják a kötelező torna- és iskolajátékok mielőbbi életbe
léptetését. Az angol és német nevelés előnyeinek egyesítését helyesen 
tartja oly eszménynek, melynek valósítását a nemzet létjoga és jövője 
egyaránt sütgetik.

A jelen könyv s különösen a 4. és 7. levél alapos tanulmányozását 
nem csak ajánlom, de meggyőződésből nélkülözhetetlennek tartom mind
azok számára, kik hivatva vannak a testi nevelés reformját hazánkban 
szóval vagy tettel előmozdítani. Vonzó előadásánál, kifogástalan díszes 
kiállításánál és aránylag csekély áránál fogva megérdemli, hogy mennél 
szélesebb körben terjedjen. Igazán kár, hogy nem magyar ember irta; 
tanári s tanuló-könyvtáraknak kevés jobb könyvet ajánlhatni.

(Brassó). Kemény Ferencz.

KÖZOKTATÁSÜGY.
B E L F Ö L D .

A tanári fizetések javítása.
Már a minap emlékeztünk meg ama mozgalomról, melyet a 

budapesti középiskolák tanárai a tanári fizetés javítása ügyében 
megindítottak. Most közölhetjük azt a körlevelet, mely ez ügyben

*) Midőn ez ismertetést vagy egy évvel ezelőtt megírtam, még nem igen 
sejtettem, hogy az idézett szavak változatlanul egy európaszerte feltűnést keltő 
fejedelmi nyilatkozattá fognak válni.
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az összes középiskolákhoz intéztetett s melynek javaslatait mi is 
a legmelegebben pártoljuk s ajáljuk. A körlevelet a fővárosi taná
roknak múlt füzetünkben említett gyűlése által választott bizottság 
szerkesztette s küldötte szét. A körlevél szövege a következő:

Tisztelt kartársak!
Állami háztartásunk állapotának jobbra fordultával a magyar 

állami tisztviselők nagy mozgalmat indítottak, hogy a kedvező pil
lanatot felhasználva súlyos helyzetüknek sokszor megígért s mindig 
elodázott javítását végre elérhessék. Kilátásaik nem kedvezőtlenek. 
A nm. pénzügyminister úr kijelentette, hogy komolyan foglalkozik 
a tisztviselői fizetések szabályozásának kérdésével s már a jövő 
évre szóló költségvetési javaslatba fog erre vonatkozó intézkedése
ket fölvenni.

Vájjon, midőn az állami tisztviselők fizetésének szabályozásá
ról van szó, a tanári fizetésre is vetnek-e majd ügyet? Vagy pedig 
az a nézetük-e az intéző köröknek, hogy a tanári fizetés, a mint 
1873-ban megállapították, ma is teljesen megfelel a számbaveendő 
viszonyoknak ? Attól kell tartanunk, hogy ez alkalommal a mi 
ügyünket nem veszik tekintetbe ; hogy a midőn az állami tisztvi
selők fizetését javítják, a mienket meg akarják mostani állapotá
ban hagyni.

Eléggé ismeretes előttünk az a széliében elterjedt, gyakran nyil
vánosan is hangoztatott előítélet, hogy a tisztviselők között mi va
gyunk a legkedvezőbb helyzetben, nekünk van legkevesebb okunk 
a panaszra. A „tisztviselő egyleteknek az országgyűléshez s a kor
mányhoz czímzett kérvényében“ e nézet nyilt kifejezésre is jut. Ez 
egyletek nemcsak nem veszik be a tanári fizetést a szabályozandók 
sorába, és csak mellékesen emlékeznek meg a mi ügyünkről, hanem 
ennek első okáúl említik, hogy a mi helyzetünk „egészben véve 
kedvezőbb, mint a többi államtisztviselőké“, második okául pedig, 
hogy Ausztriában sem alkalmazták az új fizetési rendszert az állami 
tanárokra. E második okot ők maguk erőtlenítik meg annak az 
elismerésével, hogy Ausztriában a tanári illetmények nagyobbak 
mint nálunk; a mi meg az elsőt illeti, talán helyesebb lett volna, 
ha a mi helyzetünkről nem ők vállalkoznak Ítéletre, ha a maguk 
ügyén nem a mienk rovására akarnak lendíteni. Még ha valóban 
kedvezőbb volna is a mi helyzetünk az övéknél, ebből következik-e, 
hogy nem szőrűi szintén sürgősen javításra, hogy a mi ügyünket 
joggal mellőzhetni ? Nem a mi dolgunk, a mások szükségleteinek 
súlyát mérlegelni; mindegyikünk csak a magáéit ismerheti egészen; 
még kevésbbé tartozik ránk, megállapítani, mily sorrendben segít
senek e szükségleteken, a mi a kormányzó hatalom hatáskörébe 
tartozik; nekünk csak az a kötelességünk, hogy a szomszédot nem 
tekintve, a magunk állapotát föltárjuk, a magunk kérelmével elő- 
álljunk.
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De e visszás előítéletnek némileg magunk is okai vagyunk. 
Elszigetelve, szórványosan hallatjuk szavunkat, a midőn elvész; 
nem együttesen, mint egyet érző s akaró testület, a midőn figyel
met keltene. Bajainkról nem tudnak, mert mindegyikünk csak ma
gányosan küzködik, mert hiányzik bennünk az az összetartás, az a 
testületi együttérzés, melynek ápolására oly kevés ügyet vetünk, 
a mi ily döntő pillanatokban, mint a mostani, keservesen 
megboszulja magát. Legjobbjaink elégszer fájlalták ezt az állapotot. 
Talán annak a veszélynek, mely most fenyeget, sikerül, a mire 
eddig annyi buzdító szózatot hiába vesztegettek. Talán a közös 
érdekek megvédelmezése összébb hoz bennünket, talán a remélhető 
anyagi siker megbecsülteti velünk azokat az erkölcsi kapcsolatokat, 
melyeknek megerősítése az anyagi sikernél nem kevesebbre becsü
lendő vívmány volna.

Ebben közreműködni óhajtván, mi budapesti állami tanárok, 
az országos középiskolai tanáregyesület választmányának hálával 
fogadott felszólítására, országos mozgalmat akarunk indítani az 
állami tanárok fizetésének javítása ügyében. Nem szűkkeblűségből 
szorítkozunk az állami tanárok körére. De nem áll jogunkban a 
többiek érdekeit az illető fentartó testületek előtt képviselni s biz
tosan reméljük, hogy a mi mozgalmunk közvetve a többi kartár- 
saknak is javukra fog szolgálni. Hogy csak egyet említsünk : a 
királyi katb. intézetek tanárainak fizetése mindig ugyanaz, mint az 
állami tanároké s ez utóbbiak fizetése általánosan döntő az összes 
tanári fizetések alakulásában.

Több ízben összegyűlvén egyelőre abban állapodtunk meg, 
hogy minden egyes állami s királyi középiskola tanártestületéhez a 
következő kérésekkel fordulunk :

1. Minden tanártestület mentül előbb megtartandó tanártes- 
tiileti ülésben egy az országgyűléshez intézett kérvényt szerkeszt, 
mely az alább kifejtendő elvek szerint az általunk alább ajánlott 
pontokat foglalja magában. E kérvényt a testület minden tagja írja 
alá. A testület a kerület országgyűlési képviselőjét fölkéri a kér
vénynek az országgyűléshez való benyújtására s jóakaratú támo
gatására.

2. A testület odahat, hogy a helyi sajtó mozgalmunkról s ké
relmünkről igazságosan s jóakarattal megemlékezzék.

Б. Fölkérjük a testületet, hogy mihelyt megállapodásra jutott, 
bennünket azonnal, de mindenesetre február húszadikáig, szíves
kedjék értesíteni, mennyiben, miképen tett eleget főkép első kérésünk
nek. Az értesítés a bizottság alólirt elnökéhez intézendő.

4. Végül fölkérjük a testületet, méltóztassék arról is nyilat
kozni, nem tartaná-e czélszerűnek, hogy a húsvéti szünetek alatt 
országos gyűlést tartsunk, melyre minden állami s kir. középiskola 
legalább egy-egy képviselőt küldene, hogy ez országos gyűlés mint 
ilyen, kellő súlylyal fordulhasson a nagyméltóságú vallás- s köz
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oktatásügyi minister úrhoz kérelmének kegyes tekintetbe vételéért. 
Mi a magunk részéről, igen hasznosnak s kívánatosnak tartjuk e 
gyűlést, melynek előkészítésére s rendezésére kész örömest vál
lalkozunk.

Az országgyűléshez czímzendő kérvény szerkesztésénél a kö
vetkező elveket tartjuk követendőknek:

a) Mindnyájan egyet leérjünk. Ez nem jelenti, hogy a kérvé
nyek szószerint megegyezzenek, sem hogy a kérvényekben a helyi 
viszonyok tekintetbe ne vétessenek. De a kérvények lényegileg 
azonosak legyenek. Mihelyt sokfelé ágazunk kérésünkkel, föllépé
sünk veszít erejéből. A kérvények azonossága annak a kifejezése 
legyen, hogy mindenekelőtt a valóban nagy s közös bajok eltávo
lítását kérjük.

b) Mindenben csali a minimumot leérjük. Ne mindent, a mit 
kívánatosnak, sőt szükségesnek tartunk, foglaljunk kérvényünkbe, 
csak a legszükségesebbre szorítkozzunk. Az állami tisztviselők álta
lában csak lassan, fokozatosan érhetik el helyzetük emelkedését, 
tehát mi sem kívánhatjuk, hogy minden kívánságunk egyszerre tel
jesüljön. Ha csak azt kérjük, a mit kérnünk erkölcsi kötelességünk, 
hogy hivatásunknak megfelelhessünk; ha helyzetünknek csak ama 
mozzanataira szorítkozunk, melyeknek igazságtalansága s tarthatat
lansága szembeszökő: lehetetlen hogy ügyünk igazságáról a köz
véleményt, a parlamentet s a magas kormányt meg ne győzzük.

c) Mellőzzük tehát ezúttal az ily alkalommal nagyon termé
szetesen felmerülő s bizonyára egyben másban jogosult vélemény
különbségeket és tárgyaljuk kérvényünkben csupán csak a következő 
pontokat:

1. Az 1873-ban megállapított tanári fizetések nem felelnek meg az azóta 
országszerte megváltozott drágasági viszonyoknak. E fizetések általában 
csekélyebbek mint a szomszéd Ausztriában, mint Németországban; pedig 
mind Ausztriában, mind Németországban szó van a tanári fizetések újabb 
emeléséről. Poroszországra nézve a német császár a nagy iskolai értekezlet 
alkalmával ünnepélyesen s határozottan megígérte a fizetések javítását.

2. Röviden kifejtendő a tanári hivatás mivolta s a tanári fizetésnek erre 
való hatása.

a) Hosszú tanulmányok — 8 középiskolai, 5 egyetemi év — visznek 
e pályára.

h) Azután is folytonos s nem költség nélküli önképzés jogos követel
ménye jár vele.

c) A tanárnak, ritka kivételeket, s szerencsés eseteket nem számítva, le kell 
mondania a vagyoni, rangbeli emelkedésről.

cl) Maga a hivatás a nyilvánosság előtt való nagy erkölcsi felelősség
gel jár.

e) A hivatás megköveteli a külső élettartás bizonyos tisztességét, méltó
ságát, mondhatni előkelőségét.

f) A íanár hivatása nem ér véget az iskolában. A magyar tanár a ma
gyar közműveltségnek egyik legerősebb s legfontosabb oszlopa.
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g) Ha a tanárt súlyos anyagi gondok bántják, megfelelhet-e igazán hiva
tásának? Fordíthat-e gondot, pénzt önképzésére? Várhatjuk-e tőle azt a 
lelkes odaadást, mely nélkül a tanári működés csak napszám, nem öntu
datos közreműködés a nemzeti kultúra nagy munkájában ?

h) Nem érdemel-e a magyar tanári kar elismerést, jutalmat, hogy egészé
ben, súlyos helyzetének daczára, nemcsak megtelte kötelességét, hanem köte
lességén felül is tett s mindenütt a magyar nemzeti eszme, a magyar nem
zeti kultúra előharczosa az iskolában s az életben ? Igazságos-e, hogy ha 
a magyar tanári karról van szó, legszívesebben említik azokat az egyes 
kivételeket, minők minden hivatásban vannak, kik nem állanak az egész 
karnak elég tisztességes színvonalán, s megfeledkeznek arról a nagy több
ségről, mely a nemzeti kultúrának folyton a legnagyobb szolgálatot tette? 
Nem méltányos-e a karnak megadni azt, a mi őt a legsúlyosabb gondoktól 
megszabadíthatja, a mi neki a tisztességes megélhetés minimumát biz
tosítja ?

3. E czélra először is szükséges az ötödéves pótlékok igazságos rendezése. 
A tanár egész pályája alatt nem igen számíthat előléptetésre, fizetése pedig 
rendesen tanárrá kineveztetése után 25 évvel mindössze 500 forinttal emel
kedik. Erre valóban nincsen példa sehol másutt; ez ötszáz forint emelke
désből kerüljön ki a megszaporodott család fentartása, s pótlása annak az 
erőnek, melylyel fiatalabb korunkban a nélkülözéseket elviselhettük. Van-e 
ebben a tekintetben mostohább pálya a tanárénál ? Van-e pálya, mely iránt 
ekkora folyton fokozódó követeléseket támasztanak, s melyre ily csekély 
reményekkel csábítanak, ily csekély anyagi emelkedéssel jutalmaznak ? Van-e 
igazság abban, hogy a tanártól a legkiválóbb erkölcsi s szellemi tulajdon
ságokat kívánják s viszonzásul folytonos, jobb kilátás nélkül való tengődésre 
ítélik? Azért kérjük az ötödéves pótléknak az egész országra nézve egyforma, 
200 frtra való emelését.

4 A lakáspénz sem felel meg a szükségleteknek, sem a fővárosban sem 
a vidéken. Nem felelt meg a legtöbb helyen 1873-ben sem, még kevésbbé 
felel meg ma, midőn a lakások a városokban mindenütt megdrágultak. 
Kérjük a lakásbéreknek a helyi viszonyoknak megfelelő igazságosabb meg
állapítását, olyat, hogy a tanár a lakáspénzen valóban bérelhessen szerény, 
de megfelelő lakást. (Itt a helyi viszonyok illusztrálására konkrét példák is 
hozhatók föl a lakások bérviszonyára vonatkozólag).

5. Különös figyelemre méltó az igazgatók helyzete. Az igazgatóság, a kevés 
számba nem jöhető főigazgatói állást nem tekintve, egyedüli emelkedése a 
tanárnak rangban s fizetésben. Ámde ez utóbbi emelkedés egészben véve 
fölötte csekély. Még csekélyebbnek tűnik föl, ha megfontoljuk, hogy az igaz
gató társadalmi állása sokkal nagyobb terheket ró rá, mint a tanárokra. 
Szokás a tanárok mellékkeresetét emlegetni. Ámde a vidéken jóformán alig 
van ilyen ; a fővárosban is mind inkább kevesbedik, az igazgatók meg épen ki 
vannak zárva belőle. A ki az igazgatói intézmény nagy fontosságát mérlegeli, 
annak óhajtania kell, hogy ez állás valóban kívánatos is legyen, hogy ne járjon 
sok esetben a tanár anyagi megkárosításával. Azt kérjük, hogy az igazgató 
járandósága necsak a csekély igazgatói pótlékkal emelkedjék, hanem törzs- 
fizetésének némi növekedésével is.
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Csakis e pontoknak, melyeknek az előbbiekben vázlatát adtuk, 
ajánljuk a kérvényben való kifejtését. Tekintetbe vételük renukívüli 
módon emelné a magyar tanári kar helyzetét, képesebbé tenné ama 
nagy feladatok végrehajtására, melyeket tőle most is kívánnak s a 
közel jövőben még fokozottabb mértékben fognak kívánni.

Kartársi üdvözlettel

A budapesti állami tanárok nevében :
Hofer Károly, az. V. kér. áll. főreáliskola k. igazgatója,

a végrehajtó bizottság elnöke.

Dr. Alexander Bernát, Y. kér. áll. főreálisk. tanár,
a végrehajtó bizottság jegyzője.

A budapesti V. kér. áll. főreáliskola kérvénye.
A budapesti V. kér. állami föreáliskola e felszólítás folytán a kö

vetkező kérvényben állapodott meg, melyet, minthogy az első s a többi 
intézetek esetleg hasznát vehetik, egész terjedelmében közlünk.

Mélyen tisztelt Országgyűlés!
A budapesti V. l;er. állami föreáliskola tanári testületé az állami 

tanárok fizetésének s lakásbéreinek javítása érdekében mély tiszte
lettel járul az országgyűlés elé és esedezik, hogy fölterjesztését 
bölcs figyelmére kegyeskedjék méltatni.

A magyar tanári kar sohasem volt követelőző, sohasem zak
latta a nyilvánosságot panaszokkal s kérelmekkel. Belenyugodott 
sorsába, melynek szerény külső alakulásáért kárpótlást talált hiva
tása nemességének tudatában. A magyar tanár egészben körét át 
nem lépő, szerény és csakis hivatására büszke tagja a magyar tár
sadalomnak.

Ha most mégis fölemeljük kérő szavunkat s a törvényhozásnál 
esedezünk meghallgatásért, nemcsak saját egyénileg érzett szükség
leteink késztetlek erre, hanem annak tudata is, hogy midőn egy nagy 
fontosságú testület létérdekeit védelmezzük, egyszersmind erkölcsi 
kötelességet teljesítünk.

Mert az 1873-ban némileg javított fizetéseink mind a megvál
tozott viszonyoknak, mind pedig társadalmi körülményeinknek oly 
kevéssé felelnek meg, hogy az ebből származott visszás helyzet a 
mostani tanári nemzedéket súlyos gondokkal terheli, szellemi fejlő
désében gátolja, a jövőre pedig a magyar tanári kar összetételét 
fokonkénti sűlyedéssel fenyegeti.
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Nem akarunk más országok példájára hivatkozni, pl. Ausztriára, 
hol a tanár tetemesen jobb ellátásban részesül, vagy Németországra, 
melynek császárja az ép most lefolyt nagy iskolai értekezleten ün
nepélyesen megígérte, hogy a megindult középiskolai reform termé
szetes folyománya a (mieinknél jóval nagyobb) tanári fizetések újabb 
javítása, a tanári rangviszonyok emelése lesz.

Csak a saját viszonyaink alapjára helyezkedünk, a mi sajátos 
bajaink számára kérünk kegyes meghallgatást.

A tanári állás s a vele járó fizetés megítélésénél főleg a követ
kező két körülmény érdemel méltánylást. Nincsen tudományos pálya, 
melyre hosszabb ideig tartó előkészülés kívántatik. А пзто1сг közép
iskolai évre következik öt egyetemi esztendő ; a tanári oklevél meg
szerzése pedig három nagy vizsgálat sikeres kiálltától függ. E tizen
három tanulmányi év után sokan még éveken át kénytelenek mint 
fizetéstelen próbaévesek, vagy csekély fizetésű óraadók, helyettes 
tanárok szolgálni és gyakran csak 28—30 éves korukban érik el a 
rendes tanári állást, melylyel a vidéken 1200, a fővárosban 1500 frt 
fizetés jár.

E hosszas előkészülés és várakozás más tudományos pályákon 
is találtatik, de azokon azután az előmenetel lehetsége természetes 
pótlása, kiegészítése, jutalma a nagy munkának. Csak a tanári 
pályán jóformán nincs emelkedés, előléptetés. Az igazgatói állás mai 
nap alig tekinthető annak; a főigazgatók száma meg oly csekély, 
hogy szóba se jöhet, Mindössze öt ízben öt-öt évenkint 100 forinttal 
emelkedik a tanár fizetése. Elég-e ez megszaporodott családja folyton 
emelkedő szükségleteinek kielégítésére; elege ama csökkenő erő 
pótlására, melylyel fiatal korában a nélkülözéseket tűrni tudta ? A 
tanárnak 15—20 év után sokszor ama keserű tapasztalatot kell 
tennie, hogy volt tanulótársai, kik más hivatali pályákra léptek, 
messze meghaladták rangban, fizetésben, világi tekintélyben és gyak
ran még emelkedőben vannak, holott ő számára nincsen még re
ménye sem a haladásnak s fizetésbeli emelkedése is szinte kigunjmlni 
látszik szükségleteinek emelkedését.

Pedig a tanár munkája nem könnyebb, nem kevésbbé fontos, 
mint bármely más, a mi e helyen, hol a legmagasabb szempontból 
tekintik a köz ügyeit, nem szükséges bővebben fejtegetni. E munka 
súlyos felelősséggel terhes s ezer szemnek, a szülőkének ellenőrzése 
alatt áll. Folytonos önképzést követel, melynek elhanyagolása mind 
a tanáron mind a tanulókon megboszúlja magát. Oly odaadást tételez
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föl, mely nélkül a tanári hivatás napszám, nem lelkes közremű
ködés a nemzeti kultúra terjesztésében. Nem ér véget az iskola 
falai közt, hanem haza kiséri a tanárt otthonába, melyet a hazai 
közműveltségnek nem jelentéktelen műhelyévé alakít át. A tanári 
állás hivatal ugyan, de oly működést s oly tulajdonságokat követel 
meg, melyeket nem lehet paragraphusokban megparancsolni, melyek 
idealistikus gondolkodás s öntudat nélkül nem fejlődhetnek az ember 
lelkében.

A magyar tanár pedig nem mutatkozott méltatlannak nagy hiva
tására. Ha természetes is, hogy ily nagy testület nem állhat csakis 
ideális emberekből; ha mindegyikünk szokott is emlékezni egyes 
kivételes alakokra, kik a magyar tanári karnak nem váltak dicső
ségére ; de alig lesz köztünk egy is, ki nem egyik középiskolai taná
rához fűzi a legtisztább s leghatalmasabb impulsusokat, mik ifjú
korában érték. Minden dicsekvés nélkül mondhatni, hogy a magyar 
tanári kar az előbb mondott kedvezőtlen viszonyoknak daczára tel
jesítette hazaiiui, nevelő, oktató kötelességeit s e kötelességein felül 
is tett. Bárhová tekintünk, a tudomány, az irodalom, a közhasznú 
tevékenység akármely terére, mindenütt a magyar tanári kar a hazai 
szellemi kultúrának oszlopos tényezője.

Mindezért nem kér elismerést, melyet saját öntudatában talál, 
csak azért esedezik, hogy a megváltozott, súlyosabb életkörülmények 
között azt a szellemet, mely eddig éltette, fentartsák benne, hogy 
lehetővé tegyék neki, hogy a legkeserűbb gondoktól némikép meg
megmentve hivatásának odaadással s lelkesedéssel élhessen. S midőn 
a most következő konkrét kérelmeinkkel a törvényhozáshoz fordu
lunk, abban a hiszemben vagyunk, hogy a mint kötelességünk is, 
sehol és semmiben a szerénység korlátáit át nem lépjük. Kérelmünk 
három pontra terjed.

1. A most fennálló százforintnyi ötödéves pótlék, mely a legtöbb 
tanárra nézve az előléptetés, rang- s fizetésbeli emelkedés egyedüli 
pótlása, nemcsak e czélra elégtelen, hanem a tanárt még kínzó 
gondoktól sem képes megmenteni. Esedezünk, hogy e pótlék az 
egész országra nézve egyenlő módon 200—200 írtra emeltessék.

2. Hasonlókép elégtelen a lakbér, mely nálunk 300 frt, a vidé
ken 200 frt. Háromszáz forintért itt a fővárosban, a hol a három
szobás lakás a félreeső utczákban is 500 frt, családos tanár nem 
kaphat lakást. Ez annyira kézzelfogható, hogy még a főváros is, 
mely soha az államnál jobban nem fizette tanárait, tanárai lakbérét
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400 írtra emelte. Esedezünk, hogy a tanárok lakbére, a helyi vi
szonyoknak megfelelően, szabályoztassék.

3. Különös figyelmet érdemel az igazgatók helyzete. Az igazga
tónak van ugyan háromszáz forintnyi igazgatói pótléka; de ez sem 
halmozott teendőinek nem felel meg, sem nem méltó fizetésbeli ki
fejezése az egyedüli tanári rangemelkedésnek, sem végre nem áll 
arányban azokkal a nagyobb terhekkel, melyek az igazgató társa
dalmi állásával járnak. Itt meg kell emlékeznünk a sokat hánytor- 
gatott tanári mellékkeresetről is. A tanári állás méltóságának két
ségtelen emelkedése folytán a mellékkereset ma a legritkább dolgok 
közé tartozik. A vidéken jóformán megszűnt egészen; a fővárosban 
is mindinkább ritkul az olyan, melyre önérzetes tanár vállalkozha- 
tik ; az igazgatók meg majdnem egészen ki vannak zárva belőle. Ily 
körülmények közt némely tanár érzékeny anyagi megkárosodás nél
kül nem aspirálhat az igazgatói állásra ; a kik pedig reá vállalkoz
nak, sok esetben a nagyobb hivatalhoz, hatáskörhöz s dekórumhoz 
a nagyobb gondokat is kapják ráadásúl. Azért esedezünk, hogy az 
igazgatónak törzsfizetése a pótlékot nem tekintve, legalább 200 fo
rinttal emeltessék.

Mélyen tisztelt országgyűlés! Mellőzve minden egyebet, a mit 
régóta szivünkön hordunk s ama most végre bekövetkezett jobb 
időkre, midőn állami háztartásunk biztos alapon áll, fenntartot
tunk ; mellőzve minden más kívánságunknak még csak említését 
is : ezekre a pontokra szorítkozunk, ezeknek a tekintetbe vételéért 
esedezünk. E kérelmeink teljesítése, megkönnyítvén anyagi helyze
tünket, képesebbé tenne bennünket hivatásunk nagy ideális felada
tainak teljesítésére, emelné a magyar tanári kar szellemi színvonalát, 
tekintélyét s ezzel a magyar kultúrának válnék hasznára.

A kik maradtunk
A mélyen tisztelt országgyűlésnek

Budapest, 1891. január hó 30-án.

legalázatosabb szolgái:

A budapesti V. k. áll. főreáliskola tanári testületé.

Adatok a tanári fizetés kérdéséhez. A következőkben közöljük 
azon számadatokat, melyek feltüntetik, hogy a középiskolai tanári fizetés
nek az előbbiekben említett emelése minő módon éreztetné magát az 
állami költségvetésben. Természetesen csak az állami költségvetésben elő
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forduló középiskolákat vehetjük itt tekintetbe. A bizottság javaslata az, 
hogy a tanári fizetés legérezhetőbb hiányainak pótlásáért folyamodjunk, 
t. i. a quinquenniumok s a lakásbér fölemeléséért. Az ötödéves pótlék
nak 100 írtról 200 írtra emelése minő költséggel járna az államra nézve 
a középiskoláknál? Az állami költségvetés adatainak alapján a követke-
zök tűnnek k i: a gymna- 

siumban
a reál

iskolában
összesen

500 frtos quinquennium van 2 16 18
400 „ 9 22 31
300 „ 16 67 83
200 „ 30 75 105
100 „

Ebből következik, hogy:
36 28 64

Ha csak az ötödik pótlékot emelik, akkor az 1800 frt többletet okoz.
я „ „ és negyediket „ „ 6700 „ „ „
„ „ „ „ IV-dik s III dikat „ „ 19900 „ „ „
„ az Y„ IV., III. és II. emelik „ „ 43600 „ „ „
„ minden pótlékot megkétszereznek „ „ 73700 „ „ ,,

A lakásbérek a helyi viszonyoknak megfelelő átalakításánál, azt 
hiszszük, nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az átlag 100 frtnyi lak
béremelkedést jelent. Ez pedig a költségvetésben feltüntetett 383 tanár 
után 38,300 irtot tenne. Ha tehát az állami középiskolai tanárok kíván
ságai közül az 1. és 2-dik teljesítetnék, akkor az mindössze 112,000 
írttal terhelné meg a költségvetést. A harmadik kérés teljesítése (igaz
gatói törzsfizetés emelése) 6000 frt többletet okozna. A kormánynak a 
dolga megtalálni az útat, mely a mai pénzügyi viszonyok között e mél
tányos és jogos kívánságok kielégítéséhez vezet. Ilyen út több is kínál
kozik. Ha az egyetemi tanárok fizetését emelhették a tandíjakból, miért 
ne tehetnék meg azt nálunk is ? Eddigelé a tandíjat és felvételi díjat 
több Ízben is emelték ; még pedig oly mértékben, a miből bőven kitellett 
volna minden kívánságunk teljesítése; de az állami tanárokra nem jutott 
ebből semmi: mind az állami segélyezésekre fordíttatott. Mi nem vagyunk 
a tandíjemelésnek nagy barátai; de azt mégis hiszszük, hogy a reáliskola 
könnyen elviselné tandíjának a gymnasiumi tandíjjal egyenlővé tételét. 
Ez a kis emelkedés, mely mindössze 6 frt, az állami reáliskolákba járt 
5000 tanulónál, a tandíjmenteseket tekintetbe véve, legalább 20,000 irtot 
tesz k i; tehát éppen akkora összeget, melyből a harmadik, negyedik és 
ötödik quinquenniumok 200 írtra történő emelése kikerülne. — A quin
quenniumok emelése egyik legégetőbb bajunkon segítene ; mert jól mondja 
Géresi Kálmán, a tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület elnöke, 
hogy „a tanári pályán az előmenetel létrája nem felállítva van, mint más 
polgári pályákon, a hol az, a kiben erő van, feljuthat, vagy legalább fel
jutni remélhet a legfelső fokra is, hanem e létra keresztben, hosszában 
van előttünk fektetve, úgy, hogy maradunk majdnem kivétel nélkül azon 
a fokon, a melyet egyszer megfogtunk“.
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Gymnasiutnaink uj szervezete. E czim alatt egy kis füzet jelent 
meg Eggenbergeréknél, mely „ismertetése és magyarázata az 1889. évi 
XXX, törvényczikknek s a reá vonatkozó tantervnek és rendeleteknek.“ 
Ára 40 kr. A füzet egy kis bevezetésben a magyar középiskolákban való 
görög nyelvtanítás vázlatos történetét adja, melyet egy pillantással a kül
földi ebbeli viszonyokra is kiegészít. Azután közli az 1890. évi XXX. 
törvény czikk szövegét számos fölvilágosító megjegyzéssel, a tan tervet, 
methodikai megjegyzéseket a tantervhez, az ide vágó ministeri rendele
teket a tankerületi főigazgatókhoz s az autonom felekezeti főhatóságok
hoz, végül egy kis „tájékoztatót a szülőknek, gyámoknak és tanulóknak.“ 
A füzetet szakavatott kéz szerkesztette, sőt az egésznek objektiv, autori
tativ hangjából Ítélve, igazoltnak látszik némely lapnak ama hozzávetése, 
hogy e publicatiót hivatalosnak, illetőleg a szokott kifejezéssel élve 
„félhivatalosnak“ kell tekintenünk, a mi semmiesetre sem csökkenti be
csét, mert bátran indulhatunk utána. Ez esetben igen érdekes, hogy a 
füzetben szó sincs az „egységes középiskoláról“, illetőleg czélzás sem 
történik rá, hogy a görög nyelvi törvény, a mint előbb mondották, 
voltakép átmeneti állapotot teremtett, mely az egységes középiskola 
megalkotásához fog vezetni. Sőt a 8. lapon, miután a szerző a törvény 
czélját magyarázta, hozzá teszi „E mellett a reáliskola megmarad azok 
számára, kik már kora ifjúságukban választanak irányt, t. i, a reálisti- 
kust s képességük szeiint vagy 4 osztály elvégzésével ipari vagy keres
kedelmi pályára kívánnak lépni, vagy nagyobb tehetségük bebizonyultával 
a műegyetemre s rokon főiskolákra válnak be alkalmatosaknak.“ A tör
vény magyarázatból említjük, hogy az 1883. évi XXX. t.-cz. „most már 
megállapodott magyarázata szerint“, az autonom felekezeti, névszerint az 
ág. ev. az ev. ref. az unit. és a g. kel. gymuasiumokat értik a minister 
rendelkezése és vezetése alatt nem álló gymnasiumok alatt. Félreértések 
eloszlatása végett megemlíttetik, hogy azok a tanulók, kik nem a gö
rögből, hanem a helyettesítő tárgyakból teszik le az érettségi vizsgálatot, 
ha a papi pályát választják, csak theologiai facultásra nem mehetnek, de 
semináriumokba vagy más hittudományi iskolákba minden pótvizsgáját 
nélkül léphetnek be.

A methodikai megjegyzéseket a tantervhez, mint első kísérletet e 
téren, szószerint közöljük:

A) A s  ir o d a lm i részre  vo n a tko zó la g . 1. A tanterv magyar irodalmi része 
felsorolja azon Írókat, melyekbó'l az olvasmány választható, de a felsorolás 
előtt előforduló «például» szó eléggé megjelöli, hogy a tanár vagy tankönyviró 
nincs szorosan kötve a felsorolt Írókhoz. A VI. és VII. osztálynál előforduló 
«főleg» szó pedig arra mutat, hogy nemcsak régibb írók, hanem újabbak is ve
hetők. A tanterv tehát mind a tanárnak, mind a tankönyvirónak a megválasz
tásban nagy szabadságot enged. 2. Thukydides és Homer csak megrövidítve 
olvastatandó, úgynevezett áthidalt fordításokból, melyekben a nem fontos részek 
kihagyattak s a nehezebb részek lehetőleg megkönnyíttettek; mindazonáltal 
törekedni kell arra. hogy az egész műnek meg legyen az összefüggése. 3. A gö
rög állami, hitéleti és magán régiségek s a görög művészet, miként a kiszabott 
időből következtethető, nem tárgyalandók rendszeresen, hanem alkalmilag az 
olvasmányoknál, mi nem zárja ki a tanév végén a rövid összefoglalást. 4. A gö



rög költészet s a próza-irodalom fejlődésének ismertetése is csak a legislegfőbb 
dolgokra vonatkozhatik, támaszkodva az Írókra.

Megjegyzés. Az itt tárgyalt irodalmi tanítás időbelileg nem választandó 
szét. Nem volna helyes például oly intézkedés, hogy párhuzamosan a magyar 
olvasmányokra hetenkint 1 s a görög fordításokra szintén 1 óra jusson az egész 
éven keresztül, mert ez szétforgácsolná az oktatást. A tanítás menete akként 
rendezendő be, hogy mind a két órában egy magyar olvasmányt lehessen tár
gyalni addig, míg be nem fejeztetett, azután pedig egy görög fordítás veendő 
szintén mind a két órában, és így tovább felváltva. Ezt látszik bizonyítani a 
törvény szövegezése is, mely (2. §) ezen irodalmi tanítást csak egy pontban 
vette fel. — Magától értetődik, hogy a magyar olvasmányok megválasztásánál 
és tárgyalásánál a közös magyar nyelvi tanításra figyelemmel kell lenni, s 
félreértés kikerülése végett megjegyezhetjük, hogy a tantervben előforduló ezen 
kifejezések: «bővebb szemelvények» és «bővebb olvasmányok» csakis a közös 
magyar nyelvi tanítás kibővítését jelentik, nem pedig maguknak a compensa- 
tionalis oktatás olvasmányainak nagyobb bőségét.

B) A  ra jz r a  vona tkozó lag . 1. Az új tan terv ide vágó óráinak csekély 
számából következtethető, hogy nem annyira a rajzolás technikája, mint inkább 
a rajz megértése a főczél. Ha a rajzot kellőleg megérti a tanuló, a gyöngébb 
kivitel elnézés alá eshetik. 2. Ugyancsak a kiszabott idő rövidségéből önként 
folyik, hogy az ábrázoló mértanból csak az elemek tanítandók, mi az V. és VI. 
osztálybeli mértani tanítás után nehézségeket nem okozhat, különösen akkor 
nem, ha a közönséges mértan s az ábrázoló mértan egymással kellő vonatkoz
tatásban taníttatnak. Itt is nem a technikai kivitel a főczél, hanem a megértés.

M egjegyzés. Az a kérdés merülhet fel. hogy azon tanulóknál, kik a görög 
nyelv helyett a kiegészítő tárgyakat választották, van-e helye testi fogyatkozás 
esetében az 1883. évi XXX. törvényczikk 5. §-ának alapján a rajznál enyhébb 
követeléseknek. A dolog természetéből következik, hogy az oly tanulók, kik testi 
fogyatkozásuknál fogva rajzolásra nem alkalmatosak, a tanulmányok ez irá
nyát ne válaszszák. Kisebb vagy múló testi bajoknál még inkább alkalmazandó 
az, mit fönnebb a rajztanításnál mondottunk, hogy nem a rajz kivitele a fődo
log, hanem a rajz megértése. Ugyanezt bizonyítják a vall. és közokt. minister 
1885. évi 44870. sz. rendeletével kibocsátott szabályzat következő szavai i s : 
«A rajz technikai része alól fölmentett tanulótól nem követelendő a mértani 
rajznak finom s a szemet nagyon igénybe vevő, apróságokig menő pontos elő
állítása, nem követelendő a technikai ügyesség; azonban köteles a tanuló a do
log kellő megértésének elérésére és kimutatására oly rajzot készíteni, melyből a 
mértani felfogás kitűnjék. Egyáltalában az ily tanulóktól nagy mértékű és vastag 
vonású rajzok követelendők. Ha a rajzbeli felfogás az első rajzokból kitűnik, 
elegendők ezek s nem követelendő az ily tanulóktól az úgynevezett tisztázott 
rajz. Hasonló mérsékelt követelések állítandók fel a szabadkézi rajznál is.»

Hasonlókép fontos a magántanulókra vonatkozólag adott útmu
tatás.

Minthogy a magántanulóknak a dolog természeténél fogva az olvasmá
nyok tekintetében a kijelölt körben szabad választásuk van. a vizsgálatnál a 
vizsgálandótói mindenekelőtt megkérdezendő, mely olvasmányokkal foglalkozott, 
s a vizsgálatot tevő ezen olvasmányokból kérdezendő. Magától értetődik, hogy 
az olvasmányok mennyiségének meg kell ütnie azon mértéket, melyet az órák 
mennyisége föltételez. Az oly magántanulók, kik már most kívánnak a legfőbb 
osztályokból, a görög nyelv elhagyásával, a compensalionalis tárgyakkal vizsgá
latot tenni, kötelesek az előző osztályokról is kimutaíni, hogy a compensatio- 
nalis tárgyakból meg van a szükséges ismeretök. Az ily vizsgálat csak oly in
tézetekben tehető le, melyek a kiegészítő tanításra be vannak rendezkedve.

Végül adjuk a füzetből az uj tantervre vonatkozó eddig megjelent 
és megjelenő uj tankönyveket s azoknak a könyveknek jegyzékét, me
lyeket a magántanulók egyelőre használhatnak:
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Badics  Ferencz, Magyar irodalmi olvasókönyv (Eggenberger); Jancsó 
Benedek, Magyar irodalmi olvasmányok (Lampel); E ndrödi Sándor, Magyar 
olvasmányok (Grill). Szerelemhegyi Tivadar: Görög állami régiségek (Grill). 
Thukydides megrövidített kiadásának sajtó alá bocsátását jelezte már Hegedűs 
István, Homeros Iliását iskolai használatra Csengeri János fordítja; Homeros 
Odysseiáját Gyomlay Gyula. A VI. osztályra Gere'b József készíti a görög vallás 
és művészet történetét. A VII. és VIII. osztályra átdolgozás alatt van : Jebb- 
Eináczy  Görög irodalom történetének eddigi kiadása. A vallás és közokt. mi
nister a többi könyvek készíttetéséről is gondoskodik. Azon tanulóknak, kik a 
VI., VII., VIII. osztályból a görög nyelv helyett a compensationalis tantárgyak
kal már most akarnak tenni magánvizsgálatot, a fönnebb felsorolt könyveken 
kívül, addig is, mig a tantervnek teljesen megfelelő könyvek elkészülnek, ajánl
hatjuk a következő műveket: Magyar olvasmányokúi használhatók a tantervben 
jelzett Írók munkái a magyar classicusok kiadásaiból. A VI. osztályra Homeros 
olvasására, mig Csengeri és Gyomlay könyvei megjelennek, de csakis addig, 
használhatók Szabó István vagy Télfy János fordításai (a legfontosabb részek). 
A görög hitéleti és magán régiségre s a görög művészetre használható : Mahaffy
J. F. Ó-görög élet (görög régiségek) (Athenaeum); vagy: Menard René, Az ókori 
művészet története (Athenaeum). Természetesen mind a kettőből csak a meg
felelő részek a többiek elhagyásával. A VII. osztálynál olvasható : Zilahy Ká- 
rolytól A lelánczolt Prometheüsz, Aiszkhülosz után (Eggenberger), Csiky Ger
gelytől Sophokles Antigone (Franklin), Szabó Károlytól Euripides Iphigenia 
Aulisban és Iphigenia Tamásban (Eggenberger). A görög költészet történetének 
ismertetésére Jebb-Fináczy eddigi kiadása (kivonatosan). A VIII. osztálynál, de 
csakis addig, mig az újabb könyvek megjelennek, olvashatók : Hunfalvy Pál, 
Platon munkáiból (Pest, Emich) egyes részek, ugyanigy Haberern Jonathán 
Aristoteles Ethikája (Eggenberger). — A görög prózairodalom fejlődésének ismer
tetésére ugyancsak Jebb-Fináczy eddigi kiadása (kivonatosan). Az V. és VI. osz
tálybeli rajzhoz tankönyv nem szükséges. A VII. és VIII osztálybeli szabadkézi 
rajzhoz szintén nem kell tankönyv, az ábrázoló mértan legszükségesebb elemei 
(míg a megfelelő könyv elkészül) elsajátíthatók a következő műből : Adamovics 
János, Az ábrázoló geometria elemei (Lampel).

Uj reáliskola. A vall. és közokt. minister a budapesti VI. kerü
leti Lovag utczában a folyó tanévvel megnyílt s az V. kér. áll. főreál
iskolához tartozott két párhuzamos osztályból az 1890. évi XXXIX. tör- 
vényczikk alapján 1891. évi január 1-ével fokozatosan kifejlesztendő 
állami reáliskolát alakított. Az új reáliskola czíme: „Budapesti VI. kér. 
állami reáliskola.“ (Vall. és közokt, min. 59,560/1890. sz.).

Állatni kezelésbe vett városi alreáliskola. A vall. és közokt, 
minister a fejlesztés alatt álló egri városi alreáliskolát az 1891. évi 
januárius l-étől kezdve állami kezelésbe vette. E reáliskolánál az 1891/2. 
tanévben a II., az 1892/3. tanévben a III. és az 1893/4. tanévben a
IV. osztály fog megnyilni. (Vall. és közokt. min. 59,160/1890. sz.).

Főgymnasiummá kiegészülő algymnasium A vall. és közokt.
minister a munkácsi áll, algymnasiumnak fokozatosan főgymnasiummá 
való fejlesztését elhatározván, elrendelte, hogy a már felállított V. osz
tályhoz az 1891/2. tanévben a VI., az 1892/3. tanévben a VII., az 
1893/4. tanévben pedig a Vili. osztály is megnyíljék E tanintézet az 
1894. évtől kezdve érettségi vizsgálat tartására is jogosítva lesz. (Vall. 
és közokt. min. 59,160/1890. sz.).
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Alapítványok. Derzsi János marosvásárhelyi polgár a székely-ke- 
reszturi unitárius algymnasiumra 10,000 frtos alapítványt tett. — Szakszó 
Rudolf debreczeni prépost a débreczeni kath. gymnasium főgymnasiumi 
rangra emelése czéljából 20,000 frtos alapítványt tett.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.
5. A választmánynak jan. 13-án tartott ülése.

Elnök: Berecz A., jegyző: dr. Brózik K.
Jelen voltak: dr. Klamarik J. tiszt, tag, Hofer К., Eöpesdy S., 

Volf Gy., Mayer J., Bermüller F., Deme L., Felsmann ,/., Molnár S„ 
Müller J., dr. Riedl Fr., Sebestyén Gy., Suppan V., dr. Szemük I. és Tiber Á.

Az elnök tudatja, hogy a vall. és közokt. minister úr ez évre az 
egyesületnek segélyként 500 frtot utalványozott. A választmány köszönettel 
fogadja; e köszönetét küldöttség fogja tolmácsolni.

Az orsz. közokt. tanács megköszöni a Közlöny tisztelet példányát. 
A választmány ezt továbbra is kívánja küldetni.

Az egyesület alapító tagjai közé lépett Szilágyi István tiszt. tag. 
Örvendetes tudomásul van.

A választmány utasítja a főtitkárt, hogy a dr. Schuschny és dr. Márki 
czikkeire, a melyek a Közlönyben megjelentek, hívja fel a körök 
figyelmét.

Hogy a segélyző alap az állami jótékonyczélu sorsjáték tiszta 
jövedelmében részesülhessen, a pénzügyminister úrhoz folyamodvány fog 
beterjesztetni, a melynek megszerkesztésére a választmány Sebestyén 
Gyulát kéri föl.

A jubiláris közgyűlésre József fhg ő fenségét, az egyesület protek- 
torát küldöttség fogja meghívni.

A közgyűlést a választmány júl. 4., 5. és 6-án kívánja megtar
tatni. A jubiláris ülést követő napok számára a programmot az elnök, 
dr. Alexander, Sebestyén, dr. Riedl és a főtitkárból álló bizottság fogja 
elkészíteni.

A közgyűléssel kapcsolatban irodalmi és tanszerkiállítás rendezendő; 
ezzel a választmány dr. Веке Manót bízza meg.

A segélyző bizottság javaslata alapján a választmány egy tanári 
özvegynek 50 és egy másiknak 30 frtnyi segélyt szavaz meg egyszer s 
mindenkorra.

Uj tagokul az egyesületbe léptek : Gyöngyösy László gymn. tanai' 
M.-Szigeten, aj. Marikovszky M., Grittner Gyula főig. tollnok Pozsony
ban, aj. Brózik K., Seidl Kamill zircz. cziszt. főgymn. tanár Zirczen, aj. 
Barbaries R., Baranyi Balázs, ifj. Streitmann András, Paulay Ödön, 
és Sápy József főgymn. tanárok Jászberényben, aj. Himpfner B.

20Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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II. A budapesti szakosztályok.
A II. szakosztály decz. 16-iki ülése.

Elnök: Müller J., jegyző: clr. Беке Manó. Jelen voltak: Balog M., 
Biceó G., Bogyó S., Beme L., Guttenberg P., Kont Gy., Novak S., 
Bajner F., Bucsinszki L., dr. Schwicker B., dr. Schmidt A., Szavkay E., 
dr. Szombathy I.

Első tárgy Bogyó Samu előadása: a határidő számolásról. Az előadó 
utal arra, hogy a középhatáridő számolásnál a legtöbb középiskolai tan
könyv hibásan jár el. A kérdés az, hogy ha valakinek tt , t2 . . .  tar
tozása van n1( n2 . . .  idő múlva, és ő összes tartozását, a t, -j- t2 -\- . . . 
forintot egyszerre akarja fizetni, mikor fizesse? Abból indulnak ki, hogy 
az egyes tls t2, . . . tőkék által az n1; n2, . . .idő alatt hajtott kamat egyenlő 
legyen а Ц -j- t2 -)- . .  . által X idő alatt hajtott kamattal; pedig ez 
hibás, mert a tt , t2 . . . összegek csak bizonyos idő múlva esedékesek, 
tehát ha kamatozásról van szó, akkor ezek nem tőkék, hanem felnöve
kedett tőkék, és akkor a számításnak olyan módon kellene történnie, a 
mint azt a kamatos kamatszámolásnál, a hol 1 évnél hosszabb időről 
van szó, valóban teszszük is. A számolási eljárás azonban mégis helyes, 
mert itt voltaképen nem kamatról, hanem discontról van szó. Ezután 
bemutatja az ő eljárását, melyről megemlíti, hogy nem különbözik lényeg
ben a szokásos eljárástól, csak formában.

A hozzászólók közül B e i f  a középiskola harmadik osztályában nagy 
óvatosságot kíván a kamat és discont közötti különbség megállapításában, de 
az előadóval teljesen egyetért. — N o vd k  a discont-számolásnak a kereskedés 
körében való alkalmazásáról szólva, megemlíti, hogy a szokás szentesítette az 
eljárást, mert az a kereskedőre előnyösebb, mint a kamat számítása. — В еке  
abban látja a középiskolai tankönyvek hibáját, hogy a határidő-számolást a 
kamatszámítás után veszik, nem pedig a váltó leszámítása után. Ha ide helyez
nék, akkor minden félreértés el volna kerülve, mert akkor nem kamatról, hanem 
discontról volna szó. — B u c s in s z k i  sajnálkozását fejezi ki, hogy az e fajta rész
letes kérdések megbeszélése nem jelenik meg külön szakfolyóiratban és hogy az 
elszórtan megjelenő dolgozatokról nem szerezhetünk kellően tudomást. E kér
déssel tavaly, nem egészen ily értelemben, de némely hasonló felfogásban fog
lalkozott már Bartha Dénes a polgári iskolai folyóiratban. — M ü lle r  elnök is 
sajnálatát fejezi ki. hogy szakkérdések tárgyalásán csak ilyen kevesen jelennek 
meg és a Rucsinszki által hangoztatott hiányt ő is érzi. Végül köszönetét 
mond az előadónak.

Második tárgy Balog Mór előadása: a potentiál a középiskolában. 
Az előadó futó pillantást vet a jelenlegi physikai tanításra és hibáztatja, 
hogy nem a megfigyelő képesség fejlesztésére helyezik a fősúlyt, hanem 
igen sokszor a mathematikai deductiók uralkodnak. A kísérletezés képez
heti a physikai tanítás centrumát; de ez csakis akkor lehet oktató, ha 
a tanuló tisztában van a kísérlet minden viszonyával: ismeri az anyagokat, 
melyek a kísérlet tárgyát teszik, ismeri a körülményeket, melyek közt a 
kísérlet végbe megy és ismeri a czélt, melynek elérését a kísérletező 
maga elé tűzte. Elég anyag ez arra, hogy a physikai tanításban a 
mathematikai deductiók maguktól háttérbe szoruljanak, különösen, ha
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tekintetbe veszszük, hogy a physikai tudományok rohamos fejlődése mellett 
a tudomány haladása elől sem zárható el az iskola teljesen. E tekintet
ben bizonyos egyöntetűségre kellene törekedni. Ezért szól a potential 
tanításáról. Szerinte ezt mellőzni nem lehet, mert nélküle az elektromosság 
tanában előforduló fogalmak hiányosak; de nem tartja czélszerünek a 
potentiál mathematikai alapon történő bevezetését, tehát nem is óhajtja 
a mechanikába behozását, csakis az elektromosság tanában tartja helyén 
valónak. Itten azon analogia alapján, mely a hő és elektromos tüne
mények közt van, a potentialt az elektromos állapot mértékének tartja 
épen úgy, mint a hőmérsékletet és kísérleti alapon való bevezetése 
mellett szól. A potentialra vonatkozó tételeket, melyekre szükség van, 
mind elektroskopikus kísérletekkel kellene megismertetni.

A hozzászólók közül dr. Schmidt azon a nézeten van. hogy a mechaniká
ban már igen szépen alkalmazható a potential fogalma és érdekes eredmé
nyekre vezet. A nehézségeket, melyek a mechanikában való bevezetésével járnak, 
nem tartja olyanoknak, hogy azért az érdekes alkalmazásokról le kellene mon
dani. Abban a körben már meg lehet szilárdítani az alkalmazását, hogy az 
elektromosság körében már ismeretes fogalmakkal operálhassunk. Nagy bajnak 
tartja azonban azt, hogy a mechanikát az utasítások szerint a kinematikával 
kell kezdeni. Szerinte methodikai szempontból ez elhibázott dolog, a dynamikai 
alapon való tanítás sokkal czélszerűbb volna. — Kont Gy. szerint az eló'adás oly 
általánosságban mozgott, hogy beló'le nem lehet elég világos képet alkotni a 
követendő eljárásról. Óhajtaná, hogy az előadó részletesen dolgozza ki, minő 
utat akar követni a potential tanításánál. Ő is czélszerűbbnek tartaná a dyna
mikai alapon való tanítást. — Веке szintén azt hiszi, hogy a potential fogalma 
már a mechanikában bevezethető, sokkal nehezebb mathematikai deductiókkal 
kell a jelenlegi physikai tanítás mellett a tanulóknak megbarátkozniok. A me
chanikában pedig a kinematikával való kezdet mellett szól, mert előbb kell a 
mozgást leírni, azután az okait kutatni és megmérni; de csakis az egyenletes 
és egyenletesen gyorsuló mozgás ismertetését óhajtaná. — Müller elnök erősen 
hangsúlyozza a mechanikának kinematikai alapon való tárgyalását, mert szerinte 
a mozgás az ismeretes, az erő az ismeretlen. A tanulónak az erőről csak ho
mályos fogalma van; az, a mit ő erő alatt ért, nem az, a mit a physika erőnek 
tanít. Előbb kell a tényt megismerni, azután az okokat kutatni. Különben ő is 
azt hiszi, hogy az utasítások nem kötik a tanárt, azok csak tanácsolják az illető 
eljárást. Ha mathematikai fogalmazásában vezetjük be a potentiált, akkor a me
chanikában kell, ha kísérleti alapon, akkor lehet az elektromosságban. ■— Balog 
reflektál az előtte szólók megjegyzéseire és újra hangsúlyozza, hogy a poten
tial fogalmának a mechanikában való bevezetése ellen különösen azért tiltako
zott, mert ezzel a mathematikai deductiók száma még inkább szaporíttatnék. az 
elektromosság tanában pedig a bevezetést okvetetlenűl szükségesnek tartja, mert 
nélküle az elektromosságban fellépő fogalmak nem lehetnek szabatosak. ígéri, 
hogy e tárgyat részletesebben kidolgozva a t. szakosztály elé terjeszti. — Végül 
Müller elnök köszönetét mond az előadónak.

III. A k ö r ö k .

A fiumei kör október 18-án tartotta ez évi rendes ülését. Fest 
Aladár elnök, miután üdvözölte a kör tagjait ez évi első összejövetelök 
alkalmából, bejelenti, hogy a kör 1890. évi ápr. 9-diki gyűlésének ha
tározatából kifolyólag Beöthy Zsolt úrnak a gyűlés jegyzőkönyvi kivonata

20*
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megküldetett. E jegyzőkönyvi kivonatra Beöthy Zsolt úr a következő 
levéllel válaszolt:

«Tekintetes elnök úr ! Mélyen tisztelt kartársak! A fiumei tanári kör f. é. 
ápr. 9-én tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonatát mély hálával és rendkívüli 
örömmel vettem. Nemcsak a megértett szónak, hanem a megértett érzésnek 
örömével. Ezzel az örömmel köszönöm önnek, elnök úr, s a vezetése alatt álló 
körnek szives soraikat s küldöm viszont legmelegebb üdvözletemet. Az indítvány, 
melyet az érettségi vizsgálatok ügyében tartott szaktanácskozmányon benyújtani 
kötelességemnek tartottam, úgy hiszem, egész közoktatásügyünknek legsürgő
sebb és leginkább életbevágó kérdését illeti. Akármerre tekintsünk a külföldön, 
a míveltség és nemzetiség ideáljait bensőbb kapcsolatban látjuk a közoktatás 
intézményeiben, mint minálunk. E kapcsolatnak különösen a középoktatásban, 
ennek nemzeti alapjában és jellemében kell kifejezésre jutnia, mely a különböző 
szaktanulmányok előtt a nemzeti míveltség egységét és egyetemességét van 
hivatva megalkotni és biztosítani. Ha van nemzet a világon, melyre nézve a 
haladás ebben az irányban főfontosságú, sőt életkérdés : bizonyára mi vagyunk 
az. Életünk ereje : műveltségünk, de olyan műveltség, mely nemcsak a haladó 
nyugathoz köt, hanem folyton ébrentartja és táplálja nemzeti érzésünket is. 
Távol van tőlem minden kizárólagosság. Középoktatásunk nemzeti czéljának 
határozottabb fogalmazásával s berendezésének e czélt jobban szemmeltartó 
átalakításával csak a művelt világ nagy nemzeteinél hatalmasan jelentkező 
áramlatot követnők. Azt hiszem, a középiskolai tanáregyesület fog nekem alkalmat 
nyújtani arra, hogy gondolataimat e tekintetben bővebben kifejthessem s azokat 
az aggodalmakat, melyeket indítványom talán különböző körökben támasztott, 
eloszlathassam. Köszönöm a lelkes visszhangot és a nemes bátorító szót, s ha 
a legtisztább és legerősebb meggyőződést, melyet igazságnak érzünk, szabad 
hinnünk is igazságnak: ez igazság nevében kérem önöket, tartsunk ki híven és 
buzgón mellette s a győzelem nem fog elmaradni. Hazafias üdvözlettel vagyok 
Budapesten, 1890. május 24-én, tisztelő kartársuk Beöthy Zsolt.»

A kör lelkes éljenzéssel fogadta Beöthy Zsolt úr levelét, s elha
tározta, hogy az a kör irattárában megőriztessék.

Az elnök ezután felhívta a gyűlés figyelmét arra a körülményre, 
hogy a köröknek az 0. K. T. E. ez évi közgyűlésén beterjesztett javas
latai közül a fiumei kör két javaslata — valószínűleg tévedésből — ki
maradt. E javaslatok egyike Beöthy Zsolt dr. indítványára vonatkozik, 
melyet az érettségi vizsgálatokhoz kiküldött ministeri biztosok és kor
mányképviselők márczius 11-diki értekezletén a sajátlag nemzeti ismeret- 
ágak megfelelőbb ápolása érdekében nyújtott be. Körünk ez indítványnak 
tárgyalás végett leendő kiadását kérte a körök számára. A másik javas
lattal pedig Matisz János kartársunk indítványozta, hogy a központi 
választmány indítson mozgalmat egy Budapesten rendezendő tanszerkiál
lítás végett. A gyűlés egyhangú határozattal ismételten felkéri a központi 
választmányt, hogy mindkét javaslatunkat a köröknek tárgyalás végett 
legalább utólag kiadni, ha pedig ez ellen elvi kifogásai vannak, ezeket 
velünk közölni szíveskedjék.

Végre megállapította a gyűlés a kör ez évi munkaprogrammját. E 
szerint tárgyalni fogja a kör a választmány által kitűzött tételeket; 
továbbá a kör tagjai által fölvetendő paedagogiai és didaktikai kérdése
ket ; végre a tél folyamában a közönség számára nyilvános felolvasásokat 
fog rendezni. A felolvasások rendezésével az elnök, az alelnök és a 
jegyző bízattak meg.
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Nov. 8-án tartott rendes havi gyűlésén az elnök jelentést tett az 
október 25-én tartott esti összejövetel tárgyáról. Ez összejövetelen 
dr. Berghoffer József Tasso velenczei dialektusban irt átdolgozását s egy 
1849-ben főrangú magyar pap által Miklós czár dicsőítésére irt latin 
nyelvű ódát mutatott be; Fest Aladár pedig Lánczy Dante tanulmányait 
ismertette. Továbbá jelentette, hogy mivel a november-deczemberi fel
olvasó cyclusra már 4—5 felolvasás van biztosítva, a felolvasások nov. 
9-én megkezdődnek. E jelentések után a napirendre tűzött két felolvasás 
következett. Az első felolvasó Fest Aladár köri elnök volt, ki a törté
nelmi tanítás módszereiről értekezett.

Szerinte a tanítás egy ágában sem oly nehéz elérni a tanítás főczélját — 
hogy maradandó tudást adjunk — mint a históriai oktatásban. Nyelveknél, 
mathematikánál a később tanúltak implicite mindig magukban foglalják az összes 
megelőző tananyagot, míg a történelemnél ez nincs úgy. A történelem tanára 
leginkább ki van téve annak a veszélynek, hogy összes fáradságát veszendőbe 
menni lássa; mert bármily vonzó legyen is előadása, bármily élénkek az általa 
elért benyomások, azok mégis lassan-lassan elhomályosulnak, ha a tanár nem 
adott egyebet, mint elszigetelt tények ismeretét. Ezért a tényeket szoros kap
csolatba kell hoznunk egymással s egyik ismeretet a másikkal szorosan össze
kötnünk. Ez a nyelvi és mathematikai oktatásnál könnyű, de nehéz a történelmi 
oktatásnál, mert itt a logikai kapcsolat a tények között kevésbbé feltűnő és 
világos, mint az előbbi tárgyaknál. A történelemnél a leczke kikérdezése semmi
esetre sem biztosíthatja az eredményt. Az ily módon közölt ismeretek egy ideig 
megmaradnak, azután elhomályosúlnak s végre teljesen elenyésznek. Az időn- 
kinti ismétlések, ha ugyanazon sorrendben történnek, nem segítenek a dolgon. 
A képzeteket, míg elég élénkek, folyton újra fel kell idéznünk, de nem az eredeti 
sorrendben, hanem mindig változó új meg új kapcsolatokban. A főirányok, 
melyek szerint ez a kapcsolat létesíthető, a következők: id ő re n d , fö ld r a jz i  
összefüggés és tá r g y i roko n sá g . E főirányok ismét szétágaznak. Példáúl az idő
rend szempontjából tekintetbe vehető az e g y m á su tá n , vagy az eg ym á sm elle tti-  
ség, vagy a s z á za d o k  s  k o r s za k o k  s z e r in t i  csoportosítá s. A földrajzi szempont 
is többfélekép fogható fel. De legtágabb teret szolgáltat e folyton változó kap
csolatok létesítésére a tárgyi, vagy eszmei rokonság. Ugyanazon eszmének fej
lődését, különböző nyilvánulásait térben és időben követhetjük. Különböző esz
méket s történeti személyeket párhuzamba állíthatunk egymással stb. De mindez 
nem a magyarázat, az előadás által, hanem a kikérdezés ügyes vezetése által 
történik. Ekkor vonatkoztatjuk egymásra a különböző szempontok alapján azon 
ismereteket, melyeket a magyarázat által egyszerűen közöltünk a tanulókkal; 
ekkor vezetjük rá őket, hogy keressék s megtalálják a tények között levő logikai 
kapcsolatot, s ha ezt megtalálták a tanulók, akkor maradandó lesz lelkűkben a 
tények ismerete. Végezetül az előadott theoria practikus alkalmazását, kivitelét 
nehány leczkeóra tanmenetének bemutatásával illustrálja a felolvasó.

A köztetszéssel fogadott értekezés után Körösi Sándor tagtárs tar
tott felolvasást „a tanítás föczéljáról.“

Reflectálva dr. Berghoffer József felolvasására «a fö ld r a jz i  ism ere tek  
éb re n ta r tá sá ró l» (lásd a «Közlöny» okt.-nov. számát), kifejti, hogy a mit dr. 
Berghoffer a földrajzra nézve <a ta n ítá sb e li v o n a tk o zá so k ró l» mond, az egy
általában minden tárgyra nézve áll. A jó tanárnak sohasem szabad tanításában 
tovább mennie, míg tanítványai a tárgyalt dolgokat teljesen meg nem értették, 
akár földrajzi, akár históriai, nyelvbeli, aestheticai, vagy bármiféle vonatkozások 
fordulnak elő. Ily kibővítéssel hozzájárul dr. Berghoffer felfogásához, a tanítás 
módjára nézve, ha azt egyáltalában minden tárgyú vonatkozásra alkalmazzuk, 
de ő az ily eljárás eredményét nem tekinti czélnak, hanem csak eszköznek arra 
nézve, hogy a tanár saját tárgyát jobban megértesse s a mint kell. teljesen meg
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magyarázza. Az önkényt kínálkozó vonatkozások felhasználása nem egy idegen 
tárgy, hanem saját tantárgyunk érdekében történik s ez minden tanárnak köte
lessége. a nélkül azonban, hogy ezért tárgyát más tárgy szolgálatába hajtaná. 
Ne szegődjék egyik tárgy se a másik szolgálatába. Ha tanításunknak valamely 
czél szolgálatába kell szegődnie (s hogy ne kellene, mikor tanításunknak hatá
rozott czélja van), akkor e czél nem lehet a földrajz, hanem csakis a z  erkölcsös  
és h a za fia s  nevelés, minek elősegítésére minden tárgynak, egész tanításunknak 
közre kell hatnia. Más szerencsésebb államokban az erkö lcsi érzület fejlesztésé
vel, a je llem  képzésével a tanár eleget tesz nevelői kötelességének; nálunk, a 
polyglott államban azonban a h a za sze re te t fejlesztésére különös súlyt kell fek
tetnünk. Hogy mily fontos ez az egységes n e m ze t nevelésének szempontjából, s 
hogy kivitele mennyi nehézségbe ütközik, különösen oly iskolákban, melyek 
tanításának nyelve nem magyar, hol a tanulók jellemképzése idegen irodalom 
termékei útján történik, hol az id eg en  kö ltő k , id eg en  iro d a lo m  és k ü lfö ld  «a 
m i  k ö ltő in k», <a m i  i r o d a lm u n k » s tsze'p h a z á n k » néven fordúlnak elő a 
tankönyvekben, azt nem szükséges bővebben fejtegetni, valamint azt sem, hogy 
e téren csak hazafias érzületű tanári testület minden egyes tagjának gondos és 
lelkiismeretes közreműködésétől várható siker. Kell, hogy az ország minden 
tanára a magyarság apostola legyen; de fájdalom most még. nemzetiségi vidé
keken némely magyar nyelvet tanító tanár sem az, s a helyeit, hogy hazafias 
tárgyú olvasmányokkal képzőleg igyekeznék a gyermek zsenge szivére hatni, 
lelketlen grammatizálással már kezdettől fogva meggyűlölteti az idegen nyelvű 
ifjakkal a magyar nyelvet. Majd ha az ország minden tanára a magyarság 
apostola lesz ; mikor nemcsak a históriai órákban hallanak a növendékek a nemzet 
öröm-és gyásznapjairól majd ha a különböző nyelvek tanárai példamondataikkal a 
magyar történet, föld és nép felé fordúlnak, hogy az ifjak gondolat- és érzelem
világa mindenben Magyarország felé terelődjék ; majd ha minden tanár — taní
tási kötelességeinek lelkiismeretes teljesítése mellett — kegyelettel és tisztelettel 
szól a nemzet nagyjairól, szeretettel irodalmáról, lelki életének nyilvánulásáról; 
s megteszi ezt nemcsak elvétve, ha épen nyilatkozni kénytelen, hanem terv
szerűen keresi az alkalmat, hogy saját lelkesültségének s kegyeletének példájá
val hasson az ifjúságra : akkor, de csakis akkor teljesítendik az ország iskolái 
kötelességeiket, mert akkor tiszta erkölcsű s igaz hazaszeretettől áthatott művelt 
férfiak fogják az ország intelligentiáját képezni. Erre kell mindnyájunknak töre
kednünk, s azért szükséges, hogy a tanítás összes tárgyai, saját czéljuk köve
telményein kívül a z  erkö lcs i és h a za fia s  képzés  szolgálatába szegődjenek.

A tárgyánál s előadásánál fogva egyaránt érdekes felolvasást a
gyűlés osztatlan tetszéssel fogadta. 0 ,bzabó hamu, a kör jegyzője.

A trsztenai kör ez idei második ülését október 20-án tartotta. 
Először d r. K o v a lik  J á n o s  ily czímü felolvasást tartott: „Kirándulás 
Krakkóba és a vielicskai sóbányákba“. A kör az élénk és tanulságos 
útirajzért a felolvasónak köszönetét nyilvánított.

A második felolvasó Dortsák Gyula volt, ki az osztályozásról érte
kezett. Dolgozatában azon, az Utasítások által nagyon ajánlott elvből 
indulva ki, hogy rendes körülmények között a tanulók nagy többségének 
már az iskolában kell elsajátítaniok a stúdiumok érdemeit; helyesli azon 
követelményt, hogy egy-egy osztályban nagy számban elégtelen osztály
zatú tanuló ne legyen. E körülménynek nem lehet, nem szabad nagyon 
enyhe osztályozás révén bekövetkeznie, mert akkor az osztályozás jelezte 
állapot s a tényleg elért eredmény között nem volna meg a szükséges 
arány, mely pedig az osztályozás paedagogiai alapja kell hogy legyen. 
Mai tanításunk mellett, midőn az egész osztályt foglalkoztatjuk, minden
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tanárnak el lehet, el kell érnie bizonyos fokú általános haladást. Az 
osztályozásnál pedig az elért általános haladás a döntő és nem az adott 
egyes feleletek.

Az alsóbb osztályokban szigorúan meg kell rostálni a tanulókat, 
hogy a kik nem valók a tudományos pályákra, azok maradjanak el a 
középiskolákból. A kik azonban az akolban benmaradnak, ám végezzék 
kötelességüket s azokkal eredményt fel kell mutatni. Fegyelmezés, meg- 
intések, a szülői ház közreműködésére való utalás, mind, mind felhasz
nálandó. Intensiv tanítás és helyes, körültekintő fegyelmezés mellett, tehát 
a perczentkérdés nem Damokles kardja. Szándékosan elnéző osztályozás 
tenné csak azzá, mely által a tanítás könnyen sikertelenné válhatnék s 
az osztályozás és a tényleg elért eredmény közt nem volna igazság. Ha 
mégis nagy a megfelelni nem képesek száma, a hátramaradás okai kuta- 
tandók és magánórákra való utalás, esetleg a részletek megszorítása, 
végső esetben, külön pótlóórák tartása szükséges. És ez utóbbi lehet a 
tanárra nézve fáradságos, de nem megszégyenítő, mert a legönfeláldozóbb 
működés mellett is beállhat az általános haladás megnehezítése. A kör a 
felolvasást helyesléssel fogadta.

Végül Dortsák G-yula két indítványt tesz. Az első helyi érdekű 
és a fegyelmezési eljárásra vonatkozik. Kiindulva abból, hogy oly ese
tekben, a mikor a tanulók másokra káros vagy oly kihágást követnek 
el, melyekre nézve félő, hogy mások is elkövetik, mindig ellensúlyozandó 
az egyesek megtörtént hibáiból származható káros visszahatás, tehát czél- 
szerűnek tartja, hogy ily esetekben a tanulók ne csak négyszemközt, ne 
csak az osztály előtt intessenek meg, hanem maga az elkövetett nagyobb 
hiba vagy kihágás az egész intézet tudomására liozassék. A kör egyhan
gúlag helyesnek találja e módozatot, azzal a hozzáadással, hogy ismétlő
dés esetében vagy kardinális kihágással szemben a hatás általánosabbá 
tétele s a megóvás czéljából az ifjúság egyeteme előtt történhetik a 
megintés. — Dortsák másik indítványa a körök munkásságának élesíté
sére és szabályozására vonatkozik.

Most az az eljárás, hogy a középponti választmány évről-évre 2, legfeljebb 
3 kérdést tűz ki a köröknek tárgyalásra. Akárhány kör e keveset sem tárgyalta. 
Különben pedig minden kör saját szája ize szerint választotta meg értekezései s 
vitatásai tárgyát. Igaz, hogy ez által különféle irányban terelődött szét a körök 
munkássága ; de nem volt meg, nem lehetett meg az egyöntetűség s nem telje
sebb mértékben, még csak a czél irány osság sem. A körök tulajdonképen nem 
egyebek, mint az anyaegyesület fiókjai; munkásságoknak tere. czélja is csak 
ezzel lehet rokon. A köröknek tehát a tanáregyesületet czéljaik kivitelében kell 
támogatniok, illetőleg a munkálkodás nagy részét végezniük. A középponti vá
lasztmányi ülések s az évi közgyűlés nem meríthetik ki az egyesületi életet, 
ellenkezőleg az egyesületi élet elevenen s valójában csakis a körök intensiv, 
buzgó tevékenységében nyilatkozhatik meg. S mivel az egyesület fó'czélja «külö
nösen a középiskolai oktatás és nevelés ügyét s a középiskolai tanárok érdekeit 
előmozdítani és védeni», a köröknek is első sorban a középiskolai élet világából 
kell tevékenysége anyagát merítenie s előkészítenie a középiskolai nevelés-oktatás 
minél intensivebbé és szabályosabbá tevését, úgy a legapróbb paedagogiai esetek 
feljegyzése, mint a főbb mozzanatok megvitatása által. Hogy azonban ez czél- 
irányos és sikeres lehessen, első sorban feladata a középponti választmánynak 
odahatni, hogy a körök száma szaporodjék és pedig oly formán, hogy minden



280

oly tanártestület kebelében, melyben tanáregyesületi tagok nagyobb számban 
vannak, kör alakuljon. Erre nézve az intézetek igazgatói bizalmasan megkere- 
sendők, s bizony, a hol az együttműködésre hajlam van. s a hol az ügyek fesz
telen, minden hivatalos merevségtó'l ment tárgyalásától senki sem .irtózik, oly 
helyeken a körök megalakítása nem ütközik nehézségekbe. Sokat tehetnek e 
tekintetben a tanker, főigazgatók is, részint leiratilag, de főleg a hivatalos láto
gatás alkalmával. A főigazgatói tanácskozási jegyzőkönyv egyik pontja (XI. Tanári 
kar.) «a szakművelés és paedagogiai tanulmányok iránti érzék» dolgában van 
hivatva az állapotokat konstatálni. Nem — főleg az irodalmi középponttól távolabb 
eső intézeteknél (a milyenek pedig túlnyomó számban vannak) legalkalmasabb-e 
ennek föltüntetésére illetőleg kifejtésére a köri munkálkodás. Végül maga a köz- 
oktatásügyi kormány is buzdítólag hathat a köri munkálkodás méltánylása, ille
tőleg ennek kijelentése által. Feladata a középponti választmánynak másod
sorban, hogy tervezetet dolgozzon ki, adjon programmot a körök egyöntetű mű
ködésére, jelölje ki a fontosabb kérdéseket, melyeknek megvitatása kivánatos s 
melyek megoldásra várnak. Ha ez megtörténik, akkor a körök maradandót al
kothatnak. a munkakedv is nagyobb lesz s a mellett kiki. mint eddig tehette, 
követhetné a maga hajlamait s folytathatna tudományos továbbhaladására 
irányuló tevékenységet, illetőleg dolgozhatnék tetszése szerinti tárgyról — kér
désről is. Szóval: concentráltatnék az erők működése oly téren s oly irányban, 
a hol siker követhetné a körök tevékenységét s így a körök működésének álta
lánosabb hatása és practikus becse is volna. Mert elvégre is itt az idő, hogy a 
még működő körök életét megmentsük a hanyatlásnak indulástól, megmentsük a 
tespedéstől, mely hogy itt-ott úgy sem nagy számú köreink életében bekövetke
zett, azt a főtitkári jelentés is sajnálattal conslatálta.

Ez előterjesztést a kör egyértelmű helyesléssel fogadta s ez ügyben menten 
beható eszmecsere fejlődött ki. Kifejezést talált a kör a feletti csodálkozása, 
hogy kör csak oly kevés helyen létezik s a hol van is, nem fejtenek ki kellő 
tevékenységet s a hol dolgoznak, nem osztják meg a munkát valamennyien, de 
csupán egy-két egyén dolgozik, a mi által nemcsak mértékében lesz a munkás
ság csekélyebb, hanem jellegében, irányában sem oly általános és változatos 
mint volna, ha minden szakbeli tag dolgoznék. A közöny mellett helyenkint 
némi kicsinylés is észlelhető a körök jelentőségére nézve, sőt a paedagogiai kér
désekkel való foglalkozást némelyek unalmasnak, sokan úgy nevezett szalma- 
csépelésnek szeretik mondani. Pedig nemcsak azért, hogy hazai középiskolai 
nevelés-oktatásügyünket a külföldéhez hasonlatos színvonalra segítsük fejleszteni, 
hanem különben is nekünk, középiskolai tanároknak épen magasabb qualificatió- 
hoz kötött foglalkozásunknál fogva s azért is, mert annyi sokféle stúdiumot kell 
a módszeres tanítás segítségével megtanítanunk: folytonosan kell paedagogiai 
tanulmányokkal foglalkoznunk. A tudományos továbbképzés is nemcsak ambi- 
tiónk tárgya kell hogy legyen, hanem a tanárra nézve föltétien szükségesség is 
egyszersmind. Mindez —- főleg a vidéken — a köri életben érvényesülhet leg
inkább. Csakkogy erre a jó példát az irodalmi középponttól messze, félreeső 
helyeken lévő s mi több : csekélyebb számú tagokból álló körök hatékonyan nem 
adhatják meg, míg a fővárosi, tekintélyes, tudós egyének lelkes tevékenysége 
nemcsak buzdítólag hat, hanem irányt is jelöl.

Mindezek alapján a trsztenai kör indítványozza, hogy 1. a körök 
számának gyarapítására komoly lépések tétessenek, 2. hogy minden kör 
élénk munkásságot fejtsen ki és 3. hogy ennek szabályozására és minél 
üdvösehb és practikusabbá tevése czéljából a középponti választmány 
évről-évre tüzetes munka-programmot adjon a körök számára, melyeknek 
kidolgozása első sorban képezze a körök tevékenységének tárgyát.

A nov. 14-iki ülésen dr. Némethy Károly körtag ismertette a 
gymnasiumok részére engedélyezett földrajzi tankönyvét, különösen pedig 
annak módszeres beosztását. — Azután következett dr. Szádilek János
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körtag értekezése „Azik-esigék kérdése“ czím alatt. Az értekező előadván 
Révai, Verseghy, Riedl Szende, Szarvas Gábor, Takács István véleményét, e 
nézeteket rövid foglalatban összehasonlítja s bírálja. Ő maga az össze
hasonlító nyelvészet alapján az ik-et nem tartja ragnak, hanem csak oly 
nyomatékosítónak, mint ezekben: mely-i&, jobb-ik, miis-ik stb. Az ikes 
ragozásnak iskolában való tanítására vonatkozólag azt mondja, hogy 
helyesen csak akkor járunk el, ha a ragozást nem a nyelvtanból, hanem 
az olvasmányokból tanítjuk, nehogy ellenkező esetben legjobb íróinkat 
olyanoknak tüntessük fel, mint a kik nem tudtak helyesen magyarul. — 
Végül Dortsák Gyula körelnök a földrajzi oktatás természetrajzi részének 
sikeresebb tanításáról és elsajátításáról szólva, szükségesnek tartja oly ter
mészetrajzi fali képek szerkesztését, a melyeken a természeti tárgyak mint 
egy-egy vidéken jellegző egyedek nem rendszer szerinti csoportosításban, mint 
a jelenleg használatos fali képeken, hanem vidékek szerint, a hol előfordulnak, 
legyenek előtüntetve. így a tárgyalás menetében és a tankönyvben mutat
kozó sorrend támogatva volna az ezen sorrend szerint összeállított képek 
szemléltetése által; ez methodikai elvet sem alterálna. mert a természet
rajz az I. és II. osztályban úgy sem tanítható rendszeresen; az össze
foglaló ismétlések alkalmával pedig, a tanultak rendszerezéséül a rend
szer szerinti fölépítést úgy is eszközölni kell s ekkor a jelenlegi táblázatok 
jó szolgálatokat tehetnek. Az ismételve előforduló egyedeknél egyszerűen 
utalni lehetne az illető táblára, a hol már előfordultak.

A decz. 12 iki ülésen dr. Koválik János körtag értekezett „A 
nyelvek morphologiája“ czím alatt, Schleicher müve alapján. Szólt a 
nyelvek osztályozásáról, részletezte mind a négy osztály morphologiai képle
teit s azokat az egytagú (chinai), uralaltai, indogermán, afrikai s más 
egyéb nyelvekből vett példákkal illustrálta. —- Ezután a kör elnöke 
beterjesztette a központi választmánynak egyes tárgyalandó kérdésekre 
vonatkozó fölhívását. A nagyobb tudományos kézi könyvek hiányára 
vonatkozó kérdést kidolgozza Dortsák Gyula; a községi és a felekezeti 
tanárok fizetését illetőt pedig dr. Némethy Károly; a fiumei kör által 
benyújtott és dr. Beöthy Zsolt ismert indítványára vonatkozólag érte
kezni fognak: a magyar nyelvi és irodalmi tanításról dr. Szádilek János, 
a magyar történelemről Dortsák Gyula, a magyar földrajziról dr. Némethy 
Károly. Az iskolaorvosok állása szervezését illetőleg, a mennyiben e 
kérdést körünk már tavaly tárgyalta és a kérdéses indítványt is a 
trsztenai kör terjesztette a tanáregyesület múlt tanévi közgyűlése elé, 
csak újból hangsúlyozza a javaslatában tüzetesen kifejtett okokat. Egyéb
iránt a németországi ép most folyó szaktanácskozásokban is e kérdésre 
kiváló súlyt helyeznek, azt határozván, hogy a test ápolása előmozdítandó 
s az iskolai egészségügy követelményei teljesítendők, valamint ellenőrzés 
is foganatosítandó iskolai orvos által, végül a tanárok és a tanítók 
oktatandók az egészségtan elveiben. _* Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

A m.-szigeti kör október 20-án tartotta ez iskolai évben első 
gyűlését Marikovszky Menyhért elnöklete alatt. A gyűlésen a következő 
nevezetesebb ügyek tárgyaltattak és intéztettek el. 1. Az elnök üdvözölte
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a kör tagjait a megújult iskolai esztendőben s ajánlotta a kitartó mun
kásságot, mely a múltban is kiváló eredményt mutatott fel. Óhajtotta, 
hogy ez a munkásság a jövőben még fokozottabb legyen, mivel ily mó
don bizonyára a szebb eredmény sem fog elmaradni. Tudomásul vétetett. 
2. Az elnök előterjesztette dr. Jancsó Benedeknek azt az indítványát, 
hogy a tanári körök ne csak a szorosan vett tanférfiakat, de az iroda
lommal és közművelődési viszonyokkal foglalkozó, vagy azok iránt érdek
lődő más állású egyéneket is igyekezzenek tagokul megnyerni. Az elnöki 
előterjesztés felett hosszabb vita fejlődött ki. Végre abban állapodott 
meg a kör, hogy az indítványnak részletes formába öntésével és a jövő 
gyűlésen való előterjesztésével Vékony Antal bízassák meg. 3. Az elnök 
előterjesztvén a központi választmány által az egyes körökhöz tárgyalás 
végett intézett tételeket, ezek közül a tankönyvhirálatra vonatkozó tétel 
kidolgozásával és a jövő gyűlésen való előterjesztésével Géresy Imre 
bízatott meg. 4. Az elnök indítványozta, hogy a felolvasó társas estélye
ket a kör ennek az évnek a folyamán is tartsa meg. Indítványa egy
hangúlag elfogadtatván, felolvasás tartására egyelőre Seentimrey Tamás 
és Vékony Antal vállalkoztak. 5. Az elnök jelentette, hogy Décsey 
Janka volt körtag M.-Szigetről eltávozván, megszűnt a kör tagja lenni. 
Tudomásul vétetett. 6. Az elnök előterjesztette, hogy b. Barkóczy 
Dómok Antónia úrnő a kör tagjai közé felvétetését kéri. Felvétetett.

A november 17-iki gyűlésen a következő nevezetesebb tárgyak in- 
téztettek el. Elnök az uj tagul jelentkezett Gyöngyösi László ev. ref. 
lyceumi tanárt melegen üdvözölte. — 2. Vékony Antal felolvasta dr. 
Jancsó Benedek indítványa tárgyában, (hogy t. i. a vidéki körök kiszé- 
lesíttessenek) készített reflexióit, melyeknek eredményeképen kívánta, hogy 
a tanári körök egyelőre csupán a szorosan tanügygyel foglalkozó egyé
neket igyekezzenek megnyerni új tagokul s a laikus tagokat csak abban 
az esetben fogadják be majd idővel, ha azok önként fognak jelentkezni, 
szükséges voltát érezvén egy ily körben való munkálkodhatásnak. A 
tárgyhoz Kardos Károly, Draskóczy Gábor, Dobay Sándor, Géresy Imre 
szóltak tüzetesebben. Yégre Dobay Sándor véleménye értelmében elhatá
roztatott, hogy a kör felhívást fog e tekintetben a helybeli lapokban 
közzétenni a közönség tájékoztatása és megnyerhetése végett. E felhívás 
megtételére Dobay Sándor vállalkozott. — 3. Elnök előterjeszti, hogy az 
egészségtannak a középiskola tantervébe való beillesztésére nézve szükséges 
volna a körnek véleményét nyilvánítania. A kérdés tanulmányozására s 
jelentéstételre Kardos Károly vállalkozott. — 4. Dobay Sándor indít
ványozta, hogy mivel már a múlt iskolai évben volt szó illetékes helyeken 
arról, hogy a világtörténelem is érettségi vizsgálati tárgygyá tétessék, jó 
volna a kérdéssel foglalkozni. A kérdés tanulmányozására és jelentéstételre 
Géresy Imre vállalkozott. — 5. A felolvasó estélyek rendezése ügyében 
Géresy Imre és Miller Gyula tagok bízattak meg az előleges teendőkkel.

A decz. 8-iki gyűlésen a következő nevezetesebb ügyek tárgyal
tattak és intéztettek el. 1. Olvastatott dr. Brózik Károly főtitkár körlevele, 
melyben a központi választmány meghagyása folytán több tárgyat ajánl
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tárgyalás és véleménynyilvánítás czéljából. A kör ezeket a tárgyakat 
már előzőleg kellő figyelemre méltatta s a felölök mondandó véleményes 
javaslatok részint készen, részint készülő félben vannak. — 2. Kardos 

'Károly olvasta: „Az egészségtan tanítása a gymnasiumokban s általában 
a középiskolában“ czímü dolgozatát. Az értekező szükségesnek tartja, 
hogy a középiskolában az egészségtan okvetetlenül taníttassák, mert „míg 
a tanuló minden egyéb ágával a rajta kívül eső tárgyakról szerzett isme
reteknek csaknem túl van terhelve, addig arról a mi hozzá legközelebb 
esik, tehát őt legközelebbről érdekli, a mi épen ő maga: a saját phj'sikai 
lényéről semmi vagy csak igen hézagos ismeretben részesül, s bevégzi 
és elhagyja a gymnasiumot a nélkül, hogy csak valamely fogalommal is 
bírna arról, hogy, természettudományi szempontból tekintve, tulajdonképen 
mi is ő, mik a testnek alkotó részei; miféle orgánumok eszközük azt, 
hogy ő érez, mozog, táplálkozik s általában véve hogy él, s hogy mi is 
tulajdonképen az élet, egészség, betegség stb“. Kiemeli indokolásában, 
hogy csak a saját physikai lényével teljesen ösmerős, müveit egyénből 
fejlődhetik idővel oly ember, a kiben természetes eredményképen fejlődik 
ki a munkabírás és dologszeretet, az önfegyelmezés ritka becsű erénye, 
akaraterő, kitartás a munkában úgy mint a küzdelemben, s míg edzett 
teste daczol a természet viharaival, jól iskolázott szelleme a társadalmi 
viharokon is uralkodni fog. A felolvasás hosszas és érdekes vitát keltett, 
melyben különösen Draskóczy Gábor, Dobay Sándor, Géresy Imre vettek 
részt. A vita különben nem a körül forgott, hogy az egészségtan tanít- 
tassék e vagy nem, hanem csupán a körül, hogy miképen taníttassák. A 
vita eredményeképen végre az elnök által kijelentett határozat az volt, 
hogy az egészségtan a VII. osztályban hetenkint 2 órán át taníttassák 
és nem fakultativ, hanem kötelező tantárgy legyen. Érdekes volt hallani 
a vita folyamán azt, hogy az ev. ref. felekezeti középiskolákban már a 
régebbi időkben adatott elő ilynemű tantárgy. így például a s.-pataki 
iskolában a 60-as években dr. Soltész János „Népszerű orvostan“ czímü 
könyve adatott elő, mint rendes tantárgy. M.-Szigeten pedig épen az 
értekező Kardos Károly tanította az embertant. — 3. Géresy Imre 
„Helyes-e a világtörténelem kihagyása az érettségi vizsgálat tantárgyai 
sorából“ czímü értekezést olvasott fel. A terjedelmes és a kérdést min
den oldalról felölelő dolgozat a jelenlévők figyelmét mindvégig lekötve 
tartotta. Az értekező didaktikai, paedagogiai, általános műveltségi szem
pontból kívánatosnak tartja, hogy a világtörténelem felvétessék az érett
ségi vizsgálat tantárgyai sorába. ítészletesen mutatja ki és fejtegeti ezután 
a felvételnek kétféle módozatát. Az első módozat az volna, hogy a világ- 
történelem egyes korszakaiból szemelvényeket kellene összeválogatni, melyek 
mint legfontosabb mozzanatok leginkább feltüntetnék az emberiség élet
folyamának főbb forduló pontjait. Felsorolja ezeket is egyenkint. Másik 
módozat gyanánt, értekező szerint, egyszerűen a politikai földrajz kivo
natos ismétlését lehetne felvenni, vagyis a jelentékenyebb államok törté
neti kifejlődésének, iparának és kereskedelmének, műveltségének, alkot
mányos intézményének s népességi, faji, nyelvi és vallási viszonyainak 
ismeretét. „Ennek a módozatnak — igy folytatja — az volna az előnye
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a másik felett, hogy ez által kerekebb képet nyerne és adhatna az ifjú 
az egyes népek és államok helyzetéről. E mellett az a külömbség is lenne 
a két módozat között, hogy az előbbi inkább a múltra, az utóbbi inkább 
a közelmúltra és a jelenre fektetné a fősúlyt“. A tanári kör részletes 
vita után, melyben Bobay Sándor, Kardos Károly, Vékony Antal, Bras- 
kóczy Gábor vettek tészt, a kivitel második módozatát fogadta el.

Vékony Antal, a kör jegyzője.

A brassói kör október 25-én tartotta első gyűlését, melynek 
tárgya ez iskolai évben tartandó gyűlések programmjának meghatározása 
volt. Ehhez képest először a központi választmány által megvitatásra 
kitűzött kérdések vétettek elő. E kérdések közül a sümegi kör indít
ványa mint olyan, melynek érdekében a ministerium már ez ideig is tett 
intézkedéseket, miután a felekezeti iskolák ügyei részben rendeztettek is, 
kitüzetett tárgyalásra, s a kérdés tanulmányozásával dr. Hoffman Frigyes 
bízatott meg. A választmánynak a nagyobb tudományos munkák hiányára 
s a trsztenai körnek az iskolaorvosok állásának szervezésére vonatkozó 
kérdései, minthogy megoldások csak a pénz kérdésén fordul meg, nem 
vétetnek tárgyalás alá, hanem helyettük Rombauer Emil amaz indítványa 
fogadtatik el, hogy tétessék tanulmány tárgyává az új középiskolai rend
tartás, és a középiskolák administratiója; e határozat alapján meg is 
bízza a kör Rombauer Emilt az új rendtartás tanulmányozásával s felkéri, 
hogy tanulmánya eredményeit a legközelebbi deczemberi ülésen terjeszsze 
a gyűlés elé. Ugyancsak Rombauer Emil azt a javaslatot teszi, hogy 
vétessék elő valamely tudományos munka, pl. Felméri Neveléstudománya, 
s tétessék annak valamely összefüggő része a kör valamely tagja által 
beható tanulmány tárgyává, melynek megvitatásához aztán a kör is hozzá
járulna. A kör ez indítványt is elfogadja, mire Bániéi György ajánlkozik 
a megnevezett mű valamely részének tanulmányozására. Ezzel kapcsolat
ban Méhely Lajos ama szándékát nyilvánítja, hogy az év folyamán a 
középiskolai oktatás sikertelenségéről szeretne értekezni, a mi a kérdés 
korszerű voltánál fogva szintén örömmel fogadtatik. Megállapíttatván az 
év teendői, Kőrösy György a népszerű felolvasások kérdését veti föl; 
Rombauer Emil, Walther Béla, dr. Hoffmann Frigyes a felolvasások 
megtartása mellett nyilatkoznak, ellenben Méhely Lajos és Bániéi György 
elejtendőnek vélik egy időre a népszerű felolvasásokat. A vélemények 
ilyetén megoszlása következtében Orbán Ferencz elnök szavazás alá 
bocsátja a kérdést, melynek alapján kimondja a kör, hogy ez évben nem
tart népszerű felolvasásokat. . . . . .Br. Korösy György, a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör nov. 3-án tartotta meg e tanévben első 
gyűlését. Elnöklő Petricskó Jenő főgymn. tanár bejelenté a tagok üdvöz
lése után, hogy a kör egyik buzgó tagja Spitkó Lajos tankerületi főigaz
gató más helyre távozván, a körből kilépett. A kör sajnálattal vette 
tudomásul azt, hogy egy tevékeny taggal megfogyatkozott, másrészt örö
mére szolgált, hogy e távozás előléptetéssel van összekötve. Űj tagul az
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elnök Czigler Ignácz felsőbb leányiskolái rendes tanárt jelentette be, a 
mi örvendetes tudomásul vétetett. Ezután Sebesztha Károly zólyommegyei 
tanfelügyelő s köri tag adta elő Felméri Lajos Neveléstanáról szóló bí
rálatát. A bírálat rámutat, hogy szerző a nevelés czélját helytelenül 
állapítja meg; a természettudományokkal szemben elfoglalt szűkkeblű 
álláspontja nem indokolt. A. könyvben számos ellenmondás van, új eszme 
azonban egyetlenegy sincs, sőt a tanainak összefoglalásából kitüntetett 
rendszer is régi. A könyv kelendőségét egyrészt a szerző azon törekvé
sének tudja be, hogy a száraz, elvont okoskodásokat közbeszőtt nagy
számú adomák, elbeszélések, jellemvonások s idézetekkel teszi érdekessé 
s így a laikus számára is élvezhetővé, másrészt a nemzeti érzület túl
hajtott hangoztatása s a divatos jelszavak felhasználása által nyeri meg 
a fölületes divatot. Marcsiss János és Jurkovich Emil köri tagok figyel
meztetik a bírálót, hogy ismertetésében előforduló némely kitételen vál
toztasson s hogy állításait lehetőleg számos, a könyvből vett példával 
támogassa. Az idézett mű érdekes és beható méltatásáért a kör köszöne
tét szavazott a bírálónak. Következett az ez évi munkaprogramm meg
állapítása: „Az egységes középiskola“ és „Tudományos kézikönyveink 
hiánya“ czímü tételek előadására Marcsiss János, a „Testi nevelés“ 
czíműre Sebesztha Károly, „A rendkívüli tantárgynak tanítása“ tétel elő
adására Jurkovicli Emil tag vállalkozott. , ,.. . ... , ,A kor jegyzője helyett:

Blanár Ödön köri tag.
A pozsonyi kör ez idei működését érdemlegesen a november 

8-án tartott gyűlésen kezdette meg, a melyre összesen 22 tag jelent 
meg. Ez alkalommal Pircliala Imre főgymn. igazgató tartott szabad elő
adást az egységes középiskola kérdésének történeti fejlődéséről, s utalt 
azon szempontokra, a melyek nézete szerint a kérdés megoldásánál ok- 
vetetlenűl tekintetbe veendők.

Előadását azzal kezdte, hogy az egységes középiskola eszméje nem valami 
új dolog; a régebbi korok középiskolája, gymnasiuma, egységes iskola volt s 
csak e század elején vált ketté a középiskola. S ha napjainkban ismét fölmerül 
a törekvés az egységes középiskola megteremtésére, bizonyára nem érdektelen 
annak a kérdésnek fejtegetése, mely okok, idézték elő a régi egységes közép
iskola kettéválását; — továbbá, ha ma ismét szükség van az egységes közép
iskolára, megszüntek-e a korábbi okok, a melyek az elágazást szükségessé tet
ték ? E kérdésekre úgy vél feleletet adhatni, hogy ismerteti a reáliskolák kelet
kezésének körülményeit. Előadta, hogy ezeket az a törekvés szülte, hogy legyen 
oly iskola, a mely a népiskoláknál többre képesít, s gyakorlati pályákra készít 
elő. Lassankint azonban a reáliskolák mindinkább arra törekedtek, hogy növen
dékeiknek bizonyos pályákra szóló qualificatiót nyújtsanak, a mely törekvésükhöz 
képest tantárgyaik idővel szaporodtak, s a vasúti és gyári élet fellendülésével a 
műegyetemre előkészítő intézetekké váltak. Csakhogy ezzel a reáliskolák oly 
fejlődési fokra jutottak, a melyen a gymnasiumokkal, a melyek szintén képesí
tették növendékeiket a műegyetemre, némi súrlódásba kerültek. Ugyanoly jogokat 
követeltek, a milyenekkel a gymnasiumok bírtak ; teljes középiskolai jelleget és 
szervezetet akartak, s azt, miután tantárgyaik a humaniórákkal megbővültek, 
meg is kapták. Ezóta, és pedig nem régóta, a reáliskolák a modern nyelvek és 
természettudományok alapján növendékeiknek szintén általános műveltséget 
nyújtanak, s azokat a reális és praktikus életpályákra előkészítik. Előadó szerint
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a reáliskolák ilyetén fejlődése nem annak az a priori felfogásnak eredménye, 
a mely szerint kétféle irányú középiskola kell hogy legyen, hanem az emberiség 
haladásában mutatkozó abbeli jelenségnek kifolyása, a mely szerint az embe
reknek egy nagy osztálya egyéni képességeinél és hajlamainál fogva a praktikus 
és reális életfeladatok megoldásával való foglalkozásra van utalva. így támadt 
a mai realisticus irányú középiskola, egyenlő ranggal a humanisticus gymna- 
siummal. de egyszersmind azzal a különbséggel, a melynél fogva növendékeit a 
tudományegyetemre csak bizonyos korlátozással képesíti. S épen az utóbbi 
körülmény hozta felszínre a reáliskolák fölösleges voltának, s vetette föl az 
egységes középiskolának kérdését. Szülők, tanárok s szakférfiak abbeli nézetből 
kiindulva, mely szerint a reáliskola, bár a modern nyelvek alapján, szintén ad 
humanisticus műveltséget, kívánatosnak* tartották és tartják, hogy a reáliskola 
is minél több, legalább is ugyanannyi pályára készítsen elő, mint a gymnasium. 
Mások pedig látván, hogy a gymnasium csak úgy eljuttatja növendékeit a mű
egyetemre, mint a reáliskola, arra a nézetre jutottak, hogy a reáliskolák tulaj
donképen fölöslegesek. A reáliskoláknak teljes, a gymnasiumokkal egyenrangú 
középiskolákká való átalakulása jelzi egyszersmind a középiskolai oktatás terén 
beállott azt a változást, mely az egységes középiskola felé való törekvésben 
mutatkozik. Legkorábban s leghevesebben nyilatkozik ezen áramlat Németország
ban, hol a kérdésnek egész kifejlődött irodalma, s egyesületileg szervezkedett 
hívei vannak, a kik az u. n. «Einheit-Schule» felállításával a reáliskolák teljes 
kiküszöbölésére, s a gymnasiumnak régi alakjában való felállítására törekednek; 
míg ugyanott, és másutt is, egy másik irány a modern műveltségen alapuló 
középiskoláért küzd. Nálunk az egységes középiskola kérdése épenséggel sem 
volt oly actuális, mint másutt, s megérve sem volt annyira, mint pl. Német
országban : csak a mostani közoktatásügyi minister úr hozta napirendre és 
pedig nem pusztán az elmélet terén maradt, hanem, mint a görög nyelvi tör
vény mutatja, gyakorlati megvalósításának terére is lépett. Előadó ezek után 
szemügyre vette azon okokat, a melyek nálunk arra vezettek, hogy a mostani 
rendszerrel fölhagyjunk, s újat teremtsünk. Az első ok, a melyet sokan, irányadó 
helyen is fölhoztak: a pályaválasztás nehézsége. A maga részéről ezt nem tartja 
oly nyomósnak. Saját tapasztalatából mondhatja, hogy a szülőket abban, hogy 
mely pályára adják gyermekeiket, rendesen más, a megélhetés, a könnyű hala
dás, a protectió stb. kérdéseivel összefüggő szempontok vezérlik, és nem azok
nak egyéni hajlamaik. Nyomosabbnak tartja azt az okot, illetőleg a reáliskolák 
ellen hangoztatott körülményt, mely szerint felsőbb osztályaik annyira néptele- 
nek, hogy alig érdemes azokat fentartani, főkép, minthogy a gymnasium szintén 
előkészít a műegyetemre. A maga részéről előadó azt hiszi, hogy, ha rendszer- 
változtatásra csakugyan szükség van, azt különösen az a tapasztalat teszi kívá
natossá, melynél fogva gymnasiumaink és reáliskoláink növendékeiknek csak 
igen csekély töredékét juttatják a czélhoz. Statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy 
a középiskolákba beiratkozó tanulóknak legfeljebb egy-ötöde éri el a czélt, teszi 
le az érettségi vizsgálatot. S azt a körülményt, hogy a tanulók négy-ötöde a 
középiskola befejezése előtt marad el: nemcsak iskolai, hanem általános műve
lődési és nemzeti szempontból is igen nagy kárnak tartja. Mind a gymnasium, 
mind pedig a reáliskola összefüggő cursust képeznek, a melyeknek az általános 
culturális és nemzeti életre csak úgy lehetnek számbavehető jó eredményei, ha 
azok, kik a nemzeti intelligentiát képezni hivatva vannak, ezt a cursust nem 
töredékesen, vagy félig, hanem egészen elvégzik. S a mai középiskolák növen
dékeinek ez a korai elkallódása annál nagyobb baj, mert a nagy közönség a 
polgári iskolák iránti ellenszenvből vagy talán félreismerésből, inkább 1—2 
évig, úgyszólván minden haszon nélkül járatja a gymnasiumba, vagy reáliskolába 
gyermekeit, hogysem azokat a polgári iskolába küldje s azt teljesen elvégez
tesse. Ha valami, úgy előadó szerint ez utóbbi körülmény teszi a rendszervál
toztatást kívánatossá; s ezt oly jelenségnek tartja, hogy az egységes középiskola 
megvalósításánál okvetetlenűl számolni kell vele. De hogyan?! Lehetne talán 
úgy, ha a jövő középiskoláját úgy szervezzük, hogy az a népiskolához csatla
kozva általában mindazoknak legyen iskolája, a kik a népiskolákban megsze-
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rezhető ismereteknél nagyobb fokú intelligentiát akarnak elsajátítani, s csak 
azután következnék a felsőbb tanulmányokra előkészítő tulajdonképi közép
iskola, két, esetleg több elágazással. A maga részéről az olyan egységes közép
iskolát. a mely a mostani gymnasium és reáliskola tárgyaiból tákolódnék össze, 
nem tartaná szerencsés alkotásnak; mert az ilyen iskola még inkább terelné a 
tanulókat a hivatalnoki pályákra; pedig a technikai pályák nálunk még igen 
sok erőt f'oglalkodtathatnak. Előadó azzal végzi, hogy mindezekkel nem akart 
kész tervet nyújtani az egységes középiskola megvalósítását illetőleg, csak a 
szempontokra akart utalni, a melyekre a kérdés vitatásánál, nézete szerint, 
okvetetlenül figyelemmel kell lenni; s ezeket azért pendítette meg, hogy alkal
mat adjon a minél több oldalú, s minél szélesebb körű discussióra s esetleg 
önálló fejtegetésekre.

A tanulságos előadást érdekes eszmecsere követte.
Legelőször Fuchs Károly szólt a kérdéshez, s a fokozatos haladás szük

séges voltát fejtegette; továbbá az új középiskola tantervéből a mathematika 
némely részeit (törtek szorzása és osztása, vegyítési szabály stb.) elhagyandók- 
nak tartja. — Dr. Kvacsala az egységes középiskolát úgy elméleti, mint gya
korlati szempontból szükségesnek tartja. Elméleti tekintetben azért, mert a 
tanulóknak módot kell nyújtani, hogy tehetségeik felszínre kerüljenek, s hogy 
ne legyen okuk valamikor megbánniok a pályaválasztást. Gyakorlati tekintetben 
igazságtalanságnak tartja, hogy a reáliskola kevesebbre képesíti növendékeit, 
mint a gymnasium. Az előadóval szemben vitatja, hogy nálunk is vannak az 
egységes középiskolának előzményei; az az anomalia szülte a kérdést, hogy 
csak a gymnasiumból lehet minden a tanuló, a reáliskolából nem. — Jónás 
János szerint a kérdés vitatásánál a polgári iskolákra sokkal nagyobb tekintettel 
kell lenni, mint eddig voltunk. Az egységes középiskola csak úgy lesz életrevaló, 
ha a gymnasiumot, reál- és polgári iskolát egyesítjük, a háromból alkotunk 
egyet, olyant, mely általános műveltséget megadni lesz hivatva mindazoknak, a 
kik az elemieknél magasabb ismeretek megszerzésére törekesznek. Csakhogy ez 
iskola általános műveltségének a mainál szűkebb határt kell szabni, s elérését 
alacsonyabb életkorhoz, legfeljebb a 14 —15. évhez kötni. Ez általános iskola a 
népiskola fölött 1—5 osztályból állhatna, a mely után a tanulók egyéniségének 
megfelelő elágazással a felsőbb tanulmányokra előkészítő tanfolyamok követ
keznének. Hogyan szervezzük ezeket, az attól függ, mily czélt tűzünk ki eléjök ; 
de azt hiszi, hogy 3—4 évből álló szaktanfolyamokban meg lehetne adni mind
azokat az ismereteket, a melyeket a mostani középiskolák nyújtanak. — Dr. Wag
ner Lajos az általános tanfolyamra nézve egyetért Jónással, csakhogy ő a felső 
fokon is egységesnek kívánja az új középiskolát, s ez szerinte könnyen meg
valósítható a mostani reáliskola alapján, ha ez átvenné a latin nyelvet heti 
2—3 órával s alkalmat nyújtana a görög nyelv elsajátítására. Az így szervezett 
középiskolákat aztán czélszerűen lehetne az ország különböző vidékein elhelyezni. 
— Havas Miksa Wagner nézetében osztozik. — Kutrucz Rezső reflectálva az 
előtte szólók nézeteire kívánatosnak tartja, hogy valaki concrét tervvel lépjen 
föl. Egyébként Jónással ért egyet. — Végül Jónás kijelentette, hogy a legköze
lebbi gyűlésen az általános tanfolyam szervezésére vonatkozó nézetét fogja elő
adni. a mit a jelenlevők örvendetes tudomásul vettek.

Dr. Schőnvitzky Bertalan, a kör jegyzője.
A SÜmeghi kör november 22-én tartotta első rendes gyűlését, 

melynek tárgya a jelen tanévi munkaprogramm megállapítása volt. Ez 
alkalommal Orbán Lajos elnök egy új tagnak, Pálfy József rajztanárnak 
a körbe való belépését jelenti. A mi a munkaprogrammot illeti, a kör 
első helyen tűzte ki a közgyűlés által elfogadott tételeket tárgyalás 
végett, még pedig: 1. A nagyobb kézikönyvek szüksége. Erre nézve 
azonban, a kör kérdést intéz a központi választmányhoz, mily értelemben
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véli megoldandónak a felvetett tételt, mert hogy nagyobb kézikönyvekben 
csakugyan hiány érezhető, ezt a kör vita nélkül is elfogadja. 2. A fele
kezeti és községi tanárok fizetésének rendezése. E kérdésre vonat
kozólag a kör kérvényt intéz a központi választmányhoz, hogy adatokat 
szerezzen be az egyes felekezeti és községi tanárok fizetési viszonyairól, 
hogy azok alapján a kérdést érdemlegesen lehessen tárgyalni. Ezeken 
kívül a kör még két tételt vett föl munkaprogrammjába, melyeket 
Földi János tag ajánlott, még pedig : 1. A testületi szellem ápolása.
2. Az iskola-bizottságok hatáskörének precisirozása a középiskolával 
szemben. Ez utóbbi két tételt a kör a központi választmány útján tárgyalás 
végett ajánlja a többi körnek is.

Honát Bezsö, a kör jegyzője.

A szepesi kör deczember 29-én tartotta téli gyűlését. Jelen vol
tak : Roth Márton elnök, dr. Demkó Kálmán, dr. Hajnóczy József, Gébé 
János, Hadik Ferencz, Miskolczi Arnold, dr. Bauer Simon, Kövi Imre, 
Guhr Márton, Geyer Gyula, Zimann János, Fischer Miklós, Marcsek 
Andor, Nikházy Frigyes.

Zimann János előadást tart: „A községi és felekezeti tanárok 
fizetésének ügyéről“.

Utalván az 1883-dik évi XXX. t.-czikkre, felemlíti, hogy nevezett törvény 
sok üdvös intézkedést tartalmaz úgy középiskolai oktatásügyünk fejlesztése, mint 
a tanári állás tekintélyének emelése érdekében. Egyenlő' képesítést kivan min
denkitől, ki akármilyen jellegű középiskolánál tanári állást óhajt elfoglalni; 
kijelöli a tantervet, melyet követni, és a tananyagot, melyet minden, akár az 
állam rendelkezése és közvetetlen vezetése, akár csak felügyelete alatt álló inté
zetnek fel kell ölelnie és saját közegei által meggyőződést szerez magának a 
közoktatásügyi minister arról, mennyiben felelnek meg az autonom intézetek 
a törvényszabta követelményeknek. Míg azonban a kormány a községi és feleke
zeti intézeteknél alkalmazásban levő tanároktól ugyanazon qualificatiót s ugyan
azon munkát megköveteli, mint az állami intézetek tanáraitól, és ezen munká- 
jokat saját közegei által ellen is őrizteti: addig elmulasztotta útat és módot 
találni arra, hogy a községi és felekezeti tanárokat az államiakéval egyenlő, 
vagy legalább megközelítő anyagi helyzetbe juttassa. Mert valóban elszomorító 
azok legnagyobb részének javadalmazása és ennek folytán anyagi helyzetük. 
A legtöbb községi és felekezeti intézetnél e tekintetben még ugyanazon, sok helyt 
rendezetlen állapotok uralkodnak, mint 20—30 évvel azelőtt. A tanári képesítés 
fokozott követelményei, a megváltozott életviszonyok nem igen találnak mélta
tásra ; a fizetés a legtöbb helyen nem méltó azon társadalmi álláshoz, melyet 
egy tanárnak a mai korban elfoglalnia kell. Vannak községi és felekezeti taná
rok, a kik 600 frt évi fizetés mellett tengetik életöket; korpótlék nincs, nyugdíj 
nincs; némely helyen váltakozik a tanárnak évi jövedelme, úgy hogy családjá
nak rendes fentartása a bizonytalan jövő eshetőségeinek van kitéve. Ennek 
következménye azután az, hogy miután a tanárok csekély fizetősökből állásukhoz 
méltóan meg nem élhetnek, mellékkereset után kell nézniök, a mely egyrészt 
elvonja őket az intézettől és annak érdekeitől, másrészt megfosztja őket attól az 
időtől, a melyet önművelődésökre kellene fordítaniok. Elvégezvén rendes, amúgy 
is túlhalmozott munkájokat, a mellékfoglalkozásban szellemileg kimerülnek és 
nem marad physikai idejök szellemüket a tudományokba való elmerüléssel fel
frissíthetni. Sok helyütt mellékjövedelem sem kínálkozik s ilyenkor előállanak 
aztán az anyagi gondok, a melyek elkeserítik a tanár életét és nyűg alá helyezik 
egész működését. Nagy erkölcsi depressiót gyakorol a felekezeti tanárok lelkületére
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és lankasztólag hat működésére azon körülmény is, midőn látja és tudja, hogy neki 
csaknem fél fizetésért, ugyanannyi, sokszor jóval nagyobb munkát kell végeznie, 
mint a hasonlíthatatlanul kedvezőbb állami szolgálatban álló társainak. — Ezen 
sanyarú állapotok elodázhatatlanná teszik a községi és felekezeti tanárok fizetésének 
rendezését. Minthogy azok, mint az államtól elbocsátott munkások ugyanazt a mun
kát végezik, ugyanazt az állameszmét szolgálják, mint az állam közvetetlen veze
tése alatt álló intézeteknél alkalmazottak, mi sem volna természetesebb, mint 
hogy az állam azoknak anyagi helyzetéről is gondoskodjék. S e tekintetben 
szükséges volna, hogy az állam egész tekintélyével hasson oda, hogy a fentartó 
hatóságok munkásaikat kellően és állásukhoz méltóan díjazzák. A mely fentartó 
hatóságok nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel, azok vegyék igénybe az 
államsegélyt, a melyet a magas kormány az azért folyamodóknak mindig haj
landónak mutatkozott nyújtani. Tekintve azonban egyes, függetlenségöket — bár 
alaptalanul — féltő autonom hatóságnak e tekintetben tanúsított rideg magatar
tását ; tekintve továbbá azon viszonyt, a mely az állam és az autonom feleke
zetek között fennáll, előadó ez idő szerint egyedüli czélravezető módozatnak azt 
az indítványát tartja, hogy forduljanak a községi és felekezeti tanárok országos 
mozgalom útján, mint testület, a magas kormányhoz és a magyar törvényhozó 
testülethez azzal a kérelemmel, hogy mint 1868-ban a tanítókra nézve, úgy 
állapíttassák meg törvényhozásilag bizonyos fizetési minimum a tanárokra 
nézve is.

Dr. Bemkó statisztikai adatok alapján kimutatja, hogy a 177 középiskola 
közül csak 49 van az állam közvetetlen vezetése alatt; a többiek községek és 
felekezetek által tartatnak fenn. Ezek közűi 18 idegen tannyelvű. 39.-ben pedig 
a magyar mellett más nyelv is használtatik tannyelvűi. Legnagyobb számban 
vannak az idegenajkú tanulók a görög keletieknél, a hol a magyarajkúak csak 
0.9%-ot tesznek ki; utánuk jönnek a szerbek és oláhok és azután az ágostaiak. 
a kiknél az idegenajkú tanulók száma a 32$>-ot meghaladja. Tekintetbe véve 
ezen viszonyokat, minthogy úgy a községi és felekezeti, mint az állami tanárok
nak feladata magyar honpolgárokat nevelni a hazának, a feladat az előbbiekre 
nézve sokkal nagyobb és nehezebb, mert több nemzetiségű tanulókkal lévén 
dolguk, a munka sokkal terhesebb. Ezen álláspontra helyezkedve, méltányos 
volna, ha az állami legalább is egyenlő terhek elvállalása, egyenlő munka tel
jesítése mellett, a felekezeti tanároknak egyenlő megélhetési módot is biztosítana; 
szükséges volna, hogy az állam szabályozza a fizetéseket, esetleg pótolja azokat. 
Kívánatosnak tartja, hogy az állam úgy az általános közoktatási ügy, mint a 
magyar nemzeti érdek szempontjából, mélyebben nyúljon bele a felekezeti inté
zetek beléletébe ; a hol a magyar nemzeti és kulturális érdek az intézet fentar- 
tását szükségessé teszi, de fentartását a saját pártfogóság saját erején nem képes 
eszközölni, ott az állam saját kezdeményezéséből lépjen fel és teremtsen a taná
roknak oly helyzetet, hogy magasztos feladatuknak megfelelhessenek. Az beavat
kozást és előjogokat biztosít ugyan az állam részére, de azért az intézetet eddigi 
jellegétől nem fosztja meg. Ellenzéket képezne ugyan itt is némely felekezet, 
a mint ezt tette az 1883. XXX. törvényczikkel szemben is, de azért az államnak nem 
szabad engednie, mikor ily nemzeti vitális érdekek forognak szóban. A mini
mumra nézve 1200 frt fizetést és 200 frt lakbért kívánna, mint alapfizetést, 
felvenni.

Dr. Hajnóczy utal azon nehézségekre, melyek a tanítók fizetési minimu
mának végrehajtása körűi felmerülnek és a melyek sok esetben az egész törvé
nyes intézkedést illuzoriussá teszik. Ha már a minimum megállapítását kérelmez
zük, szükségesnek tartja, hogy egyszersmind jelöljük meg azt az útat-módot is, 
melyen a hozandó törvény végrehajtása lehetséges volna.

Miskolczi a fizetési minimum kérelme mellett kifejezni kívánja ama jog 
fentartását, hogy a községi és felekezeti tanárok az államiakkal teljesen egyen- 
jogúakká tétessenek.

Fischer, Bauer, Gebe hozzászólása után az elnök az értekezlet 
liatározataképen kimondja, hogy elodázhatatlannak tartja a községi és
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felekezeti tanárok helyzetének szabályozását, illetve javítását; hogy 
kívánja a községi és felekezeti tanárok fizetésének és nyugdíjazásának 
olynemű megállapítását, mint ez az állami tanárokra nézve fennáll és 
hogy felkéri a magas kormányt és a magyar törvényhozó testületet, hogy 
alkosson ez irányban törvényt és annak végrehajtása körül teljes szigort 
alkalmazzon. Egyszersmind felkéri az értekezlet Zimann János egyesületi 
tagot, hogy a jövő nyári gyűlésre ily irányban concret javaslatot készítsen 
elő és terjeszsze azt memorandumképen a gyűlés elé.

Azután Dr. Demkó Kálmán tart előadást „Az egységes közép
iskoláról“.

Fentartja azt az elvet, melyet múlt előadásában hangoztatott, hogy t. i. 
a kétrendbeli középiskola egyesítése, elejétől végig mind a nyolcz osztályon 
keresztül vitessék végbe. Ebből az egységes középiskolából úgy a görög, mint 
a franczia nyelv elhagyassanak; mindazáltal mindkettő facultative fentartas- 
sék, sőt érettségi vizsga is tétessék ezen tárgyakból, mi által lehetővé tétetnék, 
hogy ifjaink külföldi egyetemeket is látogathatnának, valamint az ahhoz hajlamot 
érzők a franczia nyelvet is elsajátíthatnák. Az így nyert órák részint a magyar 
nyelv, részint a bölcsészet tanítására fordíttassanak, úgy hogy a magyar nyelv 
az I. és II. osztályban 7—7, a III. és IV. osztályban 5—5, a felsőbb osztályok
ban heti 4—4 órában, összesen tehát heti 40 órában taníttatnék. Az a tanuló, 
a ki ezen tanterv mellett a négy alsóbb osztályt elvégezné, úgy alakilag, mini 
tartalmilag megtanulná a magyar nyelvet, sőt behatna annak szellemébe és sze
retettel ápolná továbbra is, minek következménye lenne, hogy a magyar érzelem 
az életben folytonosan terjedne. Továbbá megtanulná az egyszerű fogalmazáso
kat, a polgári ügyiratok szerkesztését, a melyekre a gyakorlati életben szüksége 
van. — A német nyelv megmaradna a I-ső osztálytól kezdve ; a latin nyelv a 
III-dik osztálytól kezdve taníttatnék, a mi azért is czélszerü intézkedés lenne, 
mert a latin nyelv erősen megállapodott grammatikája mellett a magyar nyelv
nek az I-ső és II dik osztályban elsajátított nyelvtani és mondattani alakjai is 
folytonosan ismételtetnének s így megállapodásra juthatnának. A latin nyelvre 
osztályonkint 4—4, tehát összesen heti 24 óra esnék ; ezen óraszám elegendő 
arra, hogy a tanuló felsőbb tanulmányokra előkészíttessék, mi mellett azonban 
fel kell hagynunk az eddigi philologizáló rendszerrel és inkább gyakorlatiabb 
irányban tanítanunk. — A bölcsészettani tantárgyak közül fel kell venni az 
ethikát, és pedig már a VII. osztálytól kezdve ; a fiatalság ugyanis igen kevéssé 
van tisztában az erkölcsi alapfogalmakkal, cselekvésének, öntudatos elhatározá
sának rugóival, és azért ezeket kellene nagyobb mértékben fogékony keblébe 
oltanunk. — A franczia órákból a történelem javára is esnék nehány óra; neve
zetesen az V-dik osztályban kellene a történelmet nagyobb óraszámban tanítani, 
hogy ott részletesebben lehessen foglalkozni a görög és latin közművelődéssel, 
mi mellett a rajz is kiegészítő segédeszközt kell hogy képezzen. Áttér ezután a 
polgári iskolákra és utal azoknak mostani határozatlan jellegére. Az 1868-diki 
38. t. ez. 23. §-a a polgári iskolát a népoktatási intézetek közé sorolja és azt 
mondja, hogy a polgári iskola csak nagyobb terjedelemben tanítja ugyanazt, 
mint a népiskola; az 1879-diki tanterv pedig megállapítja a polgári iskolának 
a gymnasium és reáliskola négy alsóbb osztályával való egyenrangúságát, a meny
nyiben kimondja, hogy a polgári iskolai tanulók átmehetnek a gymnasiumba 
vagy reáliskolába, ha a ' latin, illetve a franczia nyelvből felvételi vizsgát tesznek. 
Azok a pályák, a melyekre eleinte a polgári iskola képesítette tanulóit, az új 
qualificationalis törvény folytán többnyire el vannak zárva a polgári iskolai 
növendékek elől, úgy hogy azok alig aspirálhatnak egyébre, mint fogházőri állo
másra. Gyakorlati eredményt úgy véltek elérhetni, hogy összekötötték a polgári 
iskolát kereskedelmi tanfolyammal vagy iparos tanmühelylyel. Azonban Magyar- 
országon van jelenleg 71 polgári iskola, ezek között 21 állami, összesen 9980 
tanulóval; ezen 71 polgári iskola közűi, a melyek mindegyikének fentartása
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évenkint 8000 írtba kerül, csak tizenötnél van kereskedelmi tanfolyam vagy 
iparos tanműhely. De itt is nagyon csekély az eredmény, úgy hogy példáúl a 
nagyrőczei állami polgári iskolával összekötött műasztalos-tanműhelyből hat év 
alatt két növendék került ki mint müasztalos; a legnagyobb része a növendé
keknek gymnasiumba vagy reáliskolába igyekszik jutni, vagy pedig befejezetlen 
ismeretekkel lép az életbe. A polgári iskolákat tehát vagy át kell alakítani, hogy 
eredeti rendeltetésűknek megfeleljenek, vagy be kell vonni azokat is az egysé
gesítésbe, mert ama 10,000 tanuló között, a kik évenkint a polgári iskolákat 
látogatják, bizonyára találkozik sok tehetséges ifjú, a ki azután akadály nélkül 
folytathatná tanulmányait az egységes középiskola felsőbb osztályaiban. Ily mó
don a gymasium, a reáliskola és a polgári iskola négy alsó osztályát minden 
nagyobb rázkódtatás nélkül lehetne egyesíteni, úgy hogy azok teljes, kerekded 
egészet képezzenek, a mely gyakorlati, de egyszersmind formai képzést is nyújt. 
A négy osztályt elvégzett tanulók, ha kilépnek az életbe, gyakorlati ismeretekkel 
bírnának, de egyszersmind ismeretekkel arra. hogy tanulmányaikat sikeresen 
folytassák. — Az érettségi vizsgálatra vonatkozólag előadó szükségesnek tartja a 
qualiíicationalis törvény megváltoztatását. Ha a qualiíicationalis törvény az alsóbb 
hivatalokra való minősítésnél beérné a Vili ik osztály bizonyítványával, úgy az 
egyetemekre készülő tanulók részére meg lehetne állapítani oly érettségi vizs
gálatot, a mely felölelné a középiskola teljes ludománykörét és nagyobb szigorral 
tartatván, biztos alapot nyújtana a felsőbb tudományos képzésre.

Fischer a középiskoláknak jelenlegi, csekély eredményt felmutató műkö
désének főakadályáúl azt a ballasztot tartja, melyet ama tanulók nagy száma 
képez, a kik ide tehetség, képzettség nélkül belépnek, a tulajdonképeni tudomá
nyos pályákra semmiféle rendeltetéssel nem bírnak és csak növelik a szellemi 
proletáriátust. A kérdés tehát az, mikép lehetne ezen tanulókat a középiskoláktól 
elterelni ? E tekintetben szükséges volna gyakorlatias irányú iskolákat felállítani; 
a középiskolákban pedig a négy alsó osztály elvégeztével szigorú vizsgát kellene 
tartani és ezáltal az oda nem való elemeket kirekeszteni. A négy alsó osztály 
teljesen egységes legyen és kerekded egészet képezzen, hogy az onnan kilépett 
tanulók is hasznát vehessék szerzett ismereteiknek a gyakorlati életben. A fel
sőbb osztályokban pedig a bifurkáczió elve tartassák fenn; legyen egy tanfolyam, 
a melyben a humaniórák az uralkodók és legyen egy tanfolyam, a melyben 
a reáliák lépjenek előtérbe.

Beható vita után az elnök a kör határozataképen kimondja, hogy :
1. a középiskolák egységesítésébe a polgári iskola nem vonandó be, hanem 
hogy az eredeti rendeltetésének megfelelőleg átalakítandó; 2. az egysége
sítés elve a középiskola mind a nyolcz osztályán keresztül tartassák fenn.

A jövő nyári gyűlésre előadásra következő tételek tűzettek k i:
1. „A nagyobb tudományos könyvek hiánya“. Előadóúl felkéretik Bauer 
Simon. 2. „Az iskolaorvosok állásának szervezése“. Előadására valamely 
orvos fog felkéretni. 3. „A magyar nyelv és irodalom, magyar történe
lem és magyar földrajz megfelelőbb ápolása érdekében“. Előadóúl ajánl
kozik dr. Demkó Kálmán.. — Jövő nyári gyűlését a kör Kézsmárkon
fogja tartani. Nikháey Frigyes, a kör jegyzője.

VEGYESEK.
Simor János f. Jan. 23-án Magyarország herczegprimása örök nyugalomra 

tért. A mély részvét, melyet halála keltett, országra szól. Egy egész nemzet gyá
szolja benne a magyar katholikus egyház első papját, a művészetek és tudo
mányok pártfogóját, a nemesen érző embert, a kit sokáig fog még emlegetni
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nemzet és egyház egyaránt. A halál csendesen jött el hozzá és kezének szelíd 
érintésével egy fényes pálya zárult be. minő sok millió közül csak kevés hálán-, 
dónak jut. Szegény mesterember fiából emelkedett föl Simor a legmagasabb egy
házi hivatalba, herczegi rangra, arra a nagy méltóságra, melyet a magyar köz
jog is a legfényesebbek közé soroz. Temetése jan. 28-án ment végbe az egész 
ország őszinte részvéte mellett. Az örök világosság fényeskedjék neki!

Magyar szövegű történeti térképek. Jan. 30-án a vall. és közokt. ministe- 
riumban dr. Klamarik János min. tanácsos elnöklete alatt értekezlet volt, mely
ben Lócsy Lajos, Ballagi Aladár, Berecz Antal, Cherven Flór is, Márki Sándor 
és a Hölzel-féle budapesti chartographiai intézet képviselője vettek részt. Ismeretes 
dolog, hogy iskoláink mily rosszul vannak ellátva térképekkel, hogy mindeddig 
külföldi, idegen nyelvű, hazai viszonyainkat mellőző kiadványokkal kellett be
érniük. Az értekezlet tárgya iskoláinknak e részben való jobb ellátása volt. Egye
lőre a közép- és újkori történethez készült Spruner-Brettschneider-féle 10 német 
nyelvű és hazai történetünkre kellő figyelmet nem fordító helyett 6 magyar szö
vegű és Magyarországot eléggé kiemelő fali térkép kiadásában állapodtak meg 
és egyúttal ezeknek teljesen megfelelő történeti atlaszt kívánnak a tanulók kezébe 
adni. Erre nézve létre is jött az egyezség a Hölzel-féle czéggel. Ezek után meg
jelennek majd az ókori történethez és a földrajzi tanításhoz szükséges fali tér
képek és atlaszok. Ezek ügyében még későbbi értekezletek lesznek. Örvendünk, 
hogy iskoláink most már itthon készült és hazai viszonyainkat illően méltató 
történeti és földrajzi térképekhez jutnak. Hogy ezek valamivel drágábbak lesznek 
a külföldieknél, azzal százszor fölér a tanításbeli és erkölcsi haszon.

Kinevezések. A vall. és közokt. minister Orlovszky István polg. iskolai 
tanítót az egri állami főreáliskolához és Bajner Ferencz budapesti V. kér. 
főreálisk. helyettes tanárt a budapesti VI. kér. állami főreáiiskolához rendes 
tanárokká nevezte ki.

Áthelyezés. A vall. és közokt. minister Végh Béla nagykállói állami 
főreálisk. rendes tanárt ugyan e minőségben a szegedi állami főreáliskolához 
helyezte át.

Kitiltott tankönyvek. A vall. és közokt. minister Georg Weber; Welt
geschichte in übersichtlicher Darstellung (Leipzig, Engelman, 1889,) és Joseph. 
Beck: «Leitfaden beim ersten Unterricht in der Geschichte» (Karlsruhe, Braun, 1890.) 
czímű műveknek a hazai középiskolákban tankönyvekül való használatát az 1883. 
évi XXX. t.-cz. 49. §-a alapján eltiltotta (315/1891. jan. 9.).

Halálozások. Nyíregyházán elliúnyt decz. 20-án Kovács János, fó'gym- 
nasiumi tanár, 52 éves korában. — Budapesten elhunyt jan, 15-én F. Szathmáry 
Károly, a képviselőház naplószerkesztője, ismert iró, hosszas szenvedés után 
60 éves korában. Péterfalvi Szathmáry Károly 1831. aug. 26-án született Szilágy- 
Somlyón. Iskoláit szülővárosában, Zilahon és Kolozsvárt végezte. írói nevét 
1854-ben «Sirály» czímű három kötetes regénye alapította meg és számos tör
téneti regénye növelte. A tudományos irodalom terén «A nagyenyedi főiskola 
története» és több történeti, régiségtudományi és ethnographiai mű jelent meg 
tőle. Még nagyobb fontosságú társadalmi működése a kisdedóvó intézetek föl
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állítása ügyében. Az ő indítványára alakult 1873-ban az orsz kisdedóvó egyesület 
s mint ennek titkára évenkint beutazta az országot, buzdítva a városi és megyei 
hatóságokat kisdedóvók fölállítására. Résztvett a szabadságharczban. Bem alatt 
végig küzdve az erdélyi hadjáratot. A dévai fegyverletétel után több havi börtönt 
szenvedett s midőn kiszabadult, Pesten befejezte egyetemi tanulmányait. Miután 
1858-ban beutazta Európa nyugati részét, a mármaros-szigeti lyceum tanára 
lett; innen 1862-ben a nagyenyedi collegiumhoz hívták meg tanárnak, hol 
nagy érdemeket szerzett az intézet fölvirágoztatásában. Tanári állását 1868-ban 
a politikai pályával cserélte föl és ez idő óta a fővárosban működött mint 
szerkesztő, hirlapiró. országgyűlési képviselő, a Ludovica-akadémia történet
tanára, az orsz. kisdedóvó-egyesület titkára és a képviselőházi napló szerkesztője. 
— Győrött elhunyt jan. 23-án Tevéli Varga József, főreáliskolai rendes tanár, 
életének 62-ik, tanári működésének huszonkilenczedik évében. — Lőcsén elhunyt 
jan. 24-én Kupetz Lykurg, nyugalmazott állami főreáliskolai igazgató, 37 évi 
buzgó tanári és igazgatói működés után, életének 69-ik évében. A boldogult 
régi buzgó tagja volt egyesületünknek és hosszabb ideig a szepesi tanári kör 
elnöke. — Nagybányán elhúnyt jan. 27-én Szunter Nándor, állami főgymnasiumi 
igazgató. 9 napi szenvedés után, életének 42-ik, tanárkodásának 19-ik évében. 
A boldogultnak halálával fájdalmas veszteség érte a nagybányai főgymnasiumot. 
melyet rövid három év alatt jelentékeny magasságra emelt, a középiskolai 
oktatásügyet, mely derék munkást vesztett benne, és egyesületünket, melynek 
tanárkodása kezdetétől hűséges, buzgó tagja volt. — Nyugodjanak békében!

Az „Eötvös-alap“ orsz. tanítói egyesülete érdekében fölhívást vettünk. Ez 
alap gondozására, mely ez ideig az «Orsz. képviseleti tanítógyűlés» kebeléből 
kiküldött bizottságnak volt a föladata, az 1890. évi aug. hóban megtartott
IV. egyetemes tanítói gyűlés alkalmával külön egyesület alakult, mely a tanítók 
ezen eddigelé csak szükebb körre szorítkozó országos jótékony intézetének 
tökéletesebb kifejlesztését tűzte ki czélul. Az alapszabályokban az egyesület 
feladata következőképen van megállapítva: A «Magyarországi tanítók Eötvös- 
alapjából», mely az ország tanítóságának elidegeníthetetlen és megoszthatatlan 
közös vagyonát képezi, az Eötvös-alap országos tanító-egyesület: a) az egyesületi 
rendes tagok jó erkölcsű, szorgalmasan és jó sikerrel tanuló gyermekei számára 
ösztöndíjakat, özvegyeik, kiskorú árváik s esetleg keresetre képtelen, nagykorú 
nyomorék utódaik részére segélyösszegeket nyújt; b) a tanítók orsz. árvaházá
nak alapját évenkint bizonyos összeggel támogatja; c) az elaggott vagy elbetege- 
sedett és e miatt hivatalaikban meg nem maradható, csekély nyugdíjban része
sülő, szegénysorsú rendes egyesületi tagokat segélyezi; d) a hosszabb ideig tartó 
súlyos betegségben szenvedő rendes tagoknak segélyösszegeket szavaz meg, és a 
gyógyíthatatlan bajokban szenvedő, vagy magukkal jó tehetetlenekké vált rendes 
tagok számára az ezen czélra alkalmas menedékházakat, otthonokat állít fel; 
e) a fővárosban létesíti a «Magyarországi tanítók házát»; hozzájárul annak 
fentartásához és gondozását külön szabályzatban állapítja meg. A magyaror
szági tanítók ezen fővárosi házában az egyesület rendes tagjainak felsőbb isko
lákban és egyetemeinken tanuló gyermekei részben ingyen, részben pedig mér
sékelt díjért szállásban és ellátásban fognak részesülni. Az «Eötvös-alap» orsz. 
gyűjtő és kezelő bizottsága felhívja mindazokat, a kik a magyarországi tanítók
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«Eötvös-alapja» iránt eddig is érdeklődtek és a néptanítók legszebb egyesületi 
törekvéseit figyelmükre készek méltatni, hogy fogadják kegyes gondjaikba az 
<Eötvös-alap orsz. tanítói egyesületének» ügyét, kiváltképen pedig a «Magyar- 
országi tanítók házának» eszméjét: felhívja a magyar haza néptanítóit, lépjenek 
be mennél előbb és mennél számosabban az új egyesületbe; kéri a nagy közön
séget, ne vonja meg filléreit a magyarországi tanítók által fölállított oltártól. 
Tagsági díjak és adományok az Eötvös-alap pénztárnokához, Órley Jánoshoz 
(Budapest, VIII. kér. Szentkirályi-utczai iskola) küldendők

Kérelem az évi értesítők ügyében. Kívánatos lenne, hogy az iskolai érte- 
sitök valamely nagyobb könyvtárban, az érdeklődők előtt könnyen hozzáférhető 
helyen, a lehetőségig teljes sorozatban feltalálhatok lennének. Nehány évi gyűj
tés után ma már. csupán bekötve, mintegy 420 vaskos kötet iskolai értesítő 
van a műegyetemi könyvtár birtokában; hogy azonban e gyűjtemény még tel
jesebb legyen, tisztelettel kérem az igazgató, illetőleg könyvtárnok urakat, hogy 
az intézetük birtokában levő iskolai értesítők másodpéldányait, esetleg azokat is, 
melyeket intézetükre nézve fontosaknak nem tartanak, a műegyetem könyv
tárának hivatalosan posta útján megküldeni szíveskedjenek, viszont én a bir
tokomban levő. nagy számú másodpéldányok jegyzékét elküldöm, hogy abból a 
csere útján kívánt értesítőket kiválaszthassák. Nagy Sándor, műegyetemi könyv
tártiszt.

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

É R T E K E Z É S E K
az 1889/90-ik évi középiskolai értesítőkből.

a) Magyar nyelv és irodalom.
Barta Kálmán és Paulay Ödön: A magyar nemzeti irodalomtörténet 

rendszeres áttekintése. — Jászberényi kath. főgymnasium 1—38.
Both István: Az ik-es igeragozás kérdése. — Zilahi ev. ref. főgymnasium 

24—42.
Czapáry László: Makáry György emlékezete. — Egri kath. főgymnasium

3-42.
Fejér Adorján : Horatius hatásának nyomai a magyar classikus kor 

költészetében. — Bajai kath. fó'gymn. 3—29.
Grreksa Kásmér: A Zrinyiász és viszonya Tasso-, Vergilius-, Homeros- 

és Istvánffyhoz. — Székesfehérvári kath. főgymnasium 3—158.
Kapás Aurél: Nehány szó Simái «Mesterséges Ravaszság» czímű vig- 

játékáról. — Sátoralja-Ujhelyi kath. gymnasium 3—16.
Kovács Antal: A magyar nép érzelem- és kedélyvilága dalaiban. — 

Kecskeméti kath. főgymnasium 3—56.
Majoros József -. Az Írásjelek használata. — Veszprémi kath. főgvmnasium

3—39.
Mácska Lajos: Erdélyi János mint kritikus és philosophus. — Podolini 

kath. gymnasium 3—41.
Nagy Ferencz: Ilosvai-Arany Toldija. Népszerű ismertetés. — Kecskeméti 

ev. ref. főgymnasium 3—13.
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Parchetich Vincze: Harcz az ik-es igékért (Serdültebb tanítványaim s 
nyelvészetkedvelők számára). — Újvidéki kir. főgymnasium 3—31.

Paulay Ödön. 1. Barta Kálmán.
Perényi Adolf : Egy kis leczke a nyelvtanból. — Temesvári áll. főreál

iskola 1—11 (és négy táblázat).
Porubszky Pál: Szinügyi viszonyaink Bessenyei koráig. — Nyíregyházi 

ág. ev. fó'gymnasium 3—16.
Bománecz Mihály : A Szibinyáni-románczkör a szerb népköltészetben. — 

Pancsovai áll. fó'gymnasium 3—24.
Bupp Kornél: A magyar Mária-hymnusok. — Keszthelyi kath. gymnasium

3-38.
Sárffy Ignácz: Az érzelmek és indulatok szónoki jelentősége. — Váczi 

kath főgymnasium 3—20.
Schuber Mátyás : A trópusok és figurák. — Rozsnyói ág. ev. főgymnasium

3-20.
Szalay Gyula: A magyar nyelv rokonai. — Lévai kath. főgymnasium

3-42.
Takáts Sándor: Péteri Takáts József. — Bpesti IV. kér. katholikus fő

gymnasium 3—165.
Thúry József : Ös költészetünk. — Halasi ev. ref. fó'gymnasium 3—45. 
Váczy János: Kazinczy Ferencz mint epistolograph. — László Mihály- 

féle nyilv. főgymnasium 7—14.
Zlinszky Aladár: «Szondi két apródja» az iskolában. — Zombori áll. 

főgymnasium 3—32.
b) Német nyelv és irodalom.

Czirbusz Géza : Goethe Herman und Dorotheájának tartalmi fejtegetése 
a VII. osztályban. — Kolozsvári kath. főgymnasium 1—35.

Gärtner Henrik : A német polgári dráma eredete. — Nagyváradi áll. 
főreáliskola 5—19.

Háhn Adolf: Schiller Telijéről. — Székesfehérvári áll. főreáliskola 3—13.
c) Franczia nyelv és irodalom (új latin nyelvek philologiájaj.

Albrecht János: A franczia nyelv tanítása a gymnasiumban. —Pozsonyi 
kir. főgymnasium 1—21.

Bánfi Zsigmondi Alcaste és a mizantropia. — Budapesti II. kér. áll. fő- 
reáliskola 3—21.

Bichter László \ Chateaubriand. — Nyitrai kath. főgymnasium 3—30. 
Újvári Béla: A XIX. század franczia költészetének alapvetői (Lamartine, 

Victor Hugo). — Soproni áll. főreáliskola 3—38.
Viciu A : Din vocalismulu limbei románé. — Balázsfalvi gör. kath. fő

gymnasium 3—17.
cl) Classica philologia.

Balogh Szilárd: A rómaiak kegyes házi istenei. — Debreczeni kath. 
gymnasium 3—43.

Bódiss Jusztin: Észrevételek a latin nyelv tanítására vonatkozólag a 
harmadik osztályban. — Kőszegi kath. gymnasium 5—50.

Borsos István: Az areopag eredete és szerepe az athenai államban Perik
ies koráig. — Pápai ev. ref. főiskola 1—27.

Burián János: Livius phraseologiája XXI. és XXII. könyvében. — Losonczi 
áll. főgymnasium 3—38.

Daichendt Gottfried : Die Lektüre des Cornelius Nepos mit Bezug auf 
die Charakterbildung der schüler. — Beszterczei ág. ev. főgymnasium 1—41.

Fröhlich Bobért: Herodotos keleti útja. — Budapesti ág. ev. főgymnasium
1—30.
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Incze Béla : A római curiák szervezete. — Karczagi ev. ref. gymnasium
5—12.

Jurtcovich Emil: A rómaiak mezőgazdasága. — Beszterczebányai kir. 
főgymnasium 1—43.

Kovalik János: Észrevételek a philologiai oktatáshoz. — Trsztenai kir. 
gymnasium 83 — 86.

Kutrucz Rezső: Homeros Odysseája I. énekének fordítása. — Pozsonyi 
kir. főgymnasium 21—32.

Mészáros F. Demosthenes. — Mármarosszigeti kath. gymnasium 3—20.
Nikolics Ignácz: Az amphitheatrum és az amphitheatralis játékok. — 

Budapesti II. kér. kir. kath. főgymnasium 3—21.
Schmidt Attila : A latin nyelv a reáliskolákban. — Kassai áll. főreáliskola 

10—14.
Szabó Szilveszter : Rabszolgaság az ó-korban s különösen a rómaiaknál. — 

Esztergomi kath. főgymnasium 3—54.
Telmányi Emil: Vonások a görög eposok külső culturájának a megérté

séhez. — Aradi kir. főgymnasium és állami főreáliskola 1—28.
Theiss János : Der Lateinunterricht an unseren Gymnasien mit beson

derer Berücksichtigung der Anfangsklasse. II. Theil. — Medgyesi ág. ev. főgym
nasium 3—35.

Varjú János: Az ó-classicai irodalmak művelődéstörténeti hatása és 
szerepe a középiskolában. — Szegedi kath. főgymnasium 3—30.

e) Történelem s rokon.
Briebrecher Rudolf : Der mutinensische Krieg I. — Felső-lövői ág. ev. 

gymnasium 3—24.
Czekelius Frigyes: Die Theilnahme der siebenbürger Sachsen an den 

schlesischen Kriegen 1741—1746. — Nagyszebeni ág. ev. középiskolák 1—34.
Doniján István : Kemény János fejedelem. — Sepsiszentgyörgyi ág. ref. 

főgymnasium 3—34.
Gyárik Márton: Schimkoianum (Hatodik közlemény. Római érmek). — 

Pozsonyi ág. ev. főgymnasium 1—110.
H. В : Adalék Mexico történelméhez. — Pápai kath. gymnasium 3—40.
Király Pál: Micia (Veczel) rövid ismertetése. — Dévai áll. főreáliskola

3—20.
Kootz Gyula: Kirchenvisitationen im sibenbürgisch-deutschen Unterwald. 

Ein Beitrag zur Kirchen- und kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts. — Szász- 
sebesi ág. ev. gymnasium 3—32.

Krasznyánszky Károly : Trencsén vármegye művelődési viszonyai 1869- 
től 1889-ig. — Trencséni kir. főgymnasium 3—68.

Schuller Rikárd : Wolfgang Forster. Bistritzer Stadtgeschichten aus dem 
Anfang des 16. Zahrhunderts. — Segesvári ág. ev. főgymnasium 1—41.

Schuster Henrik: Das Sächsisch-Regener Gymnasium. Eine kulturhisto
rische Studie. — Szászrégeni ág. ev. algymnasium 3—27.

Vojtás Mátyás : A lengyel nép ősmondái. — Selmeczbányai kath. gymna
sium 3—23.

f) Földrajz.
Cserépi József: Sáros vármegye hegyrajzi (orographiai) viszonyainak leírása 

tekintettel az egyes hegycsoportok földtani (geológiai) viszonyaira is. — Kis- 
szebeni kath. gymnasium 3—13.

Mamuzsich Benedek : Szabadka város birtokterületének földtani-., vizrajzi- 
és domborzati viszonyai. — Szabadkai közs. főgymnasium 3—14.

Németh Vilmos : Magyarország fürdőhelyeinek és ásványvizeinek áttekintő 
ismertetése. — Komáromi kath. gymnasium 3—46.

Pálmai Miklós: A vulkánok. —Rózsahegyi kath. gymnasium 3—18.

T
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Szőke Endre: Vonások a volt temesi bánság népéletéből. Fehértemplomi 
áll. főgymnasium 3—35.

Tamás Albert: Udvarhelymegye földrajza. — Székelyudvarhelyi kath. fő
gymnasium 7—22.

g) Természetrajz.
Horváth Zoltán: Mit beszélnek a kristályok a legfőbb törvényhozóról. — 

Nagyszombati kath. főgymnasium 3—25.
Simsa Kornél: Intézetünk tengeri-állattani kis gyűjteményének ismertetése 

(állattani tanulmány). — Munkácsi állami gymnasium 3—23.
Szekerese Ödön: A növénygyűjtésről tanítványaimnak. — Kassai kath. 

főgymnasium 1—72.
Szép Rezső: Sümeg határának edényes növényei (plantae vasculares 

regionis Sümeghiensis). — Sümegi közs. reáliskola 3—29.
Szmetkn L. Ödön -. A gerinczesek látásáról. — Rozsnyói kath. főgym

nasium 3—22.
?: A gymnasiumnak adományozott Kisfaludi Madarász Ede-féle kagyló és 

csigagyűjtemény ismertetése. — Nagykárolyi kath. főgymnasium 3—39.
?: A rovarok életmódja és természeti ösztönük (folyt.). — Gyöngyösi kath. 

gymnasium 3—10.
h) Természettan.

Ácséi József. A természeti erők a mechanika szolgálatában. — Kisújszállási 
ev. ref. gymnasium 3—19.

Károly József Irén: Az abszolút mértékrendszer a mechanikában. — 
Nagyváradi kath. főgymnasium 3—89.

Klupathy Jenő: A léghajózásról. — Budapesti VII. kér. állami főgym
nasium 3—31.

i) Mennyiségtan és ábrázoló geometria.
Arany Dániel: Adalékok a kúpszeletek construktív elméletéhez. — Győri 

áll. főreáliskola 5—18.
Bosóky Endre : A kör kiegyenesítéséről. — Budapesti V. kér. kir. kath. 

főgymnasium 13—15.
Csernus László: Néhány mennyiségtani határozatlan alak értelmezése. — 

Nagykanizsai kath. főgymnasium 3—24
Fink Henrik : Die Bestimmung der krümmung doppelt gekrümmter Linien 

oder Flächen. — Brassói ág. ev. főgymnasium és alreáliskola 1—44.
Kiss József : Egyszerű geographiai fokhálózatok készítése. — Pécsi áll. 

főreáliskola 17-36 (és VI. tábla).
Maksay Zsigmond : Az algebrailag megoldható egyenletek gyökeinek szer

kesztése másodrendű görbe vonalokkal. — Pécsi áll. főreáliskola 3—15.
Kovák Antal: A gymnasiumi «közönséges számtan» tanításához. Tapasz

talataimból. — Szamosujvári kath. gymnasium 3—14.
Závodssky Adolf: Az ábrázoló geometria alapvető tételei. — Szegedi áll 

főreáliskola 3—37.
k) Paedagogia.

Benka Gyula: Miért nem adnak ág. ev. gymnasiumaink évi értesítői az 
egyes osztályok tanulóinak tanulásbeli eredményéről elfogadott érdemjegyekben 
névszerinti részletes kimutatást ? — Szarvasi ág. ev. főgymnasium 3—14.

Békefy Rémig: Erkölcsös nevelés a családban. — (Az igazság-szeretet 
nevelése), — Pécsi kath. főgymnasium 1—19.

Billmann Márton : Eszmetöredékek a nevelésről. — Lugosi kath. főgym
nasium 3—10.

Buteanu János : 0 privire fugitiva asupra trecutului Institutului nostru. — 
Belényesi gör. kath. főgymnasium 3—60.
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Csák Alajos: Gymnasiumunk története. — Szilágysomlói kath. gymnasium
3—39.

Csáka Károly: Középiskoláink szervezése Mária Terézia királynő' által 
1776-ban és azok tovább fejlődése. — Zsolnai kir. kath. gymnasium (Második 
folytatás). 20—37.

Dortsák Gyula: Nehány lap a trsztenai kir. gymnasium történetéből. — 
Trsztenai kir. gymnasium 3—82.

Fazekas Sándor: Mire valók a reáliskolák ? — Debreczeni közs. reál
iskola 3—20.

Ferenczy Alajos : Útmutató (tanítványaimnak szünidei olvasgatásra.). — 
Zentai közs. gymnasium 3—19.

Fialmvsky Lajos : A középiskolai tanuló lelkének, testének, felocsudása. — 
Budapesti V. kér. kir. főgymnasium 1—12.

Futó Mihály: A társadalom, a szülők és az iskola. — Hodmező-vásár- 
helyi ev. ref. főgymnasium 3—12

Gellért Jenő: Ney Ferencz emlékezete. — Budapesti IV. kér. közs. főreál
iskola 3—30.

Gerlóczy Zsigmond : Az egészségtan tanítása a középiskolákban. — Buda
pesti VIII. kér. közs. főreáliskola 3—9.

Gráf Jakab: Javaslat a gymnasiumi rajztanítás módosítására nézve. — 
Kolozsvári ev. ref. főgymnasium 1—11.

Kardos Albert: Középiskoláink és a magyar Alföld. — Szentesi közs. 
gymnasium 3—23.

Kárpáti Kelemen : A szombathelyi kir kath. főgymnasium története. — 
Szombathelyi kath. főgymnasium 3—76.

Kincs Gyula: A görög nyelv kérdése — Zilahi ev. ref. főgymnasium
8—11.

Kovács Dániel: Herodotos szerepe a vallás-erkölcsi nevelésben. — Székely
udvarhelyi ev. ref. főgymnasium 16—26.

Mayer György : Az egységes középiskola. — Zsolnai kir. kath. gymnasium
3-19.

Obermayer György : A humanizmus a reáliskolákban. — Esztergomi közs. 
reáliskola 3—16.

Pacher D: Herbart neveléstudománya. — Győri kath. főgymnasium 3—110.
Palcsó István '. A kézsmárki főtanoda, mint kerületi lyceum 1739 óta. -— 

Kézsmárki ág. ev. főgymnasium 1—43.
Pfeiffer Antal: Az erkölcsi ideák Herbart paedagogiájában. — Temesvári 

kath. főgymnasium 3—13.
Ruby József: Az eperjesi kir. kath. főgymnasium története a jezsuita-rend 

eltörlésétől a jelenkorig (1773—1890). — Eperjesi kir. főgymnasium 3—63.
Szitnyai Elek: Levelek egy tanuló ifjúhoz (Második és befejező soro

zat). — Nagybányai áll. főgymnasium 4—71.
Tergina Gyula : Országos közintézeteink az iskola szolgálatában. — Buda

pesti V. kér. államig főreáliskola 9—26.
Wittmann Ágoston: A család és iskola együttes működése a vallásos 

nevelésben, — Kézdivásárhelyi kath. gymnasium 3—15.
ж. у : Két fejezet egy általános paedagogiából: 1) A paedagogia alapjai 

és felosztása. 2) A vezetés elvei. — Budapesti m. kir. tanárképző-intézet gya
korló főgymnasiuma 3—14.

X. у : A jogtudomány a középiskolai oktatásban. — Eperjesi ág. ev. fö- 
gymnasium 1—5.

I) Philosophia.
Bauer Lénárd : Az emberről. — Tatai kath. gymnasium 3—23.
Fibiger Sándor: A teremtés hat korszaka a szentirás és a természet- 

tudomány mai álláspontja szerint. — Ungvári kir. főgymnasium 3—42.
Tomcsányi Lajos: Az ember akaratának szabadsága. — Kalocsai kath. 

főgymnasium III—XXXII.
Zlamál Ágost: Pythagoras és szövetkezete. — Gyulafehérvári kath. fő

gymnasium 5 — 53.
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F O L Y Ó I R A T O K .
H a z a i a k .

Család és Iskola. XVI. évfolyam. 13. sz. Paal Ferencz: A gyakorló 
iskola és a gyakorlati kiképzés. (Folyt, és befej. 14. 15 sz.). — Szinnyei József: 
Nyelvünk fejlődése.

Debreczeni Protestáns Lap. X. évi. 37. sz. Dóczi Imre: Tanügyi szemle. 
(Folyt, és befej. 38. 39. sz.). — 41. sz. Dr. Major Károly. Magántanulók a 
középiskolában. (Folyt, és befej. 42. 43. sz.).

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. II. évf.. 13. sz. A középiskolai tanár- 
egyesület XXIV közgyűlése. — Szekeres S .: A felső nép- és polgári iskolai 
orsz. egyesület VI. közgyűlése. — A IV. egyetemes tanítógyűlés. — 14. sz. 
Hekinger István: A tanári körökről. (Befej. 15. sz.). — Lányi Ernő: A pont- 
és vonalhálózatba való rajzolás. — R. : Egységes középiskola. V. (VI—VIII. 
16. 18. sz ). — 15. sz. Dr. Wohlrab Flóris: Néhány methodikus cfogás» a 
közönséges számvetésnél. — Dr. Boros Gábor: Az erdélyi szász középiskolák. 
(Folyt, és befej. 16—18. sz.). — 16. sz. Jónás János: Alakítsunk könyvtár- 
társulatokat ! — Dr. Fialowski Lajos: Az 1890. évi XXX. törvényczikknek 
további foganatosítása. [Érthetetlen furcsaság, melyről más helyen szóltunk.]. — 
18. sz. Dr. Öreg János: Az egységes középiskoláról. — 19. sz. Brassai Sámuel: 
Mikép kell hallgatni a philosophusokat. (Bef. 20. sz.) — Dr. Demkó Kálmán: 
Az egységes középiskola kérdéséhez. — Dr. Berger Máté: Valami az iskolai 
bureaucratiáról. — Bodnár Zsigmond : A nevelésről. (Befej. 20. sz.).

Földrajzi Közlemények. XVIII. köt. 5—6. sz. Pápai Károly : A Csepel- 
sziget és lakói. — Dr. Erödi Béla: Lipót toscanai főherczeg keleti utazása. — 
Kreitner Gusztáv: Japán a nemzetközi kereskedelemben. — 7. sz. Halavács 
Gyula: Dognácska-vaskő bányászata. — Téglás Gábor: A rómaiak arany- 
bányászatának őrvidéke Dácziában. — Czink Lajos: Vlasia. — Laukó Albert: 
Az első magyar geographus.

Iskolai Szemle. X. évf. 15. sz. Pethes János: Kazinczy Ferencz mini 
paedagogus. (Folyt. 16—18. sz.).

Kalauz a nevelő-oktatás terén. IV. évf. 2. sz. Schultz Imre: A reál
olvasókönyvek használatának jogosultsága és előnyei. — Dreisziger Ferencz : 
A néptanítók önképzésének akadályai. X. A tanítók.

Magyar Nyelvőr. XIX. köt. 7. sz. Balogh Péter: A mondat definitiója.
— Kulcsár Étidre: A magyar nyelv képes beszéde. (Folyt. 8. 9. sz ). — 
Barbaries Róbert, -. Valami a vegyülék-mondatokról. — Bélteky Kálmán . 
Rokonértelmü szók. (Folyt 8. sz.) — Sátai Bartha Döme József: Egri nyelv
sajátságok. — 8. sz. Katona Lajos: Bakacsin. Billikom. Kocsonya. Koponya.
— Szarvas Gábor: Dercze. — Veress Ignácz: Most, már, majd. (Befej. 9. sz.).
— Jánosi Gábor: A határozott igeragozásról. — 9. sz. Szarvas Gábor: 
Zarándok. — Kicska Emil: Hangsúly és szórend. — Alexics György : Török 
elemek a magyar és oláh nyelvben. — Zolnai Gyula : Mátyusföld nyelvjárása. I.

Magyar Paedagogiai Szemle XI. köt. 9. sz. Havas Károly: A magyar 
nyelv tanítása. — Lob Ignácz: A tanítói közszellemről.

Magyar Philosophiai Szemle. IX. évf. 4 sz. Domanovszki Endre : Petrarca 
és a renaissance. — Sociologia (Comte rendszerének utolsó tagozata).

Nemzeti Iskola. I. évf. 20. sz. Freund В. : A Diesterweg-jubileumhoz. — 
Dr. Pechány Adolf-. L. Annaeus Seneca. — 21. sz. Hock János-. Modern nő
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nevelés. — Szaák Luisa: A nevelésügyi repertóriumról. (Befej. 22. sz.) — 
23. sz. Pallós Albert: Az ifjúsági és népkönyvtárak. (Befej 24. sz.).

Nemzeti Nőnevelés. XI. évf. 7. sz. Geöcze Sarolta: Népköltési gyűjte
mények az iskolában. — Binder Laura: Csillagászati földrajz a leányiskolákban.
— 8. sz. György Aladár: A magyar nó'k műveltségi foka. — Tocsek Helen: 
Írásbeli dolgozatok a franczia felsőbb leányiskolákban. — 9. sz. Sebestyénné 
Stetina Ilona: A leányok hivatásszerű képzése. — Hollós Károly: A rajz
oktatás módszere. (Befej. 10. sz.). -  10 sz. Eévy László: Kereskedelmi tan
folyam nők számára. — Péterfy Sándor: Szathmáry György és Lévay Ferencz.

Néptanítók Lapja. XXIII. évf. 86. sz. Suppan Vilmos: A kézügyességi 
oktatás külföldön és hazánkban. (Bef. 87. sz.). — 88. sz. Brossai: Miért és 
mikép írják a tankönyveket ? (Befej. 89. sz.). — 93. sz. Dr. Csapodi István : 
Az iskolás gyermekek betegségei. (Folyt, és befej. 94. 95. sz ).

Nevelés. III. évfolyam 7. sz. Peres Sándor: Herbart és Diesterweg. VI. 
(VII. 8. sz.).

Polgári Iskola. XV. évfolyam. 7. sz. A polgári iskolák reformja az egy
séges középiskola szempontjából. — Dr. Bosóky Endre: Az iskolai fegyelem.
— 9. sz. Hortobágyi Antal: Diesterweg irodalmi munkássága.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXIII évf. 38. sz. Lázár István: 
Classikus szellem. (Befej. 39. sz ). — 43. sz. Dr. Bakonyi Lajos : Középiskoláink 
történetéhez. Az 1889/9U. évi értesítők alapján. (Befej. 44. sz.).

Sárospataki Lapok. IX. évf. 41. sz. S. Szabó József: Az ó-classicusok 
tanításának sikeresebbé tételéhez. (Befej. 42.). 43. sz. Busa János: Adatok az 
ev. ref. fő- és középiskolák múlt évi életéből. (Folyt, és befej. 44. 45. sz.). — 
László János : A sárospataki tanárok életrajza. (Folyt, és befej. 44.. 49—52. sz.)
— 50. sz. Ifj. Mitrovics Gyula : A középiskolák államosítása.

Természettudományi Közlöny. XXII. köt. Nov. sz. Dr. Lakits Ferencz: 
A magyarok honfoglalásának ideje és a csillagászat. [Kiszámítja, hogy a hon
foglalás ideje 891 utánra teendő].

Tornaügy. VIII. évf. I. sz. A tornatanár-képzés. — Bokelberg Ernő: A 
játék és a harmadik óra. (Befej. 2. sz.). — Maurer János: A tornatanítás 
anyaga az elemi iskola III. és IV. osztálya számára október hóra. (Novemberre
2. szám.).

K ü l f ö l d i e k .

The Educational Times. XLIII. köt. 351. sz. (júl.). J. Scott Keltie: The 
teaching of geography, with special refence to commerce and industry. — 353. sz. 
(szept.). Henry A. Rowland : The physical laboratory in modern education. — 
B. L. Gildersleeve: On the present aspect of classical study.

Blätter für das Bayerische Realschulwesen. X. köt. 3. sz. J. A. Flauer: 
Über Zeichenausstellungen und gewerbliches Fachzeichnen an Fortbildungs
schulen. — H. Müller: Das Profilzeichnen im geographischen Unterricht.

Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVIII. évf. 10. sz. 
Dr. O. Schneider: Die geschichtliche Entwicklung der pädagogischen Ansichten 
über die Körper- und Charakterbildung. — Dr. E. Jaesche: Ueber die Be
deutung der Muttersprache in der deutschen Schule. (Befej. 11. sz.).

Korrespondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs.
XXXVII. évf. 5—6. sz. J. Meitzer: Einige grundsätzliche Bemerkungen über



die Aussprache des Altgriechischen. [Az erasmusi kiejtést, noha egyben-raásban 
javításra szorul, jóval helyesebbnek bizonyítja a reuchlini új görögnél; azért 
mind az iskola, mind a tudomány érdekében a leghatározottabban követendő
nek tartja],

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und Realschulen. 
25. sz. Dr. 0 . Frick: Das Schöpferische in der unterrichtlichen Arbeit. — 
A. Waldeck: Zur Methode des Elementar-Unterrichts im Lateinischen. 3. Das 
Übungsbuch und die Weckung des Interesses. — Aus Schulbesichtigungs- 
Berichten. b) Allgemeine Beobachtungen über Unterricht und Zucht. — Dr. W. 
Bauder: Über die Vorbereitung der Schulaufgaben durch den Lehrer. — 
Dr. F. Schmidt: Über den Anfangsunterricht im Französischen. — Dr. F. 
Lohr: Archäologischer Anschauungs-Unterricht. — Jul. Kähne; Einiges über 
Frei- und Ordnungsübungen im Turnbetriebe an höheren Lehranstalten.

Pädagogisches Archiv. XXXII. köt. 6 sz. Dr. S. Günther: Über den 
Bildungswert der mathematisch-wissenschaftlichen Fächer und über die den
selben an den verschiedenen Bildungsanstalten angewiesene Stellung.—ür. Rudolf 
Lehmann : Über den Unterricht in der deutschen Grammatik auf den ver
schiedenen Stufen des Gymnasiums. — Verhandlungen des Preussischen 
Abgeordnetenhauses über die Gleichstellung der Lehrer an den höheren Unterrichts
anstalten mit den Richtern am untern Gerichte im Einkommen. [Közli az 1890. 
febr. 26-án tartott ülés tárgyalásait]. — 7. sz. Denkschrift betreffend die prak
tische Ausbildung der Kandidaten für das Lehramt an höheren Schulen. — 
Grundzüge der Ordnung der praktischen Ausbildung der Kandidaten für das 
Lehramt an höheren Schulen. — 8. sz. Dr. F. Weineck : Zur Pflege der Jugend
spiele. — Dr. Fritz Pfuhl: Der Schulgarten des Mariengymnasiums in Posen. 
— Dr. J. Kollmann: Die Schul-Gesundheitspflege und das neueste Ergebniss 
ihrer Forschungen. [Az eredmény az, hogy a szabad levegőn való mozgás a 
test fejlődésére sokkal fontosabb, mint a jó táplálkozás és a jó lakás ; azért a 
városokban a tornázás, az óraközti szünetek és az iskolába gyaloglás elég
telenek a szabadban való mozgás pótlására], — Schulerziehung in China. —
9. sz. Krumme : Woher rührt die Überfüllung des sogenannten gelehrten Fächer, 
und durch welche Mittel ist derselben am wirksamsten entgegen zu treten. — 
Lehrplan der Realschulen in Ungarn.

Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen. XLIV. évf. Jiil. aug. sz. J. F. Marcke : 
Beiträge zur Methodik des geographischen Unterrichts. — Richard Schenk: 
Nachübersetzen, Vorübersetzen, Extemporieren im altsprachlichen Unterricht, 
besonders auf der Mittelstufe. — Karl Schirmer: Die Reifeprüfung am Progym
nasium. — Ernst Weber : Verdienen englische Schulen als Vorbild für deutsche 
Schulen hingestellt zu werden ? — Szept. sz. 0. Weissenfels: Die Reform
bestrebungen auf dem Gebiete des fremdsprachlichen Unterrichts. — Okt. sz. 
E. Albrecht: Der Dual in der griechischen Schulgrammatik. — Nov. sz. Adolf 
Lange: Zur Konzentration bei der Ovidlektüre.

Zeitschrift für das Realschulwesen. XV. évf. 9. sz. S. Oberländer : Zur 
Corrector der deutschen Aufsätze in der Unterrealschule. Über die «Rückgabe» 
der Arbeiten. — 10. sz. Dr. Georg Wagner : Die Schülerbibliothek. — Der 
griechische Feldzug in Ungarn. [E czím alatt utójátékul Volf György válasza és 
Kemény Ferencz viszonválasza van közölve. A válasz veleje ugyanaz, a mi 
észrevételt a múltkor (117—118. 1.) tettünk. A viszonválaszról a következőkben 
mondunk egy-két szót. Minden elfogulatlan ember átláthatja, hogy ha 180 közép
iskolánk közt csak 29 az olyan, melyben a nem-philologusok (a kik különben 
korántsem mindnyájan antihellének) vannak többségben (reáliskolák), ellenben 
151 az olyan, melyben a philologusok (a notórius philhellének) teszik a nagyobb 
számot (gymnasiumok), akkor a tanárság többsége kétségkívül nem anti-, hanem 
philhellén. Kemény úr ezt számba nem véve először azt állította, hogy a tanári 
testületek többsége van a görög ellen és hogy a Közlöny philhellén álláspontjá
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nál fogva a tanári testületek kisebbségének volt «nem egészen illetékes szóvivője» 
(«nicht ganz berechtigter Anwalt der Minorität der Professorenkörper >). A válasz 
után azonban fordít egyet a dolgon és viszonválaszában azt állítja, hogy a 
vidéki körök többsége («die Mehrzahl der Provinzfilialen des Landes-Mittel- 
schullebrervereins») nyilatkozott a görög ellen. Mi itthon tudjuk, hogy a körök 
mily csekély részét teszik nem csak az egész tanárságnak, hanem magának a 
tanáregyesületnek is. De hát honnan tudnák az osztrákok ? Azért ezekkel 
bátran lehet így is antihellén többséget elhitetni. Itthon azonban ez a játék «est 
derisui.» Mekkora tévedés rejlik a körök többségére való hivatkozásban, az 
kitűnik a következőkből: először is a tanáregyesület, fájdalom, nem foglalja 
magában az egész tanárságot, sőt még a felét sem; másodszor a vidéki körök 
nem teszik az egész tanáregyesületet, sőt még a negyedrészét sem; harmad
szor a tanáregyesületnek ez a gyönge negyedrésze sem nyilatkozott teljes 
számmal; negyedszer a nyilatkozó köröknek igen csekély többsége és nagyobbára 
jelentéktelen szótöbbséggel ejtette el a görögöt, holott a görög mellett nyilat
kozóknak a többséget nagyon megközelítő száma legtöbbnyire igen jelentékeny szó
többséggel, sőt egynéhány unisono határozott, úgy hogy az összes szavazatokat 
általában, körök szerinti elosztás nélkül tekintve, a görög mellett több szavazat 
volt, mint ellene. Az antihellének tehát sem az egész tanárságban, sem a tanár- 
egyesületben, sem ennek gyönge negyed, az egésznek pedig csak tized részében 
(a körökben) nem képesek maguk mellett többséget kimutatni. De azért Kemény 
úr merészen ismétli a Közlöny magatartása ellen emelt vádját. Jól mondja 
Shakespeare, hogy senki sem oly süket, mint a ki nem akar hallani. Azóta 
különben meggyőződhetett a vádló, hogy a szülőknek is jó nagy többsége a 
görög mellett nyilatkozott. Egyben azonban tökéletesen igaza van, midőn azt 
mondja : «In einer so internen Angelegenheit war es wirklich überflüssig, ins 
Horn zu stossen : die thatsächliche oder erdachte Differenz hätte ja auf ureigenem 
Boden ausgetragen werden können». Csakhogy ezt magára kellett volna alkal
maznia, mert hisz ő vitte ki. A Közlöny szerkesztője nem tehetett egyebet, mint 
hogy ott védje magát, a hol megtámadták. Ehhez nem csak joga van minden
kinek, hanem maga és az igazság iránti kötelessége is megköveteli. Abban is 
igaza van Kemény úrnak, hogy «a spiritistikus gondolatolvasás rendszere a 
paedagogiában még nem szokásos» ; csakhogy ezt is magára kellett volna alkal
maznia. Mert nem «spiritistisches Gedankenlesen»-e, midőn abból, hogy a 
Közlöny szerkesztője csakis arra válaszol, a mihez köze van, a mi személyesen 
illeti, azt erőszakolja ki, hogy a többi állítást tehát mind tizenhárompróbásnak 
ismeri el. Hálálkodik is érte nagy örömmel, diadallal, «denn einen solchen 
Erfolg, derartige Zugeständnisse habe ich von philhellener Seite nicht erhofft». 
Úgy látszik Kemény úr, valahányszor valamire vagy nincs ideje, vagy nincs 
kedve, vagy nem tartja érdemesnek reflectálni, azt mindig megdönthetetlen 
igazságnak ismeri el. Megjárná, ha minden absurdumért, melyet hallgatásával 
helyben hagyott, felelőssé tennék], — II. sz. Gebhard Schatzmann : Zur Berufs
wahl der studierenden Jünglinge. — Ernest Lindenthal: Zur wissenschaftlichen 
Behandlung der Mathematik an den Mittelschulen. (Befej. 12. sz.). — 12. sz. 
Adolf Mager: Die analytische Lehrmethode beim Unterricht in der französichen 
Sprache.

B E É R K E Z E T T  MŰ V E K .
Utolsó kimutatásunk óta (okt.-nov. fűz. 119. 1.) a következő könyvek 

és füzetek érkeztek a szerkesztőséghez ;
Ph i l os oph i a ,  pae da gog i a ,  i s ko l aügy .

A renaissancekori bölcsészet története. Irta Domanovszki Endre. A böl
csészet története IV. kötete. Budapest. Franklin-társulat. 1890. 8r. VII és 492 
I. Ára 4 frt.
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Gymnasiumaink új szervezete. Ismertetése és magyarázata az 1890. évi 
XXX. törvényczikknek s a reá vonatkozó tantervnek és rendeleteknek. Buda
pest, 1891. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. K. 8r. 30 1. Ára 40 kr.

Az egységes középiskola szervezete. Irta Császár Károly. Budapest, 1891. 
Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 8r. 21 1. Ára 30 kr.

Gesetzartikel 1890: XXX  in Betreff der Abänderung des Gesetzartikels 
1883: XXX. über die Mittelschulen und die Befähigung der Pro i ssoren an 
denselben. (Sanctionirt mittelst a. h. Entscbl. vom 24. Juni 1890). — Lehrplan 
für jene Gymnasialschüler, welche statt des Griechischen die auf Grund des 
G.-A. XXX V. J. 1890 festgesetzten Gegenstände lernen. (Erlass des königl. 
ung. Ministers für Cultus und öffentlichen Unterricht Z. 30,820 v. J. 1890). 
Übersetzung aus dem Ungarischen. Budapest, 1891. 8r. 8 1. Ára 8 kr.

Statut für die Ausbildung, Befähigung und Anstellung der Schulärzte 
und Professoren der Hygiene an den ungarischen Gymnasien und Realschulen. 
(Erlass des Königl. ungar. Ministers fiir Cultus und öffentlichen Unterricht Z. 
48,281 v. J. 1885 und 13,331 v. J 1890). — Instruction für die Schulärzte und 
Professoren der Hygiene an den ungarischen Gymnasien und Realschulen. (Er
lass des königl. ungar. Ministers für Cultus und öffentlichen Unterricht Z. 
44,250 v. J. 1887). Übersetzung aus dem Ungarischen. Budapest, 1891. 8r. 
20 1. Ára 12 kr.

A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület évkönyve az 1890—91-ik 
évre. Szerkesztette Elek Lujos. Tizedik évfolyam. Debreczen, 1890. 8r. 218 1.

Paedagogiai jelentés az ifjúság testi neveléséről. Irta Suppan Vilmos. 
2r. 44 1. (Az óvsz. közegészségügyi egyesületben az ifjúság testi neveléséről 
tartott előadáscyklus alkalmával fölvetett gondolatok összefoglalása, kiegészí
tése és megvilágítása).

Kazinczy Ferencz mint paedagogus. Irta Pethes János. Csurgó. Az 
„Iskolai Szemle“ kiadása. 1890. 8r. 30 1. Ára 15 kr.

A hazai ipartanmühelyek és polgáriskolák újjászervezése. Irta Krammer 
József. Kismarton, 1890. 8r. 97 1. Ára 40 kr.

Emlékiratok (folyamodványok). Gróf Csáky Albin vallás- és közokta
tásügyi magy. kir. minister úr ő nagyméltóságához felterjesztő a magyaror
szági néptanítók országos bizottsága. Közrebocsátja Somlyny József. Kiadja a
IV. egyet, tanítógyülés rendező bizottsága. Budapesten, 1891. 8r. 43 1.

A tanítók szava Röpirat. Szerkesztette és kiadja Glatz György. Buda
pest, 1890. A szerző-kiadó tulajdona. 8r. 16 1 Ára 20 kr.

A népiskola hamupipőkéi. Kritikai cszmetöredékek a népiskolai oktatás 
köréből. Irta Elemy Sándor. Temesvár, 1890. Oberländer J. kiadása. 8r. 88 1. 
Ára 50 kr.

A hivatás áldozata. Történeti rajz a magyar néptanítók jelenéből. Irta 
Gáti Győző. Budapest, 1890. A „Magyar Paedagogiai Szemle“ tulajdona. 8r. 149 1. 
Ára 1 frt.

Magyar  nyel v és i rodalom.
Szent László füve. Népmonda. — Első lopás. Költői elbeszélés. — A 

Jóka ördöge. Népmese. Irta Arany János. Budapest. Kiadja Ráth Mór. 8r. 12, 
15 és 20 1. Ára egyenkint 4 kr.

Petőfi Sándor szerelmi költeményei s bordalai. — Petőfi. Sándor haza
fias költeményei. — Petőfi Sándor leiró költeményei s népdalai. — Petőfi 
Sándor elbeszélő költeményei. Eredeti kéziratok és kiadások alapján szer
kesztett kiadás. Budapest. Az Athenaeum r. társulat kiadása. 16r. 242, 231, 
163 és 264 1. Egy-egy kötet piros vászonba kötve 50 kr.

Magyar К у elvtöri én éti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújí
tásig. A m. tud. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és 
Simonyi Zsigmondi. II. köt. 7. 8. fűz. Budapest, 1890. Kiadja Hornyánszky 
Viktor akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.
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Magyar írók élete és munkái. A m. tud. Akadémia megbízásából irta 
id. Szinnyei József. I. köt. 5. 6. fűz. Budapest, 1890. Kiadja Hornyánszky Vik
tor könyvkereskedése. Egy füzet 50 kr.

Ihász Gábor magyar nyelvtana. Középiskolák használatára. Átdolgozta 
Barbaries Bobért. 27. kiadás. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. K. 8r. 
252 1. Ára 1 frt.

Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában a népiskolák III. és IV. 
osztálya számára. Irta Nagy László. Átdolgozta Komáromy Lajos. Budapes
ten, 1890. A magyar állam tulajdona. 8r. 238 1. Ára kötve 40 kr.

Gyakorlati irálytan. Különös tekintettel a levélírásra, közéletben elő
forduló polgári ügyiratokra és a prózai műfajokra. A polgári s felső népisko
lák és felsőbb leányiskolák használatára. Környei János müve nyomán irta 
dr. Gyulai Béla. Hetedik kiadás. Budapest, 189Ó. Lampel Róbert kiadása. 8r. 
207 1. Ára 90 kr.

Magyar olvasókönyv a középiskolák I. osztálya számára. Az új tanterv 
és ministeri utasítás értelmében szerkesztették Tornor Ferencz és dr. Váradi 
Antal. Hetedik változatlan kiadás. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 
8r. X és 200 1. Ára 90 kr.

Magyar irodalmi olvasmányok a görög nyelv pótlásául a gymnasium V. 
osztálya számára. Szerkesztette dr. Jancsó Benedek. Budapest, 1890. Lampel 
Róbert kiadása. 8r. 205. 1. Ára 1 frt 20 kr.

Magyar olvasókönyv poétikai és rhetorikai bevezetéssel. Kereskedelmi 
középiskolák és akadémiák használatára szerkesztette Balassa József. II. kö
tet. A középső (II.) osztály számára. Budapest, 1891. Lampel Róbert kiadása. 
8r. 162 I. Ára 1 frt 20 kr.

Magyar olvasókönyv polgári fiu-iskolák számára. Szerkesztette Hoffmann 
Mór. Harmadik kötet. A III. osztály részére. Budapest. Franklin-társulat. 1891. 
8r. 184 1. Ára 80 kr.

Lat i n  és gör ög  nyelv.
M. Tullii Ciceronis orationes selectae XIII. Edidit Stephanus Dávid. 

Budapestini 1890. Sumptus fecit R. Lampel. 8r. 269 1. Ára 80 kr.
Latin olvasókönyv Livius, Ovidius, Phaedrus müveiből és más költők 

gnómáiból a gymnasiumok III. és IV. osztálya számára, valamint a reál- és 
polgári iskolák használatára. A tanítás legújabb módja szerint szerkesztette 
és szótárral ellátta Dávid István. Harmadik kiadás. Lampel Róbert kiadása 
Budapesten, 1891. N. 8r. VIII és 186 1. Ára 1 frt.

Schultz Ferdinand kisebb latin nyelvtana. Átdolgozta Dávid István. 
Hatodik javított kiadás. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. N. 8r. V és 
296 1. Ára 1 frt 20 kr.

Praeparatio Vergilius Aeneisének VI. énekéhez. Irta  dr. Tóth György. 
Budapest, 1891. Kiadja Singer és Wolfner könyvkereskedése. К. 8r. IV és 128 1. 
Ára 70 kr. — Praeparatio Horatius válogatott ódáihoz. Irta Szilasi Móricz.
U. o. K. 8r. VIII és 150 1. Ara 80 kr.

Görög állami régiségek a gymnasium ötödik osztálya számára. Irta 
Szerelemhegyi Tivadar. Budapest. Grill Károly könyvkereskedése. 1890. 8r. 82 1. 
Ára 68 kr.

Modern nyelvek.
Német nyelvtan gymnasiumok, reáliskolák, kereskedelmi középiskolák, 

polgári és felső leányiskolák használatára. írták Fleischhacker Fridolin és dr. 
Kárpáti Károly. Budapest, 1890. Kókai Lajos könyvkereskedése. 8r. 168 1. 
Ára 1 frt,

Olvasókönyv és nyelvtan a német nyelv gyakorlati elsajátítására. Pol
gári és felső leányiskolák számára. Irta Graf Jakab. Második rész: a III. 
osztály számára, Harmadik rész : a IV. osztály számára. Budapest. Franklin- 
társulat. 1891. 8i\ 116 és 176 1. Ára 60 és 80 kr.
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Német nyelvtan és olvasókönyv mindkét nembeli polgári iskolák szá
mára. Szerkesztette Hoffmann Mór. Második, javított kiadás. Első rész. Má
sodik rész. Budapest. Franklin-társulat. 1891. 8r. 135 és 224 1. Ára 80 kr. és 
1 frt.

Franczia olvasókönyv középiskolák alsó osztálya számára. Szerkesztette 
Hofer Károly. Szótárral és jegyzetekkel ellátta Háhn Adolf. Negyedik kiadás. 
Budapest, 1891. Az Eggenberger-f'éle könyvkereskedés kiadása. 8r. 178 1. 
Ára 1 frt.

Rendszeres franczia nyelvtan. I. Alaktan. II. Mondattan. III. A franczia 
verstan elemei. A középiskolák felsőbb osztályai számára. Szerkesztette Hofer 
Károly. Harmadik javított kiadás. Budapest, 1890. Kiadja az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. 8r. 203. 1. Ára 1 frt 20 kr.

Franczia nyelvtan. Módszeres tanmenet iskolai és magánhasználatra. 
Irta Noel Károly. Hatodik kiadás. A reáliskolai tanterv és utasítások szerint 
teljesen átdolgozták és olvasmányokkal bővítették Bartos Fülöp és dr. Cho- 
rancsák István. I. rész. Budapest, 1891. Lampel Róbert kiadása. K. 8r. 199 
és XVI 1. Ára 1 frt.

T ö r t é n e t, földrajz.
Magyar Történeti Életrajzok. A m. t. Akadémia történelmi bizottságá

nak segélyezésével kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti Szilágyi 
Sándor. VI. évf. 5. fűz. Mátyás király 1440—1490. Irta Fraknói Vilmos. Az 
egész évfolyam (5 fűz.) a Magy. Tört, Társ. tagjainak 5 frt, nem tagoknak 
8 frt.

A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve. Polgári és elemi 
tanítóképezdék növendékei és tanítók számára. Harmadik javított és teljesen 
átdolgozott kiadás. Irta Gsiky Kálmán. A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister által jutalmazott mii. Budapest, 1890. A magyar állam tulajdona. 
8r. VI és 191 1 Ára ?

Ausztria és Magyarország a tizenkilenczedik század első tizedében. 
Kiadatlan források alapján irta Wertheimer Ede. Második kötet. A pozsonyi 
békekötéstől a schönbrunni békekötésig. Első füzet. Budapest, Kiadja Ráth 
Mór. 1890. Ára 1 fi t 20 kr.

A legújabb kor története. 1825—1880. Irta Marczali Henrik. 4—9. fűz. 
Budapest, Révai testvérek könyvkereskedése. 1890. Egy füzet 30 kr.

Világtörténet. A tanításterv és a reá vonatkozó utasítások nyomán 
gymnasiumi használatra irta Szölgyémy János. I. rész. Ó-kor. Számos műveltség- 
történeti ábrával. Budapest. Pallas irodalmi ésj nyomdai részvénytársaság. 
1891. N. 3r. VI és 164 1. Ára 1 frt.

Művelődéstörténet a felsőbb leányiskolák használatára. Irta Sebesztha 
Károly. Budapest, 1890. 8r. 155 1. Ára 1 frt 20 kr.

Az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természettudományi társulat 
harmadik évkönyve. A. választmány megbízásából szerkeszti Ávéd Jákó. Kiadja 
az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természettudományi egylet. Kolozs
várt. Ajtai K. könyvnyomdája. 1890. 8r. 89 1.

Aquincum és romjai. Négy alaprajzzal és három szövegképpel. Irta 
dr. Kuzsinszky Bálint. Budapest, 1890. 8r. 30 1. Ára 40 kr.

Csikmegye fürdői szóban és képekben. Irta dr. Hanlcó Vilmos. Buda
pest, Lampel Róbert bizománya. 1890. 8r. 104 1. Megrendelhető a szerzőnél 
(budai reáliskola). Ára 1 frt.

A magyar földrajzi társulat könyv- és térképtárának czimjegyzéke, 
(1873—1889.). Szerkesztették dr. Jankó János és Thirring Gusztáv. Kiadja a 
magyar földrajzi társulat, Budapest, 1890. 8r. Vili és 132 1.

Földrajz a gymnasiumok használatára. Tanterv és ntasitások nyomán 
irta Varga Ottó. Első kötet. Magyarország és Európa többi részei. Több 
magyarázó ábrával és térképpel. Második kötet. Ázsia, Afrika, Amerika és 
Ausztrália valamint a tanultaknak összefoglalása. 12 térképpel. Budapest,
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1890. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 112 és 101 1. Egy-egy 
kötet 80 kr.

Egyetemes földirati tankönyv reáliskolák számára. A legújabb min. 
tanítási terv szerint s az új pol. változások tekintetbe vételével írták dr. Cherven 
Flóris és Schneider János. I. kötet. Előismeretek, Magyarország s Európa 
többi országai. Negyedik javított kiadás. Budapest, 1890. Lampel Róbert ki
adása. 8r. 123 1. Ára 80 kr.

Az osztrák-magyar monarchia földirata középiskolák számára. Irta dr. 
Cherven Flóris. Ötödik átdolgozott kiadás. Budapest, 1890. Lampel Róbert 
kiadása. 8r. 127. 1. Ára 70 kr.

Az osztrák - magyar monarchia Írásban és képben. 106. 108. 109.
111. 112. 114. 116. 119. 120. 122. 123.125. (Karinthia és Krajna 4—16.), 107. 110. 
113. 115. 118. 121. 124. (Magyarország II. köt. 13—19.) fűz. Budapest, 1890. 
Kiadja a magyar királyi államnyomda. Révai testvérek bizománya. Egy fü
zet 30 kr.

A legsötétebb Afrikában. Emin pasa Equatoria kormányzójának föl
keresése, megszabadítása és visszavonulása. Irta Stanley H. M. Egyetlen 
jogosított, az angol eredetiből fordított magyar kiadás. 1. 2. 17. füzet. Buda
pest,1890. Kiadja Ráth Mór. Az egész mü 40 füzet lesz, egy füzet 30 kr. A 
17. füzettel megindult a kiegészítő kötet is, melynek külön czíme: „Emin 
pasa és a zendülés Equatoriában“. Stanley H. M közreműködésével irta Moun- 
tenei Jephson A. J. Egy füzet szintén 30 kr.

Dr. Holub Emil afrikai utazásai. A Fokvárostól a masukulumbék 
országába 1883—1887. Körülbelül 180 eredeti fametszettel és 2 térképpel. 
25. fűz Budapest, 1890. Kiadja Ráth Mór. Egy füzet 30 kr.

A sarkvidéki fölfedezések története. Irta dr. Simonyi Jenő. Ötvenegy 
rajzzal. Budapest. Kiadja a K. M. Természettudományi Társulat. 1890. (Ter
mészettudományi könyvkiadó vállalat. XXXIX.). 8r. VIII és 312 1.

Rendszeres földrajzi atlasz. Középiskolák, tanítóképezdék, polgári fiú- 
és leányiskolák használatára, kiváló tekintettel a természeti viszonyokra szór 
késztette Kozma Gyula. Harmincznyolez fő- és tizenkilencz melléktérkép. 
Budapest, 1890. Dobrowsky és Franke kiadása. Ára 1 frt.

Két térkép a magyar történelemhez. Tervezte Helmár Ágost. Magyar- 
ország 1526-ig és 1526 óta. Uj kiadás. Pozsony. Budapest, 1890. Kiadja 
Stampfel Károly. Ára 30 kr.

Magyarország és Horvát-Tótország térképe. Iskolai és magánhaszná
latra. Átnézte és átdolgozta Helmár Ágost. Pozsony-Budapest. Kiadja Stampfel 
Károly. A) kiadás. Színezett vármegyei beosztással. B) kiadás. A vármegyék 
színezett határvonalaival. Ára mindenik kiadásnak 30 kr.

Magyarország megyéinek közigazgatási térképei. Hivatalos adatok alap
ján rajzolta Hátsek Jgnácz. V. kiadás. Budapest, Lampel Róbert kiadása. 1. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye. XVIII. Zala megye. Ára 30—30 kr.

Budapest tervrajza. Lampel Róbert Budapesten 1890. Ára 30 kr.
Te r mé s z e t t u d o má n y o k .

Tizenöt napi a Dunán. Irta Rudolf trónörökös főherczeg. Fordította 
Paszlavszky József. Budapest. Kiadja a K. M. Természettudományi Társulat, 
1890. (Természettudományi könyvkiadó-vállalat. XL.). 8r. VI és 272 1.

A drágakövek. Irta Schmidt Sándor. Két kötet. Tizenkilencz és har- 
mincznégy eredeti rajzzal. Budapest. Kiadja a k. m. természettudományi tár
sulat. 1890. (Természettudományi könyvkiadóvállalat. XLI. és XLII. köt.) 8r 
414 és 319 1.

Természettudományi olvasmányok. Szerkesztik Iiankó Vilmos és Szterényi 
Hugó. Értekezéseikkel közreműködtek: Entz Géza, Fodor József, Herman 
Ottó, Jankó János, Klupathy Jenő, Kosutány Tamás, Lengyel Béla, Paszlavszky 
József, Szily Kálmán. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. 247 1. 
Ara 2 frt.
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A magyarországi myriopodák magánrajza. A kir. magyar természet- 
tudományi társulat megbízásából irta dr. Daday Jenő. Három tábla rajzzal. 
Budapest. Kiadja a kir. magyar természettudományi társulat. 1889. N. 4r. IV 
és 126 1. Ára 2 frt.

Természetrajz elemei. Első rész. Állattan. Polgári íiu-, polgári leány
iskolák, valamint felsőbb leányiskolák használatára irta Pap János. Hetedik, 
lényegében változatlan kiadás. 143 ábrával. Budapest, 1890. Lampel Róbert 
kiadása. 8r. 101 1. Ára 60 kr.

Természetrajz elemei. I. és II. rész. Növény- és ásványtan. Polgári fiú-, 
polgári leányiskolák, valamint felsőbb leányiskolák használatára irta Pap János. 
Hetedik kiadás. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. 97 1. Ára ?

Test- és egészségtan tanító-, tanítónő-, óvó-képezdék és a müveit kö
zönség használatára. Irta dr. Schermann Adolf. Negyedik javított kiadás. Szá
mos a szövegbe nyomott magyarázó ábrával. Budapest. Révai testvérek kia
dása. 1891. 8r. 181 1. Ára 2 frt.

Az elméleti physika kézikönyve. A magyar tudományos Akadémia meg
bízásából irta dr. Fröhlich Izidor. Bevezető rész: Mathematikai repertorium 
physikusok számára. A szöveg közé nyomott huszonnyolez ábrával. Budapest. 
Kiadja a magyar tudomáuyos Akadémia. Sr. VI, 208 és 4 1. Ára vászonba 
kötve ?

Fizika és fizikai földrajz. A középiskolák III. osztálya számára szer
kesztette dr. Schmidt Ágoston. Ötödik javított és bővített kiadás. Budapest, 
1891. Lampel Róbert kiadása. 8r. VIII, 112 és VIII 1. Ára 80 kr.

Csillagászati és fizikai földrajz, kapcsolatban a térképrajzolás elemeivel. 
A müveit közönség számára és iskolai segédkönyvül Írták Baló József és 
Miklós Gergely. Százegy a szöveg közé nyomott rajzzal és négy táblával. Bu
dapest. Frauklin-társulat. 1891. 8r. VIII és 240 1. Ára kötve 2 frt.

A természettan alapelemei. Irta Schubert Károly. A polgári fiú-és leány
iskolák tantervének megfelelőleg átdolgozva. Átjavította és sajtó alá rendezte 
Heller Ágost. Nyolozadik javított és bővített kiadás. Budapest, 1891. Lampel 
Róbert kiadása. 8r. 151 1. Ára 80 kr.

A fotográfia. Gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra. Irta 
Gothard Jenő. Negyven ábrával. Budapest. Kiadja a k. m. természettudományi 
társulat. 1890. (Természettudományi könyvkiadó-vállalat. XLIII. köt.) 8r. VI 
és 183 1.

Adatok a bor- és mustelemzés módszeréhez. A kir. magyar természet- 
tudományi társulat megbizásából irta dr. Ulbricht Bichárd. Hat ábrával. Buda
pest. Kiadja a kir. magyar természettudományi társulat. 1889, 8r. IV és 116 1. 
Ára 1 frt.

Ma t he ma t i k  a, r a j z o l á s ,  épí t és .
Algebra. A középiskolák felsőbb osztályai számára. Irta dr. Mocnik 

Ferencz. A 8-ik eredeti kiadás után fordította dr. Arenstein József. A leg
újabb tanterv szerint átdolgozta dr. Schmidt Ágoston. Kilenczedik kiadás. 
Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. III és 358 1. Ára 1 irt 40 kr.

Az elemi mennyiségtan rendszeres áttekintése. A középiskolák VIII. 
osztálya számára. Szerkesztette dr. Schmidt Ágoston, Budapest, 1890. Lampel 
Róbert kiadása. 8r. 42 ). Ára 40 kr.

Algebra kereskedelmi akadémiák és közép-kereskedelmi iskolák számára. 
Irta dr. Веке Manó. Budapest, 1890. Singer és Wolfner kiadása. 8r. 138 1. 
Ara 80 kr.

Constructio planimetria a reáliskolák III. és IV. osztálya számára. Irta 
Kiss F. János. XVIII rajzlap melléklettel és 31 a szöveg közé nyomott ábrá
val. Budapest. Franklin-társulat. 1891 8r. VIII és 128 1. Ára 2 frt 40 kr.

Alak- és mértan. Polgári leányiskolák és tanítóképezdék számára. 
Irta Mayer Miksa. Az uj tanterv alapján átdolgozta és bővítette Zettner Ede.
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IV. javított, és bővített kiadás. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. 
Vili. és 112 1. 16 tábla rajzgyakorlattal. Ára 80 kr.

A rajzoktatásról. Irta Simkó József. Budapest, 1890. Pfeifer Ferdinánd 
bizománya. K. 8r. 30 ]. Ára 50 kr.

K e r e s k e d e l m i  t u d o m á n y o k .
A franczia-német kereskedelmi levelezés kézikönyve. Kereskedelmi akadé

miák és kereskedelmi középiskolák számára valamint magánhasználatra szer
kesztette. Gondos Miksa. Második, bővített kiadás. Budapesten, 1890. Singer 
és Wolfner bizománya. 4r. 265 1. Ára 3 frt.

Az egyszerű- és kettős könyvvitel tankönyve. Középkereskedelmi iskolák 
és akadémiák részére irta Bún Samu. Második, bővített kiadás. Budapest, 
1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. V és 320 1. Ára 2 frt.

I f j u s á g i i r a t ok
Stanley utazásai, kalandjai és fölfedezései Afrikában. Stanley eredeti 

müvei alapján, Burdo életrajzi vázlatainak felhasználásával irta dr. Jankó 
János. Számos képpel és egy térképpel. Budapest. Kiadja az Eggeuberger-féle 
könyvkereskedés. 1891. 8r. 281 1. Ára kemény kötésben 2 frt.

Amerika felfedezése és meghódítása. Kolumbus Kristóf, Cortez Ferdinand 
Pizarro Ferencz. Az ifjúság számára szerkesztette Markó Ferencz. Budapest, 
ifj. Nagel Ottó kiadása. N. 8r. 84, 62 és 61 1. Színes képekkel és színes borí
tékba kötve 2 frt.

Magyar népmondák. Az ifjúság számára feldolgozta lladó Vilmos. Ébner 
Lajos képeivel. Budapest, Lampel Róbert kiadása. N. 8r. 157 1. Ára kötve 
2 frt 80 kr.

Nellike és elbeszélések a kandalló mellett — A kakuk óra. Egy lyukas 
hatos története és egyéb elbeszélések. — Kis mesekönyv. Grimm testvérek 
gyűjteményéből válogatott mesék. 5—8 éves gyermekek számára. — Kis szín
darabok gyermekelőadásokra. — Aesopus. Tanulságos mesék. (Forgó bácsi 
könyvtára. I—V. kötet). Budapest, 1891. Kiadja az Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés. K. 8r. 128, 124, 128. 124 és 124 1. Egy kötet csinos vászonkötés
ben 80 kr.

Az ifjúság öröme. Mulattató és tanulságos ifjúsági olvasmányok. Katii, 
liu- és leánygyermekek számára. IV. kötet. Kiadja a Szent-István-társulat. 
Budapest, 1890. A Szent-István-társulat tulajdona. 16r. 254 1. Ára kötve 80 kr.

K ü l ö n f é l e .
Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Irta Eötvös Károly Lajos. Budapest, 

1890. Kiadja Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. 13—15. füzet (II. köt. 
12—21. ív). Egy füzet 30 kr.

Clima-Gáspár rövid háztartástan polgári és felsőbb leányiskolák szá
mára. A legújabb ministeri tantervek alapján teljesen átdolgozta Be Gerando 
Antonina. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. 64 1. Ára 50 kr.

Tájékoztató a könyvnyomtató intézettel érintkező Írók és könyvkiadók 
számára. A Hornyánszky-féle könyvnyomda 25 éves fennállásának emlékére. 
Budapest, Hornyánszky Viktor sajtója. 1890. 4r. 64 1.

Apolló. Négyes férfikarok gyűjteménye partitúrákban és egyes han
gokban. Szerkeszti és kiadja Goll János. IV. évf. 4. sz. (júl.—szept.) V. évf. 
1. 2. sz. (okt.—márcz.). Előfizetés egész évre (4 fűz.) 2 frt 50 kr. Kiadóhivatal: 
Budapest, VI. kér. Lázár-uteza 18. sz.
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tanítás által érdekelt művelt szülők és a zongorázók számára irta s a kar
társak és a zongorabetegség gyógyításával foglalkozó orvosok figyelmébe 
ajánlja Szentessy Béla zenetanár. 4 ábrával. Budapest, 1890. Nyomatott 
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ÉRTEKEZÉSEK.

A tanításbeli vonatkozásokról. *)

Tisztelt tagtársunk, Berghoffer József ár. „A földrajzi ismere
tek ébrentartásáról“ értekezett egyik köri ülésünkön. Már akkor is 
hozzászóltam a kérdéshez ; most, hogy az említett értekezés nyom
tatásban is megjelent (Tanáregy. Közlöny XXIV. 2—3.), engedelmet 
kérek, hogy részben reá reflectálva, véleményemet a „tanításbeli 
vonatkozásokról“ általában elmondhassam.

Mint annak idején köri ülésünkön is kijelentettem, a mit 
Berghoffer a földrajzról mond, véleményem szerint, egyáltalában 
minden tárgyra nézve áll. Tovább fűzve ezen állításomat, mindenki 
igazat fog adni, ha azt mondom, hogy a jó tanárnak sohasem sza
bad tanításában tovább haladnia, míg tanítványai a tárgyalt dolgo
kat teljesen meg nem értették; akár földrajzi, akár históriai vagy 
aesthetikai, physikai vagy menyiségtani „vonatkozások“ fordáinak 
elő: a tanár vagy meggyőződik róla, hogy tanítványai valóban 
értik, tudják, miről van szó, — vagy pedig megmagyarázza, a mit 
nem tudnak, hogy sötét csomók ne keletkezzenek a tanulók lelké
ben s a felületességhez hozzá ne szokjanak.

Nem új dolog, a mit itt mondok; vannak azonban igazságok, 
melyeket nem lehet — még önmagunk előtt is — eléggé és eleget 
hangoztatnunk. Mily kevés történik e téren eddigelé, arra nézve 
csak azon egy köztudomású dologra hivatkozom, hogy a mennyiség- 
tannak mai napság dívó tanítása olyan, hogy a gymnasiumból 
kikerült ifjak, mire végig mennek a másod-harmadfokú egyenlete
ken és combinatiókon, teljesen elfelejtik a fejben való számolás 
gyakorlati fogásait. Itt tehát még egy-ugyanazon disciplinának körén 
belül sem vagyunk kellő tekintettel az előbb tanultakra.

Az elsajátított ismereteknek ébrentartása a sikeres haladásnak 
egyik feltétele; mindazonáltal nem tekintem nagy bajnak, ha a 
tanuló egynémely adatot, pl. a történelemből a jelentéktelenebb 
évszámokat, a grammatikából a szabályokat — miután már alkal

*) A fiumei kör nov. 8-iki ülésén tárgyalt fölolvasás.
Tanáregyesületi Közlöny. XXIV. 2 3
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mazni tudja — el is felejti. Az egyszer megalalcúlt képzet, ha szuny- 
nyad is az emberi lélekben, többé el nem vész. A ki az iskolából 
kikerülve, tovább is foglalkozik tudományos kérdésekkel, avagy 
érdeklődik irántuk, könnyen felidézheti emlékezetébe, a mit látszólag 
elejtett már. Míg ellenben a ki az életben a tudományos kérdések 
elől elzárkózik, ha nagy ügygyel-bajjal ébren is tartottuk benne a 
tanultakat 8 éven át, biztosan elfelejti az azután következő 8 év 
alatt. Készemről azon véleményhez csatlakozom, hogy a középiskolai 
oktatásnak nem a tudományos adatok felhalmozása a czélja, hanem 
az itclö erő képzése s azon általános erkölcsi és tudományos igaz
ságok megszerzése, melyeket az ifjú, a tanultak folyományakép az 
iskolából magával visz.

Ha a mathematika egynémely tanára az algebra mellett a 
fejszámolásbeli ügyességet is ébren tartja — a mint hogy kétségen- 
kíviil vannak ilyenek is, — csak a tárgy tanítása czéljának, az 
ítélő erő képzésének felel meg teljesebben. Ha Shakespeare „Corio
lanus“ & olvastatásánál megkerestetem a tanulókkal a térképen 
„Corioli“ városát, nem azért teszem, mintha a földrajz tanításának 
kívánnék vele szolgálni, hanem mivel okvetetlen szükségem van reá, 
mindjárt a III. színben, hol Volumnia Virgiliát tartóztatva „hallani 
véli Marcius dobjai pergését“ ; szükségem van reá, még pedig ^zért, 
hogy a tanuló önmaga is meggyőződjék róla, hogy itt nem physikai 
csalódásról van szó, hanem csak a saját erős leikéből, meggyőződé
séből meríti Volumnia az egész csataképet.

A dolog érdemére, a tanítás módjára nézve tehát teljesen 
egyetértek BerghofferrA; csak a czél az, a mit máskép tűznék ki. 
Berghoffer szerint óhajtandó, „hogy a gymnasiumi oktatás vala
mennyi tárgya bizonyos határig a földrajzi oktatás szolgálatába 
szegődjék.“ Szerintem — tanításunk tervének szellemét követve -— 
a földrajzi, vagy bármely más vonatkozás nem czél, hanem eszköz 
s az ily vonatkozások felhasználásának elmulasztásával a tanár 
saját tárgyának alapos megértetését mulasztja el.

Ne szegődjék egyik tárgy se a másiknak szolgálatába ! Minden 
studium elsajátítása önmagában is czél már. Ne akarjon a magyar 
nyelv tanára a magyar órán földrajzot, vagy a physika tanára a 
physikai órán történelmet tanítani; nem mintha nem értene hozzá, 
hanem mert különben saját tárgya czéljait veszélyezteti. Elégedjék 
meg minden tanár kötelességének lelkiismeretes teljesítésével, tár
gyának alapos tanításával, a mihez hozzá tartozik az önként kínál
kozó vonatkozások gondos felhasználása is : akkor lánczszemekként 
fognak az egyes tárgyak egymásba kapcsolódni, az egyes discipli- 
nák egymást kellően magyarázni, kiegészíteni fogják, a nélkül, 
hogy egyiket vagy másikat akár a földrajznak, akár más stúdium
nak alája rendelnék.

Ha már csakugyan valaminek szolgálatába kell tanításunknak 
szegődnie (s hogyne kellene, mikor tanításunknak határozott czélja
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van?), akkor az nem lehet a földrajz, hanem csakis az erkölcsös 
és hazafias nevelés, a minek elősegítésére minden tárgynak, egész 
tanításunknak közre kell hatnia.

Igaz, hogy az adatok, melyekre a tanárnak az erkölcsösség 
fejlesztésének czéljából támaszkodnia kell, nem oly szembeötlők, 
mint teszem a históriai vagy mythologiai vonatkozások s a tanár
nak inkább saját lelki világából kell a magyarázatot a tárgyba 
belevinnie : mindazonáltal nem szabad egyetlen kínálkozó alkalmat 
sem elszalasztania, a nélkül, hogy a növendékek szivébe a jó, nemes, 
szép és igaznak szeretetét beleoltani teljes erejéből ne igyekezzék.

Más szerencsésebb államokban ezzel, vagyis az erkölcsi érzület 
fejlesztésével, a jellem képzésével a tanár eleget tett nevelői köteles
ségének ; nálunk, soknyelvű népek között azonban a jellemesség 
egyik alkotó részének, a hazaszeretetnek fejlesztésére, különös súlyt 
kell helyeznünk. Hogy mily fontos ez egy egységes nemzet nevelé
sének szempontjából s hogy kivétele mennyi nehézségbe ütközik, 
különösen oly iskolákban, melyek tanításának nyelve nem magyar, 
hol a tanulók képzése idegen irodalom termékei útján történik, hol 
az idegen költők, idegen irodalom és külföld „a mi költőink“, „a mi 
irodalmunk11, „szép hazánk“ néven fordúlnak elő a kézikönyvek
ben : nem szükséges bővebben fejtegetnem, valamint azt sem, hogy 
itt csakis hazafias érzületű tanári testület minden egyes tagjának 
gondos és lelkiismeretes közreműködésétől várható siker.

A magyar nyelv tanárának, bármily buzgó grammatizáló is, 
nem szabad lemondania azon eszközökről, melyeket tanításunk terve 
a hun-magyar mondák olvasgatásával a hazafias nevelés érdekében 
már az I. osztályban kezébe ad.

Az idegen nyelvek tanárainak a választott olvasmányokkal s 
a példamondatokkal, a mathematika tanárának pedig a feladatokkal 
mentül többet a magyar történet, föld és nép felé kell fordúlniok, 
hogy az ifjak gondolat- és érzelemvilága mindenben Magyarország 
felé terelődjék.*)

A nemzet öröm- s gyásznapjairól necsak a históriai órákban 
halljanak a növendékek ; hazánk nagyjairól s irodalmáról a nemzet 
lelki életének nyilvánulásáról kegyelettel és tisztelettel szóljon 
Magyarország középiskoláinak minden tanára, még pedig ne csak 
elvétve, ha épen nyilatkozni kénytelen, hanem keresse tervszerűen 
az alkalmat, hogy saját kegyeletének s lelkesültségének példájával 
hasson az ifjúságra: akkor tiszta erkölcsű s igaz hazaszeretettől

*) Érdekes és szomorú negativ példával szolgál erre Klaic kir. tanácsos
nak, a zágrábi tanítóképző igazgatójának horvát nyelvtana, melyben ilyen
forma mondatok vannak: , Ausztria ország. Horvátország ország. Szlavónia 
ország. Balmáczia ország. Oroszország ország. — Bécs város. Zágráb város. 
Eszék város. Zára város, Szt.-Fétervár város. Magyarországot egyszerűen 
agyonhallgatja.

2 3 *
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áthatott müveit férfiak fogják ez ország értelmiségét képezni s ez 
az, a mire mindnyájunknak törekednünk kell.

Ezért vélem én szükségesnek, hogy a gymnasium összes 
tárgyai — saját czéljuk követésén kívül ■— az erkölcsi és hazafias 
képzésnek múlhatatlanúl szolgálatába szegődjenek.

(Fiume.) Körösi Sándor.

A számtan rendszeres tanításához középiskoláinkban.
Több évi tapasztalataim és elmélkedéseim nyomán mondha

tom, hogy a számtanban mind az egyes szakaszokba való bekezdé
seknél (bevezetéseknél), mind a rendszeres összefoglalásnál tanköny
veink és ebből következtetve tanférfiaink is mint azok irói, nem 
mondom, hogy hibás, hanem igenis hiányos tárgyalást követnek. A 
példatárakban ugyanis az u. n. tárgykörök kimerítéséhez szüksé
ges adatok eléggé össze vannak ugyan halmozva, de nincs eléggé 
kidomborítva az egyes részek közötti szerves kapcsolat, az egészet 
átlengő szellem elhomályosodik ; a gyakorlati számításhoz, az élet
ből vett példák megfejtéséhez egy általánosan használható módot a 
növendékek nem nyernek. Ebből magyarázhatjuk meg egyrészt azt, 
hogy középiskoláinkban oly sok a rossz számoló.

Legelőször is növendékeink nem tanulnak meg tényleg szám
lálni, és ezzel természetesen az egész tanítás hiányos alapon épül. 
Számlálni csak úgy fog megtanulni a növendék, ha e cselekedetet 
véghez is viszi, még pedig a legkülönfélébb tárgyakon és tárgy- 
csoportokon. E tárgyakat vehetni a valóságból emlékezetből és kép
zeletből. A számlálás nem lévén egyéb, mint az egynemű tárgyak 
egyenkinti egybefoglalása, a növendékeket már a számtanítás ele
jén hozzá kell szoktatnunk az egynemű tárgyak kiválasztásához és 
egybefoglalásához a legkülönfélébb tárgycsoportokból, sőt a mennyi
ben a rész és egész a valóságban csak relativ értelemmel bir, az 
egyes tárgyak egy- és többnemú részeinek természetes csoportosí
tásához és a tárgyaknak homogen részekre való bontásához is. Ezzel 
mintegy beleoltjuk a növendékbe a tárgyak, sőt fogalmak számszerű 
felfogását és így a gyakori, számolásnak is megvetjük alapját. Hogy 
ez még biztosabb alapot nyerjen, bevezetjük a növendékeket egy 
általános gyakorlati mérésbe. Föl kell ugyanis tüntetni a tárgyak 
és tünemények azon alaptulajdonságait [hosszaság, (szélesség, ma
gasság, vastagság, kerület, mélység), terület, űr, súly, erő, érték, 
időtartam stb.], a melyekre nézve azok egymással összemérhetők 
és egyik a másikának számkifejezésévé válhatik. A méréseket tény
leg is végre kell hajtatni és a keletkezett számkifejezéseket a növen
dékkel kitaláltatni és föliraíni. Ez által reájutunk az egy-, két-, 
három és többnemü és illetőleg az egyneműeknél az egy-, két , 
három s több nevüekre a tárgyakban és tárgycsoportokban vagyis 
jobban ezek számszerű kifejezéseiben.
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Föl kell tüntetnünk az összefoglalás és részekre bontás ellen
tétességét a legkülönfélébb tárgyakon és tárgycsoportokon. A tár
gyak részeinek megismeréséhez és azok részekre bontása módjához 
útmutatással szolgálunk. Itt a növendékeket igen nagy szókincshez 
is juttatjuk a közéleti tárgyak és ezek egy- és többnemü részeinek 
elnevezése által. A tárgycsoportoknak egymásban való számszerű 
kifejezése által jutunk a tudtommal csak általam általánossággal 
használt elvont nevüséghez is. Az elvont számok ugyanis szintén meg
nevezetteknek tekintendők, a mennyiben ezeknél is egy bizonyos 
szám egy másik számban, mint alapegységben fejeztetik ki. Ezek
nek neveit elvontaknak nevezem szemben az u. n megnevezettek 
összevont neveivel. Azokhoz tartoznak egyszersmind a törtek neve
zői is. Ez által a számkifejezések általános áttekintését is adtuk 
és a számkifejezések útvesztőjében a szerves kapcsolatot kellőleg 
kidomborítottuk.

Ezeknek alapján áttérhetünk a számkifejezések átalakításaira 
(egyszerüsbítés, összerűsbítés). megkülönböztetvén a számkifejezés 
alakját és értékét. Az egyszerűség vagy összerűség a számkifejezés
ben természetesen csak relativ értelemben vehető azon czélhoz ké
pest, a melyet azzal el akarunk érni. Ez által egy általános prin
cípiumot nyertünk a számok rövidebb hosszabb jelölésére; a szám- 
irásra, az elvont és összevont nevűek átalakításaira stb.

így az általános számlálásnak, a tárgyak összemérhető alap- 
tulajdonságainak, a mérésnek, számkifejezések alkotásának és 
változtatásának, a tárgyak és számkifejezések egybefoglalása és szét
bontásának, továbbá az elvont és összevont nevűség, egy- és több- 
neműség és egy s többnevűség, végre a homogeneitás és hetero- 
geneitas általános elveinek szemléltető ismertetése után aztán bátran 
áttérhetünk az alapműveletekre. Ezekre nézve csak a következő 
megjegyzéseket tartom ez úttal szükségesnek megtenni:

1. Az elvont egészek kivonása kétféleképen tárgyalandó:
a) az u. n. kölcsönkéréssel, vagy fölváltással, b) a kisebbítendő és 
kivonandó megfelelő öregbítésével. Az első mód a természetesebb 
és bármilyen nevüekre alkalmazható, tehát az összevont nevüekre 
és az elvont és összevont nevű törtekre is, a második fogáson alap
szik, a mennyiben a következő tétel ismeretét tételezi fö l: Ha a 
kisebbítendő és kivonandó ugyanannyival nagyobbíttatik, vagy ki- 
sebbíttetik, a maradók nem változik.

2. Az elvont egész, tizedes és közönséges törtszámokkal való 
szorzásnál a művelet a résztényezőkkel össze-vissza végzendő, a míg 
a növendékek teljesen meg nem értik, hogy a részszorzatok elvont 
nevei mennyiben függnek a résztényezők elvont neveitől, össze
vont nevű (azaz megnevezett) szám összevont nevűvel nem szor- 
zandó, hacsak a szorzat értelmére egyes példákon pl. a területek 
kiszámításánál világosan rá nincs mutatva.

3. Az osztás kétféle: a) bennfoglalás, bj részekre való bon
tás, azaz a hányad kikeresése. A bennfoglalás teljes magyarázatá
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hoz vagy a szorzás, mint az osztás megfordítottja veendő alapúi, 
vagy egész primitív módon lehozandó, hogy az osztandó és osztó 
elvont neveitől mennyiben ftigg a hányados, vagy esetleg részhánya
dos elvont neve. Különben a legegyszerűbb módja úgy az elvont 
törtek, mint az összevontak osztásának, az osztandót és osztót egy- 
nevűre (azaz egész számra) hozni, és a műveletet egész elvontakkal 
végezni, a míg a részosztandó nagysága azt engedi, ha ez már 
nem lehetséges, azaz a részosztandó kisebb már mint az osztó, 
akkor tört elvontakká váltjuk föl az illető részosztandót, vagyis 
maradékot. És így természetesen a részeket is ismét kisebb részekre 
váltjuk, mint az pl. a tizedes törteknél történik. A fődolog, hogy 
az osztó egész szám legyen; akkor a milyen az elvont neve az 
osztandónak, olyan lesz a hányadosé is. Ez által tetszőlegesen, sőt 
mindig teljesen pontos hányadosra is juthatunk. Az összevontne- 
vűek osztásánál mindig hangsúlyozandó, hogy csak az egy össze
vont nevűek osztását lehet megkezdeni, és a hányadosnak nincs 
összevont neve (azaz megnevezetlen).

A részekre való bontás, vagyis a hányad kikeresése sokkal 
egyszerűbb és rövidebb úton-módon magyarázható; tankönyviróink 
bizonyára ezért választják az osztásnak ezt a módját az egész mű
velet megvilágítására. Itt az osztandó minden egyes számjegye, 
kezdve a legnagyobb nevűnél, fölbontatik, azaz kikerestetik annak 
az osztó által kijelentett hányada, úgy azonban, hogy — az osztó 
egyes lévén, mert ezt mindig egészen veszszük — a részhányados 
olyan elvont nevű legyen, mint a részosztandó. Ha a részosztandó 
kisebb szám, mint az osztó, akkor az mint maradék alsóbbrendű 
nevezetre bontatik és a megfelelő alsóbbrendű nevezettel egybe 
foglaltatik és újra kezdődik az eljárás. Ez így történik az utolsó, 
azaz a legalsóbbrendü (egyes) nevezetű maradékkal is, a mennyi
ben a tört fogalmánál fogva nem vagyunk kénytelenek legalsóbb
rendű nevezetet fölvenni.

4. A műveletek összefoglalásáúl hangsúlyozhatjuk, hogy az 
összeadás és kivonás csakis az egy-elvont és egy-összevont ne- 
vűeken végezhető; a szorzás bármilyen két elvont nevű tényezővel 
megkezdhető, csakhogy mindig az elvont nevek is szorzandók a 
szorzat elvont nevének meghatározására. így van ez az osztásnál 
is, csakhogy itt egyszerűsítés kedvéért az osztót mindig egy-össze
vont nevűre hozzuk az osztandóval és többnyire ezzel egy-elvont 
nevűre és egész számra is.

A gyakori, példák elemzésére és megoldására vonatkozólag 
következő megjegyzéseim vannak. 1. A növendékek tanulják meg 
a többszörös műveletek egy egyszerű jelölésmódját, pl. olyanformát, 
hogy az irás menetében az első müveletjel által kifejezett művelet 
hajtassák végre először, a többi a megfelelő sorrendben, mindig az 
előző eredményen hajtva azt végre. 2. A szóbeli példa lényege (ada
tai és kérdése) a növendék által szóval (saját szavaival) elmondandó.
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3. Az adatok (számok) teljes rövidítve jelzett neveikkel föliratnak, 
úgy a keresendő szám neve is. 4. Az egész példa elemezendő, azaz 
az összes szükséges műveletek, a melyek benne a kérdéses szám 
megtalálására végrehajtandók, szóbelileg kitaláltatnak, a nélkül 
azonban, bogy a növendék táblára,, vagy papírra a legcsekélyebb 
jegyzést is tenné. 5. Az elemzés közben talált műveletek kifeje
zésbe Írandók, a nélkül, hogy a legcsekélyebbet is végrehajtanék. 
Itt vagy magukat az adott számokat használjuk teljes rövidítve irt 
összevont neveikkel, vagy csupán az összevont neveiket. Ha ez 
utóbbit teszszitk, akkor még külön helyettesítésnek kell következ
nie, mint az algebrában. 6. Az Írásban megjelölt műveletek meg
felelő sorrendben végrehajtandók. A sorrendbeli változásokra nézve 
megjelölhetjük aztán azokat is, a melyek ugyanazon eredményre 
vezetnek.

Ezek voltak röviden azok az elvek, a melyeket a középisko
lai számtan oktatásához adni kívántam. Megjegyzendő, hogy itt csak 
elvekről van szó, a melyeknek szelleme az egész számtani anyagot 
és nem specialiter egyes részeit kell, hogy átlengje. Remélem, 
hogy némi szolgálatot tettem ezzel az ügynek.

(Pécs.) Schmidt János.

A kereskedelmi iskolák kérdéséhez.*)

A felsőbb leányiskolák igazgatói memorandumot készítettek, 
melyben azt bizonyítják, hogy a vezetésökre bízott intézetek maga
sabb fokon állanak mint az elemiek, s így nem valók a népoktatási 
intézetekkel ugyanazon felsőbb forum, a tanfelügyelői intézmény alá 
és azért barczolnak, hogy a felsőbb leányiskolák középiskolai jelle
gét elismertessék. Nem hiszem, hogy akadna szakember, ki e kíván
ságok jogosultságát kétségbe vonhatná és csak tisztelettel adózha
tunk a karnak, a mely e törekvésével megmutatta, hogy hivatásának 
színvonalán áll. Távolról sem akarom azt mondani, hogy a keres
kedelmi iskolák érdekében azért nem történt mindez ideig semmi
féle felszólalás, mivel ezeknek igazgatói és tanári kara nem olyan; 
azt sem akarom hinni, hogy a kereskedelmi intézetek az avatatlan 
felügyelet alatt az elszigeteltségnek melegágyai lévén, szinte jól 
esik nekik, hogy a hivatalos felügyelet nem érti dolgaikat; mondom 
bizonyára nem ez az oka annak, hogy a kereskedelmi iskolák kér
dése ez ideig bolygatatlan maradt, hanem inkább az a várakozó 
álláspont, melyre maga a kar is helyezkedett, hogy bő tapasztala
tokon okulva állhasson majdan elő megfontolt okaival. Azt hiszem 
azonban, hogy a kérdés már eléggé megérett arra, hogy a hozzá
szólást megtűrje és elbírja.

*) Jan. és febr. számunkból kiszorult. A  szerte.
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A keresk. iskolákat (sit venia verbo: akadémiákat, mert bát 
elég czifra nemzet vagyunk s a titulus sine vitulo még minálunk 
sajna nem compana sine pistillo) felállításuk idejében nem tudták 
hamarjában minő forum alá csapni, hát alárendelték az akkor még 
sokkal tágabb körű tanfelügyelői intézmény alá s isten nevében ott 
is feledték. Bizony kár volt, hanem hát a népoktatási czím tágkörü 
terjedelmébe szépen belefért a keresk. intézmény is, habár kezdettől 
fogva középiskolai jelleggel ruháztatott fel. A középiskola bifurkált 
és trifurkált egységesítésének korában, közbevetőleg legyen mondva, 
a keresk. iskolák már is trifurkáltak: van alsófokú keresk. iskola, 
van középkeresk. iskola, meg keresk. akadémia, melyek közűi csak 
az első nélkülözi a középiskolai jelleget, s ennek daczára is minden 
keresk. iskola a tanfelügyelőségek hatásköre alá lön rendelve.

Nem tekintve azt, hogy keresk. iskolák középiskolai jellegük
nél fogva sem tűrik meg a népoktatási intézetekkel egyenrangú 
alárendeltséget, azt kell mindenkor szem előtt tartanunk, hogy a 
keresk. - iskolák szakintézetek, melyek felügyelete tehát okvetetlen szak- 
képzettséget kíván. Már pedig, ha a tanfelügyelő még oly akadémikus, 
sőt mondjuk encyklopaedikus képzettségű is, azért a keresk. isko
lákkal ellenőrző képességet tőle mégsem kívánhatunk. Nem szüksé
ges, azt hiszem, sorra szednem a keresk. iskolák tantervének minden 
pontját annak megvilágítására, hogy miben tér el e szakintézetben 
a tanítás a középiskolai tanítástól, csak két dologra utalok és pedig 
először arra, hogy a keresk. intézet, mint szakintézet, az életnek 
nevel, míg a középiskola csak a felsőbb tanulmányok praeludiuma, 
másodszor meg, hogy a keresk. intézetekben minden tantárgy taní
tásánál, tehát kivétel nélkül a szakjelleg kidomborítása és szemmel 
tartása a czél.

A tanfelügyelő, a kinek tán világéletében sem volt alkalma 
szakintézetekkel se in theoria, se in praxi bíbelődni, sőt még tán 
egy berendezett keresk. bureaut sem látott soha, hogy legyen képes 
az ilyen intézetek felügyeleti jogát gyakorolni ? Igaz, hogy az or
szágban létező legtöbb keresk. iskola mellett van a város és a kör
nyék intelligens kereskedőiből alakult felügyelő bizottság, csakhogy 
ez nagyon természetesen a maga szempontjából és nem az államé
ból fogja fel hivatását s mellette az állami ellenőrző közeg acta- 
közvetítővé silányúl, már pedig az állami ellenőrzésnek, még a fel
ügyelőbizottság működését is szemmel kellene lartania. A tanfelügyelői 
intézménynek tehát magának is jól felfogott érdekében áll, olyan 
ügykörtől, melynek administrálására nincs meg a képessége, szaba
dulni. Az országban levő keresk. iskolák száma ma már oly jelen
tékeny, hogy concentráltatván, egy főigazgatóság vagy felügyelőség 
keretét igen jól betöltenék ; egyeslttessenek azért a keresk. iskolák 
mind s állíttassék az élőkre egy olyan felügyelő, a ki keresk. képzett
ségénél fogva úgy felfelé, mint lefelé az intézmény tovafejlödését elő
mozdítani képes lesz.
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A fejlődésnek egyik nem kis akadálya ezenkívül az is, hogy 
a keresk. intézetek — le lévén stilyesztve a népoktatási intézetek 
niveaujára — sem szakiskoláknak, sem középiskoláknak nem tekin
tetnek. Tapasztalásból tudom, hogy majdnem minden városban, a 
bol a középiskolákon kívül keresk. intézetek is vannak, az előbbiek 
épen ez utóbbiak discreditálására törnek ; nem is olyan ritka, mint 
hinnők, az a gúnyos czélzás, ha az apa kijelenti, hogy fiát a követ
kező évre keresk. iskolába fogja adni, no csak hadd menjen, rőffel 
bánni könnyebb lesz neki, mint Ciceróval! Tán épen a keresk. in
tézeteknek a tanfeliigyelőségek alá helyezése az egyik oka annak 
is, hogy ez intézeteket a középiskolák részéről lenézés éri, no meg 
hogy ez már annyira meggyökerezett s a társadalomba megcsonto
sodva átment, hogy a keresk. foglalkozás nálunk sajna még mindig 
olyan pálya, a melyre csak a családi traditió az egyenes út, míg 
a legkurtább gentry is elfordúl tőlünk, ha azt találjuk neki ajánlani, 
hogy adja a fiát a keresk. pályára. Részemről nem vindikálom a 
keresk. iskoláknak a középiskolai jelleget, de a szakjelleget s az 
ezt megillető becsülést és elismerést napjainkban már nem tagadhatja 
meg tőlük senki.

A keresk. iskolai tanítás elégtelenségének egyik sarkalatos 
oka a fogyatékos meg a különböző előkészítés; manap a fölvételi 
követelmény négy gymnasium vagy négy reál- vagy négy polgári 
osztály elvégzése. Azt taglalnom sem kell, hogy e három intézmény 
jellegéből folyó tanterve minő különbségeknek lön szülőanyjává s 
e különbség az előtanulmányokban a kereskedelmi iskolák első 
osztályában mutatkozott és ennek ellenére is azt követelni a keres
kedelmi iskoláktól, hogy rövid három évi cursus után érettségi 
vizsgálatra vezesse növendékeit, bizony merész kívánság volt. Ez 
okozta aztán azt, hogy a keresk. iskolák majdnem kivétel nélkül 
előkészítő osztály felállítását sürgették.

Az előkészítés hiányosságát különben a keresk. iskolák tan
terve mutatja ki legjobban; a történész például a keresk. iskolában 
a világtörténelemnek újkori részén kezdi a tanítást, pedig tanítvá
nyai nagyrészt sem az ó- sem a középkorról még nem hallottak ; 
a geographus elhűl ámulatában, mikor az előkészítés hiányosságát 
rikító színekben festő olyan feleletet kap a kérdésére, hogy a föld
nek kétféle mozgása van és pedig saját tengelye, meg a hold körüli; 
az idegen nyelvek tanítója is meg van erősen akadva, mert azt kell 
esztendőszámra fejtegetnie, hogy mi a főnév s mi a melléknév, 
pedig a fiú olyan bizonyítványt hozott, hogy a stilisztikából is már 
jelesül megfelelt. A mathematikus örömest kezdené a logarithmusou, 
ha az egyszeregy mélységes titkait nem kellene a homályból kifej
tenie . . .  és ezt folytathatnám így infinitum. De sőt a tanterv ön
magában is, tekintet nélkül az előkészületre, oly tökéletlenségeket 
tüntet elő, melyeket okvetetlen el kell távolítani; hogy többet ne 
mondjak, csak arra utalok, hogy a chemia tanítása megelőzi a tér-
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mészettanét; a szépírás csak az első osztály tárgya; a keresk. 
levelezés nincs összekapcsolva a kereskedelem ismerettel; az érett
ségi vizsgálat stb.

E kérdések mind olyan természetnek, hogy hosszas megbeszélést 
követelnek; a kérdések kérdése meg t. i. a keresk. szakintézeteken 
alkalmazott tanerők képzése és képesítése már elodázhatatlanná lön. 
E pár sornak czélja az, hogy felhívja a szaktársak figyelmét a kér
dés actualitására és ha sikerülne az ó évvel a közönyt eltemetnem 
s az új év a tömeges hozzászólásban meghozná a kívánt érdeklődést: 
valóban ez volna a keresk. iskoláknak legboldogabb újesztendejök.

(Fiume.) О zink Lajos.

Adalékok az egységes középiskola kérdéséhez.

A közoktatásügyi ministernek amaz Ígérete, melyet költség- 
vetése tárgyalásakor a képviselőházban tett és mely szerint a tör
vényhozásnak nem nagyon messze időben alkalmat fog adni, hogy 
az egységes középiskola ügyében döntsön, e kérdést nemcsak actuá- 
lissá, hanem mondhatni acuttá tette. Idején valónak találjuk tehát, 
hogy mint tavaly, úgy ez idén is összegyűjtsiik a napirenden levő 
tárgyról az értékesebb anyagot. Azért a jelen füzettől kezdve közöl
jük e helyen hozzánk beküldött dolgozatokban, az időszaki sajtóban, 
brosúrákban és könyvekben az egységes középiskoláról fölhangzó fon
tosabb nyilatkozatokat sine ira et studio pro et contra. Itt nem 
foglalunk állást, hogy a nyilatkozatokat megjegyzéseinkkel ne zavar
juk. A hozzászólást közoktatásügyi rovatunk számára tartjuk fönn 
magunknak. Ezúttal csak egy ily figyelemreméltó nyilatkozatot köz
lünk, melyről meg kell jegyeznünk, hogy már október hóban érke
zett be, de helyszűke miatt mindeddig kiszorult. Jövő füzetünkben 
több e tárgyú közleménynyel kívánunk szolgálni.

I.

A legeslegegységesebb középiskola.

Nem indult még reformmozgalom Magyarországon — s talán egye
bütt sem — a nélkül, hogy ne akadtak volna vállalkozók, a kik abban 
minden rationalis határon túlmenni ne igyekeztek volna. Az efféle túlzás 
compromittálhatja magát az okszerű reformmozgalmat is, ha idejében a 
kellő korlátok közé nem szoríttatik. Az egységes középiskola tervének is 
akadt egy ilyen legeslegegységesebb kiadása. Több fővárosi polgáriskolai 
tanár indítványozza (1. „Polgári Iskola“ 1890. szept. sz.), hogy a gymna
sium, reáliskola és polgári iskola T alsó osztálya egyesíttessék mint egy
séges alsó középiskola, a felsőbb osztályokban azután következzék a bi-, 
vagy tri- etc. furcatio.
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Bár e terv paedagogiai szempontból nézve nagyon is merész ahhoz, 
hogy életrevaló lehessen, mégis kénytelen vagyok ellene fölszólalni, mert 
tapasztalhattuk, hogy tanügyszervezeti kérdésekben nem mindig a paeda
gogiai szempontot tartják a legfontosabbnak, s azért nem lehetünk biz
tosak, hogy a terv paedagogiai képtelensége daczára, nem fog-e az mégis 
híveket szerezni, teljesen alárendelt jelentőségű mellékkörülmények tetsze
tős csoportosításával ? Érezhették ezt a tervezők is, mert elhallgatva a 
közép- és polgári iskolák paedagogiai összeférhetetlenségét, csupa ilyen 
mellékkörülményekkel okadatolják indítványukat. Ezeknek czáfolgatásába 
nem bocsátkozom, hanem igyekezni fogok kimutatni a tervben a paeda
gogiai ellenmondást. Ha e közben általánosan ismert közhelyeket fogok 
emlegetni, mentse ki az, hogy a terv a paedagogia elemeibe ütközik.

A polgári iskola négy osztályban befejezi a nevelését azoknak, a kik 
aztán egyenesen valami gyakorlati életpálya eltanulásához fognak. A közép
iskoláknak nyolcz osztálya is még csak arra akarja képesíteni növendé
keit, hogy érett észszel foghassanak magasabb tanulmányaikhoz. A közép
iskolák ezen közös czél felé törekedhetnek kétféle úton is — a mint a 
példa mutatja, —- de érthető és teljesen következetes az a törekvés, a me
lyik a közös czélt egy úton akarja elérni, mert bizonyos, hogy az egy 
czélra vezető lehetséges utak között van egy. a melyik a legbiztosabb. 
Annál kevésbbé következetes ez a terv, a mely a polgári iskoláknak a 
középiskolákétól lényegesen különböző és sokkal szűkebb keretben meg
valósítandó czélja felé közös utat akar építeni. Tegyük fel, hogy sikerülne 
a legjobb középútat. eltalálni, akkor is csak középút lesz az, mely egyik 
czél felé sem vezethet egyenesen, — megalkuvás eredménye, a hol maga 
az alkuvás is hiba, —- s szaporodnának hybrid-iskoláink, a melyekből 
pedig a latinos reáliskolában és a görögtelen gymnasiumban máris elég 
szép példányaink vannak. A nagyobb valószínűségű eset az, hogy azt a 
legjobb középútat nem találnék meg; az alkuváskor egyik félnek a köze
pesnél nagyobb áldozatot kellene hoznia a másik kedvéért. Tapasztalás 
szerint ilyenkor a gyengébb fél húzza a rövidebbet, s nem kell nagy 
jósló tehetség annak megjövendöléséhez, hogy az alkuból a polgári iskola 
kerülne ki halálra gyengülve.

Igaz, hogy a polgári iskola is készít elő felsőbb iskolákra, a meny
nyiben újabban közülök mind többhöz csatolnak szakiskolákat (ipari, keres
kedelmi középiskolákat), de ez a körülmény a polgári iskola fent jelzett 
feladatát egyáltalában nem változtatja meg. Ezek a csatolt iskolák tisztán 
szakiskolák, s mint ilyenek az iparos műhelyek és kereskedelmi irodák 
szerepét viszik át az iskolába, a honnan — épen mint azokból —- ezen 
pályákra készen kell kikerülniük a növendékeknek. A szakiskoláknak a 
maguk 3 évét tisztán a szakképzésre kell fordítaniok, azokra tehát épen 
azzal a befejezett neveléssel készít elő a polgári iskola, a melylyel az 
iparosműhelyre, vagy más, nem az iskolában eltanulandó gyakorlati élet
pályára. Tévedés e szakiskolákat párhúzamba tenni a középiskolák felsőbb 
osztályaival, s ilyen értelemben trí- vagy quadfifurcált felső középiskoláról 
beszélni, mert a szakiskolákból kikerülő növendék legalább is olyan kész
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iparos vagy comptoirista, a milyen kész mérnök a végzett technikus; 
ellenben a felső középiskola még mindig csak előkészít. Merő logikátlan
ság volna azt kívánni, hogy a mikor 8 éve van a czéljának megfelelő 
előkészültség megadására, akkor a helyett, hogy munkáját az egész 
8 évre kiterjedő egységes terv szerint intézné, nekifogjon s csináljon az 
egyből kettőt, egy alsóbb fokú s arra azután egy felsőbb fokú befejezett 
nevelést.

Még hagyján, ha a kettő egynemű s így egygyé olvasztható volna, 
de a már említett czélok az azokra előkészítő nevelések jellegét is any- 
nyira különneművé teszik, hogy azok összeolvasztását lehetetlennek tar
tom. Nehány vonással jelezni akarom, hogy miért ? — A polgári iskola 
növendékei, akár műhelybe, akár irodába menjenek, olyan pályákra lép
nek, a melyeknek munkája főkép mechanikai. Azok a pályák az emberből 
a gépet veszik igénybe s a rájok nevelő iskola feladata, hogy az érzékek 
művelése által ügyessé, s bizonyos fokú gyakorlati irányú műveltség által 
okossá tegye a gépet. A középiskola növendéke az egyetemre kerül, hol 
a tudományok teljes rendszerükben adatnak elő, minek fölfogásához philo- 
sophiai gondolkozás kell; az arra következő életpályák munkája túlnyomólag 
szellemi, a mely az emberből a philosophust veszi igénybe. Az előbbieknél 
az ész csak segédeszköz: segít a gépet tökéletesebbé tenni, de túlságos 
művelése, ha másnemű ügyességek rovására történik, még árthat is ; utób
biaknál az ész maga a munkavégző szerv, melyet minél nagyobb mérték
ben munkaképessé és munkabíróvá tenni az előkészítő iskola feladata, 
ennek minden eszközzel ezen szerv erősítésére és fejlesztésére kell töre
kednie, hogy az bírja majd a logika nehéz fegyverét könnyedén forgatni. 
Tudvalevő, hogy a kétféle, u. m. : ismeretgyarapító és gondolkozásfejlesztő 
hatása minden tanulmánynak megvan, de csak a közoktatási vitákban részt 
vett laikusoknak nézhető el az az állítás, hogy a leghasznosabb ismeretek 
egyszersmind a legjobb gondolkozásfejlesztők. A paedagogusok előtt meg van 
állapítva, hogy a kétféle hatás aránya a különböző tanulmányokban külön
böző ; a különbség függ úgy a tanulmány tárgyától, mint módszerétől. Bár 
a két hatás mindig együtt jár s egymástól el nem választható, de azért 
hol az egyik, hol a másik léphet fel túlnyomó erővel. Ebből általános
ságban következik, hogy a középiskolákban, a hol a gondolkozásfejlesztő 
hatás a főfontosságú, a tanulmányoknak úgy tárgyra, mint módszerre nézve 
különbözniük kell a polgári iskolákétól, melyekben az ismeretgyarapítő 
hatás lép előtérbe.

Egy pár részlet még inkább meg fogja világítani az össze nem egyez
tethető különbséget. Ősidőktől fogva elismert gondolkozásfejlesztő tárgyak: 
a mennyiségtan és a nyelvtan. Ezek alkották a régi és az új gymnasium 
tanulmányi rendszerének tengelyét, még pedig olyan tengelyét, a melynek 
biztossága számtalan próbát állott ki sikeresen. S itt kifejezem azon meg
győződésemet, hogy a szervezendő egységes középiskola csak úgy válhat 
be, ha ezt a kipróbált tengelyt megtartja. — Ezek közül a nyelvtanítás 
szolgáltathatja a legfeltűnőbb példáját annak, hogy mennyire különböző 
hatása lehet ugyanazon tárgynak is a módszer szerint. Ha az a kitűzött
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czélja a nyelvtanításnak, hogy a tanuló megtanuljon az idegen nyelven 
folyékonyan beszélni, akkor a tapasztalás szerint legjobban beválik a 
bonue-ok módszere, a kik beszélgetés közben rászoktatják a gyermek nyel
vét és fülét az idegen szóra. Hogy e közben a gondolkozásnak édes kevés 
munkája akad, azt nem szükséges bizonyítani. Ellenben a grammatikális 
nyelvtanítás folytonos szövevénye a gondolkozás synthetikai és analytikai 
működésének s mint ilyen, kiválóan észfejlesztő hatású. Persze, hogy 
nehéz munka s fárasztó volta miatt gyakran unalmas is, de nem is a 
kényelmeskedéstől erősödik sem az izom, sem az ész. Unalmas a skálázás 
a kezdő zenetanulónak, de azért nem akad olyan kontár zenetanító, a ki 
azt tanítványának elengedné; pedig tudja mindenik, hogy tanítványa 
nem a skálázással fogja majd magát és embertársait mulattatni, de mert 
százados tapasztalásból tudja, hogy az a legjobb módja az ujjtechnika 
fejlesztésének s a kifejlett technika a legbiztosabb eszköze az egyes ma
gasabb zenészeti feladatok megoldásának, azért nem tartja kárbaveszett 
fáradságnak azt a tanulmányt, a melynek semmi egyéb czélja nincs, mint 
az ujjtechnika fejlesztése. — Analóg szerepe van a grammatikális nyelv- 
tanításnak az észtechnika fejlesztésében. A kinek majd a legmagasabb 
tudományos feladatokkal kell megküzdenie, annál az észtechnika fejlesztése 
a fődolog, s az olyan tanulmány is, a melyiknek semmi egyéb czélja sincs, 
mint ez, egészen hasznos tanulmány. Ilyen a legnagyobb mértékben a 
gramma tikálisnyelvtanítás, a melyet épen a pliilosóphiai nevelés elején, a 
melynek az észtechnika képzésével kell kezdődnie, semmiféle más tanul
mány nem helyettesíthet. A sokat emlegetett természettudományok épen 
úgy nem, mint a többi. A természettudományok egy hónap alatt sem 
adnak annyi szemléleti anyagot az összehasonlításra, mint a mennyit egy 
óra alatt adhat a nyelvtan, a melynek anyaga a közvetetlen belső szem
lélet tárgya: maga a gondolat. Ilyen értelemben ez a tanulmány nemcsak 
a leghatásosabb, hanem ezen a fokon a legkönnyebb is, a fokozatos emel
kedésre legalkalmasabb s tárgyánál fogva legtöbb logikai elem van benne.

Ilyen tanulmányt a középiskola nem nélkülözhet, sőt alsó osztályai
ban épen vezérszerepet ad neki; a polgári iskola el van nélküle s nincs 
is rá semmi szüksége. Még kevésbbé van rá szüksége azt tudva, hogy az 
ilyen módon tanulmányozandó nyelv a latin. Hogy miért kell ennek len
nie, annak fejtegetésébe nem bocsátkozom, mert a latin kidobása még 
nincs napirenden, s azt hiszem, hogy még az országgyűlés sem szavazná 
meg. Már most, ha így áll a kérdés a polgári iskolai paedagogusok elé, 
hogy a polgári iskola tanterve úgy módosítandó, hogy abban elejétől végig 
hetenkint 7 órán latin veendő fel, azt hiszem, hogy még az egységesítés 
indítványozója sem szavazna rá. Ha pedig a középiskolai paedagogusoknak 
ajánlanák, hogy dobják ki az alsó 4 osztályból a latin grammatikát, azt 
felelnék rá, hogy ezt a tanúlmányt épen az alsó osztályokban nem nél
külözhetik, s hogy iskolájok feladata nem olyan könnyű s nem olyan sok 
rá az a 8 év, hogy abból 4-et el lehetne vesztegetni, s ép azt a 4-et, 
a melyben az elme leginkább formálható.

íme már egy tárgyon is mennyire kitűnik a kétféle iskola össze
olvasztásának paedagogiai lehetetlensége. Ez nyilvánul — többé-kevésbbé
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élesen — a két iskola egész tanulmányi rendszerében. -— Nem folytatom 
tovább fejtegetéseimet, mert ismétlem, hogy nem hiszek a terv megvaló
sulásában, a mi megölné a polgári iskolát s retrográd irányba vinné a 
középiskolákat. De ennyit szükségesnek tartottam elmondani, nehogy egy 
ilyen czéltalan terv kedvéért a haladásban ingadozás álljon be azok részé
ről, a kik a gyakorlatból nem eléggé ismerhetik a kétféle iskola határo
zottan eltérő rendeltetését. — A mikor egy ország tanügyi szervezetéről 
van szó, a mely kerete a jövő nemzedék szellemi arczulatának, akkor ne 
az olyan mellékes körülményeket latolgassuk, mint az „esetleges meg
takarítások“, „a tagozat egyszerűsége“, „a tanárok érdeke“, „az apák 
kényelme“ stb., hanem ragaszkodjunk a paedagogiai szemponthoz. Az 
apák meg tudják védeni a maguk érdekét esetleges paedagogiai túlkapá
sok ellen, de ha mi ejtjük el a paedagogiai szempontot, az apák ugyan 
nem fogják megvédelmezni helyettünk, s szomorú volna, ha nekik kellene 
azt tenniök.

Volt alkalmam már egyszer rámutatni a polgári iskola és a közép
iskolák közötti kölcsönhatásra, a melylyel mindketten használhatnak egy
másnak (1. ezen Közlöny júliusi sz.). Nem az összeolvadásban áll ez, a 
melyben kölcsönösen gátolni fognák egymást a határozott irányú fejlődés
ben, hanem inkább az elkülönülésben, olyan módon, hogy inindenik mű
velvén a maga területét, magához vonja az odatartozó elemeket s ezzel 
megszabadítsa a másikat a nem odatartozó, fejlődését gátló kolonczoktól. 
A míg a polgári iskola egy kicsit középiskola akar lenni s a középiskola 
egy kicsit polgári iskola, addig épen ez az eredmény nem állhat be. Nem 
reálunio kell nekünk, hanem kölcsönös területbiztosító szövetség.

(Budapest.) Dr. Kovács János.

ISMERTETÉSEK.
H azai m űvek .

Praeparatio Horatius válogatott ódáihoz. Irta Szilasi Móricz. 
Budapest, 1891. Kiadja Singer és Wolfner könyvkereskedése. K. 8r. 
VIII és 150 1. Ára 80 kr.

A gymnasialis classikus irodalmi tanításunknak azon kiváló feladata, 
mely az iskolában olvastatni szokott művekbe való beható elmélyedést, a 
bennük rejlő szellem felismerését és kellő megértését tűzi ki, szoros 
kötelességünkké teszi minden tőlünk kitelhető módon oda hatni, hogy az 
iskolát ama czél elérésére képessé tegyük. Gondoskodnunk kell tehát 
olyan tanító eszközökről, melyeknek czélirányos felhasználásával azt a 
komoly, de nehéz feladatot lehetőleg meg is oldhatjuk. Egyike azon esz
közöknek szerintem az olyan, mely oly szempontból készült, hogy az 
iskolai tárgyalás számára megbízható alapot szolgáltasson, hogy a tanuló 
útjából elmozdítsa a mű megértésé* nehezítő akadályokat, a nélkül azon
ban, hogy őt a munka hasznos fáradságától felmentené.
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A szóban levő Praeparatio meggyőződésem szerint a jeleztem szem
pontból készült. A kiszemelt ódák nyújtotta anyag feldolgozásának mivolta 
megfelel a didaktika azon követelményének, hogy az iskolai használatra 
szánt praeparatio megkímélje a tanulót a minden elvszerüség nélkül való 
s rendszerint haszontalan szóforgatásnak lélekölő és a szükséges reáliák 
összegyűjtésének fárasztó munkájától, továbbá megóvja őt a tanítás menetét 
gyakran megakasztó és megzavaró félreértésektől és mindenek előtt módot 
nyújtson az egész osztálynak való egységes előkészületre, olyanra, mely 
az olvasmány haszonnal járó tárgyalásának biztos talpköve lehessen.

A jelen Praeparatió minden egyes részének kiinduló pontja a tanuló 
azon előismerete, melyet fel leéli tételeznünk a tanítás azon fokán, hol 
az illető rész tárgyalása helyén van. Mindazt, a mi a középszerű tanuló 
előtt ismeretlen, vagy a mi ismeretes ugyan, de ébrentartásra szorul, azt 
a Szilasi-féle praeparatióban helyes elvek szerint csoportosítva találjuk.

A 150 lapra terjedő mű bevezető részét, „Horatius versmértékeiről“, 
mely Dr. Reinhold Корке: Die lyrischen Versmaasse des Horaz (Berlin, 
Weidmann 1889.) ez. művének felhasználásával készült, követi а 44 ódát, 
tehát az ódák majdnem felét (összesen van 93) felölelő feldolgozás. A mű 
befejező részét egy a tárgyalt ódákból excerpált közkeletű példabeszédeket 
és phrasisokat összefoglaló függelék teszi. —• A kiszemelt ódák a négy 
könyv közt szám szerint következőleg oszlanak meg: az I. könyvből 
van 16, a Il.-ból 8, a III.-ból 12, a IV.-ből 6 óda és a carmen seculare. 
A feldogozott anyag tehát elég terjedelmes; a tanár aligha jut azon 
kényszerhelyzetbe, hogy olyan ódát olvastasson az iskolában, melynek 
feldolgozását a Praeparatióban ne találná.

Lássuk most magát a feldolgozást. Minden egyes ódára vonatkozó 
praeparatió természetszerűen hét főrészből áll; az egyik az alaki, a másik 
a tárgyi magyarázatot (reáliák) tartalmazza. Az alaki rész ismét három 
csoportra oszlik; 1. szók. 2. kifejezések, 3. mondatrészek és mondatok. 
A tárgyalás ezen menetét befejezi az illető ódának rövid dispositiója. 
A feldogozott tananyag tárgyalása tehát véleményem szerint kifogás alá 
nem esik. A mi pedig a tárgyalás mivoltát illeti, arról csak azt mond
hatjuk. hogy becsületére válik a szerzőnek. Minden egyes rész kellő 
szakértelemmel van feldolgozva; de különös figyelemre méltó az alaki 
rész második csoportja: a kifejezések csoportja. Minden egyes latin szólás
mód mellett ott találjuk a lehetőleg aequivalens magyar, jobban mondva 
magyaros kifejezést. Pl. Od. I. 1. terrarum dominos evehit ad deos: а 
világbiró istenekhez emeli fel őket. Od. III. 16. magnas inter opes inops — 
szegény gazdag stb. Csak elvétve akadni egy nehézkes folyású kifejezésre, 
mint pl. Od. I. 4. grata vice veris et Favonii; a várva várt tavaszra 
és Favoniusra válva (mely — úgy hiszem — az eredetiben levő allitteratio 
kedvéért vétetett fel) és itt-ott olyanra is, mely inkább magyarázat, mint 
megfelelő fordítás, pl. Od. I. 18. gloria plus nimio tollens vacuum verti
cem : a dicsekvés, a hogyan szerfelett az üres fejüek kevélykednek, a 
helyett hogy : szerfelett magas emelt üres fejjel. — A szók csoportjára 
vonatkozólag csak az a kifogásom, hogy olykor olyan szókat is vett fel
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a szerző, miket egy VIII. oszt. tanulónak okvetetlenül ismernie kell, pl. 
vacuus aer üres levegő, focus tűzhely, liiems tél, saevus kegyetlen, pius 
jámbor, intactus érintetlen, thesaurus kincs és még egy néhány. Az olyan 
szóknak csak ott van helyök, hol különös értelmök van, különben mellő
zendők. Mindez azonban csekélység és semmit sem von le a mű igazi 
becséből.

Érdemes még, hogy a Függelékekről is megemlékezzünk. Az excerpált 
példabeszédek és phrasisok nem az ódák sorrendje szerint, hanem igen 
helyesen tárgyi szempontból vannak csoportosítva és pedig: I. Példa
beszédek az ódákból: 1. Türelem, megnyugvás. 2. Megelégedés, mérték
letesség. 3. Múlandóság, halál. 4. Élvezd a jelent. II. Phraseologia: 
1. Természet. 2. Idő. 3. Értelem s érzelem. 4. Család s barátság.
5. Vallás. 6. Erkölcs. 7. Művészet. 8. Lakás. 9. Földművelés. 10. Keres
kedés. 11. Mulatság. 12. Sors. 13. Halál. 14. Kormányzás. 15. Háború. 
Ezt követi a képes és sajátságos kifejezések és jelzők összefoglalása.

Ha végig tekintünk a nyújtott anyag valóban mintaszerű elrende
zésén, mely annál érdemesebb a méltánylásra, mivel a szerző e tekintet
ben nem igen találhatott úttörőre, örömmel constatáljuk, hogy sikeres 
munkát végzett. Nyugodt lelkiismerettel ajánljuk tehát az ismertetett 
müvet tanártársaink figyelmébe s üdvözöljük azt mint örvendetes jelét 
annak, hogy a magyar tanárság nemcsak a latin nyelvtanítás eredmény
telenségéről tud panaszkodni, hanem eszközöket is tud teremteni arra 
nézve, hogy a meglevő bajt gyökeresen kiirtsuk. Reméljük, hogy ez a 
Praeparatio mennél szélesebb körben terjedve a gymnasialis Horatius-féle 
olvasmányok tanításának intenzív voltát fokozni fogja.

(Szolnok.) Roseth Arnold.

Rhetorika. A prózai Írásművek elmélete. Olvasmányokkal s 
ezek magyarázatával. Irta dr. Dengi János. Budapest, 1890. Az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 8 r. 305 1. Ára 1 frt 
60 kr.

A szerző ez újabb (hatodik) tankönyve két részre oszlik: az első
ben (1—72 1.) a prózai írásművek elméletét tárgyalja; a másodikban, 
az olvasókönyvben, magyarázatos szemelvényeket közöl a világ- és hazai 
irodalom jeles prózairóiból. Ugyanúgy, mint az V. osztály számára irt 
két könyvében. Paedagogiai és didaktikai czélja és módszere is szakasz
tott olyan.

Nálunk, hol a rhetorikai oktatás még mindig elméletibb a kívána
tosnál, egy új, ilynemű tankönyv ismertetése alkalmával az első feladat 
kimutatni, mennyire könnyíti meg az iró az amúgy is nehéz tananyagot, 
melynek részletenkint való megbeszélésén túl a rendszeresítés munkája is 
következik. A gyakorlat szólaltatja meg az aggodalmat s az a szomorú 
tapasztalat, hogy tanulóink épen azon a téren készületlenek, a mely a 
középiskolai oktatás egyik legreálisabb czélja: a fogalmazás és előadás
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módjában. S nem is lehetnek mások, míg irodalmi oktatásunk alapjában 
meg nem változik, míg felfogásunk a tárgyközlés terjedelmét, módját, 
egész szellemét illetőleg a külföld példájához nem alkalmazkodik. A fran- 
czia nem stúdiummá teszi műformáit; s a német, kinek akadémiai elő
adásait utánozzuk középső osztályainkban, távol áll tőle, hogy hazai 
irodalomtörténetét történetnél egyébnek tekintse. Mi, a forma kedvéért, 
itt-ott beérjük a históriai fonállal; hanem aztán prózai és költői elmé
letekből annál többet juttatunk, sőt ráadásul ugyanazt a tananyagot 
másodszor is letárgyaljuk a -— német órákban. Yan tehát külön, rend
szeres rhetorikai tananyagunk: műfajunk, a századok irodalmi ízléséből 
kifolyólag, tömérdek; valamennyit rendszerbefoglaljuk; összehasonlítjuk: 
a maga helyére illesztjük, s ráadásul rámutatunk mindenre, mit a kor 
magyarázhat, nem pedig az elmélet (legalább nem gyermeki fejeknek). 
Akadémikus mód bizonyára, s mégis a sikertelenségen panaszkodunk; 
azon, hogy tanulóink megméregetik iró-nagyságainkat a nélkül, hogy 
értenék ; szemen-szedik nyelvi botlásaikat, de nem művelődnek ízlésökön ; 
s mindezek után érdektelen fordulnak el azoktól a szellemektől, kiknek 
hazájuk is, maguk is legtöbbet köszönhetnek.

Ezek a tekintetek, melyek általában a rhetorikai és poétikai tan
könyvek bírálatánál vezetnek. S mert a csekély siker vádja elől nem 
lehet kitérnünk: első rendben is azt nézem az új könyvben, irodalmi 
oktatásunk mai kívánalmainak megfelel-e, azaz, hogy alkuszik meg az eléje 
szabott nehézségekkel ?

Az elméleti rész a való és eszmény megkülönböztetésével kezdődik; 
majd felosztást végez. Vannak: a konkrét (térben és időben megjelenő) 
valót ismertető müvek (a leiró müvek és történetírás), a konkrét valóból 
abstrakt igazságokat megállapító müvek (szónoklat) és abstrakt igazságokat 
konkrét esetekre alkalmazó művek (tudományos próza). Ily sorrendű azok 
történeti fejlődése is. — Az első osztály a térbeli és időbeli valóság 
leírását mutatja be : 1. az emberét (személy-, kisebb élet- és jellemrajz 
s életkép) s a tárgyi világét (tárgy-, táj-, jelenet- és útirajz); 2. a tör
téneti műfajokat: mindezt egyfelől az alsóbb osztályok olvasmányaira 
építőleg, másfelől jól megválasztott szemelvények alapján. Hibáztatom 
A jellemrajz-vó\ szóló részben azt, hogy szűkösen bánik el a jellem
zéssel s az erkölcsrajz pár példáját nem említi; A tárgyrajz inkább 
száraz szabályok sorozata, mert а IV. osztályban alig akadt idő ilynemű 
olvasmányok compositiójának megbeszélésére; végül Az egyetemes törté
nelem régibb magyar Íróit sem ártott volna felemlíteni. — A második 
osztály tárgyalásában a pathetikon (érzelmi források) magyarázatát keves
lem. Érdekes és tanulságos théma pedig, melyhez elég anyagot gyűjthe
tett a tanuló. A czáfolás-ról sem tartom szükségesnek (kétszer is) a 
polemikus hangot. Vagy a szerző korábbi könyvirókra gondolt? — A 
harmadik osztályról szóltában pár kérdést helyesebb felfogással old meg 
másoknál; nem érezteti azonban azt az elmélyedő, elemező módszert, a 
melyet más műfajok magyarázata közben tanúsított. Tankönyveink e 
tekintetben egyaránt fogyatékosak.

T an á reg y esü le ti K özlöny. XXIV. 24
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Ezek szerint a Dengi Rhetorikája helyes rendszerű, könnyen átte
kinthető elméleti mű. Főrészt elmondhatom a fejtegetéseiről, hogy a 
korábban divatos szóforgatásoktól ment. A mit — teszem — a stílről 
ir, minden egyes műfajt illetőleg tanulságos és lehetőleg jellemző.

Más kérdés az előbb jelzett szempont értelmében, ha könnyít-e 
a könyv a tanuló feladatán ? Hiszen világos rendszerű rhetorikánk nem 
egy van. Hogy megfelelhessek, az Olvasókönyvi részt lapozgatom. Meg
vallom, kisért a gondolat, hogy a töi’ténelmi érdeket kellene első rend
ben fölkeltenünk. A ki irót magyaráz, egyént és müvet nem választhat 
el egymástól. Minden kornak megvannak a maga formái; s ez igazság 
szemléltetése múlhatatlan megköveteli a történelmi vezérfonalat. Mi pedig 
— mint a Dengi példája is mutatja — felhalmozunk egy sereg történeti 
adatot : nevet, czimet, számot; hanem az igazi feladatot nem fejtjük 
meg. Én legalább az utasítások szellemét nem egészen úgy fogom fel, 
mint tankönyviróink. Ha azonban e pontban nem elégít is ki, annál 
dicséretesebb a mű más tekintetben. Nem pusztán szemelvényeket ad, 
hanem valósággal feldolgozott anyagot: a gondolatmenetet feltüntető 
magyarázatokkal vagy oldaljegyzetekkel és összefoglalásokkal. Lépésről- 
lépésre vezeti a tanulót; s a hol szükséges, rámutat az Írói szempontokra. 
Kivált a felirati javaslat feldolgozását tartom tanulságosnak: úgy a tör
téneti háttér megbeszélése, mint e mű elemzése és vázlatban való bemu
tatása Dengi ismeretes gondosságára vall. Kétségtelenül oly jelessége ez 
a műnek, mely a mennyire társai fölé emeli, annyira használhatóvá is 
teheti az iskolában. S a szemelvények maguk is lelkiismeretes választáson 
estek á t : sok tudást közölhetnek, nagyrészt kiváló formaérzéket is. Ha 
van megjegyzésem, az a Blair Hugó-féle tanulmányok nyelvére vonatkozik, 
a mennyiben a Kis János fordítását nem tartom olyannak, a mely a 
tanuló stílusára jó hatással lehetne. Több simítás nagyobb haszonnal járt 
volna, talán még az eredetiek egyikével-másikával szemben is ; mert ha 
igaz az, hogy külön tanítunk stílust és műfajt, igaz az a kivánalom is, 
hogy formailag lehető tökéleteset adjunk.

Ha tehát meg akarok felelni az általam okszerüleg fölvetett kér
désre is, el kell ismernem, hogy e tankönyv a feladat nehézségeit nagyon 
megkönnyíti s így többi társánál jelesebb munka.

Végezetre hagytam magának a szerzőnek stíljét, mely, ha itt-ott 
nagyon részletező és megbeszélő is, egészben világos, egyszerű és szabatos. 
Apróbb kifogás alá a következők esnek: képviselt, egyébben (== egye
bütt, 6. 1.); pl. a reggel (—- minő a reggel 9. 1.); mert-tel nem kezdünk 
mondatot (10 1.); hisztorikus (— historikus 12. 1.); emelkedni képes 
(13. 1.); melyet régiségtudománynak mondanak (== neveznek 15. 1.); 
primitívek (—-- kezdetlegesek 23. 1.); ismert formái ( =  formáik); a 27. 
sorban érthetetlen sajtóhiba van s lejebb a jegyzet vége homályos (24.1.); 
xpóvoc (— ypóvor) s az utolsó sor helyesen: „müveket is e névvel nevez
nek“ (25. 1.): sapientes ( =  sapienter 26. 1.); Pályamű ( =  Pályám 27.1.), 
hol Kossuth is felemlíthető lett volna; Írói (—- íróik 29. 1.); súlyt fektet 
(igen sokszor)-, de ezeken alapulnak ( =  mégis azokon); 55. §. második
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mondata rossz, ugyanott Cantü világtörténelme kisebb keretű (31. 1.); 
Bossuet (=fe= Bossuet-ben 61. 1.); eszmeifós (62 1.); eloge ( =  éloge); 
egyéb és más (felcserélve 63. 1. s másutt); igénybevennie és igénybe
veheti (két-két szó 66. 1.); képes —ni (67. 1.); mutatnak reá — — 
irányára; „Az elmélkedő kutatja“ (rossz szórend 70. 1.); s igen sokszor 
emlegeti a szerző — a magaslatot.

Ez apróságokat leszámítva, alig tehetek kifogást a munka ellen és 
így szaktársaim figyelmébe melegen ajánlom Dengi János Rhetorikáját.

(Pozsony.) Dr. Tóth Sándor.

K ü lfö ld i m űvek.

Die Methodik der praktischen Arithmetik in historischer Ent
wickelung vom Ausgang des Mittelalters bis auf die Gegenwart. 
Nach den Originalquellen bearbeitet von Friedrich Unger. Leipzig, 
1889 Druck und Verlag von B. G. Teubner. 8r. 240 1. Ára?

E könyvet különösen ajánlhatom t. szaktársaim figyelmébe; mert 
kiváló szorgalommal gyűjtötte össze a szerző a német irodalomban ren
delkezésére álló anyagot, felöleli jó részt azon problémákat, melyek a 
számtani oktatás módszerére vonatkoznak, előadja a különféle nézeteket, 
ismerteti a legfontosabb számtani könyveket a legrégibb időktől a közel 
múltig és ámbár a saját nézetével nem száll mindenkoron síkra, a má
sok nézetének szembeállítása is elég érdekes és tanulságos. Tanulságos 
különösen nekünk; mert egész számtani irodalmunk, egész módszerünk 
a német irodalomból és a német módszerekből fejlődött. A számtani 
oktatás módszerének három korszakát kell megkülönböztetnünk. Az első, 
melyben a gyakorlati számtannak a kereskedőknél használatos fejezetei 
egészen mechanikus módon betaníttattak; a második korszakban a bizo
nyításokra nagy súlyt helyeztek és inkább magasabb szempontokból te
kintették a tárgyat, a harmadik pedig, a jelen korszak, melyben a 
számtani oktatás módszerének elveit iparkodnak megállapítani.

Az első iró, a kinek müvei csak Írásban maradtak meg, Peurbach 
volt. Egyik könyvét 1536-ban, halála után kinyomatták. Tartalma: 
számlálás, összeadás, kivonás, felezés, kétszerezés, szorzás, osztás, halad- 
ványok, négyzet- és köbgyökvonás, regula faisi és arányiatok. Regiomon
tanus, a ki Győrött is tanított és kit IV. Sixtus pápa a kalendárium javítása 
végett magához hivatott, az előbbi fejezeteken kívül, még a közönséges 
és az astronomiában használatos 60-as nevezőjű törtek tanát is fel
vette. Az első nyomtatott német számtani könyv 1482-ből ered, egy
idejű a legrégibb olasz számtannal. Szerzője: Wagner. 1483-ban nyo
matott Bamberger számtanja, melyet a későbbi Írók mintául választottak. 
Minden megoldást azzal kezd, hogy: „Macht also.“ Megokolásról ter
mészetesen szó sincs. 1489-ből ered Widmann könyve, melyben az egész 
és törtszámokon végzett műveleteken kívül az arányok, hármasszabály, 
kamatos-kamat, • határidőszámítás, keverési, társaság, arany és ezüstszá
mítás, regula faisi és u. n. tréfás számítások is előfordulnak. Ezen rend
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szert követték a későbbi irók is, mint Köbei Jakab és Biese Ádám. 
Megemlítendő, hogy Widmannál a példák illustrálva vannak. A kilenczes 
próbát már alkalmazza. A középkor legnevezetesebb számtani könyvét 
Lucas Pacioli (Lucas de Burgo) irta. Az előbbi anyagon kívül még 
könyvvitel, váltó, pénz- és mértékszámítás is foglaltatik benne. A szor
zást 9 módon, az osztást 4 módon tanítja. A legelterjedtebb német 
könyveket írták Köbei és Biese. Ez utóbbi három fokozatban tanítja a 
számolást. 1. Számítás a vonalon (tudvalevőleg a régi abacusból kifejlett 
a vonalos számítás, mely abban állott, hogy párhuzamos vonalakra he
lyezték a kövecskéket. Az első vonalra az egyeseket, a másodikra a 
tízeseket stb., középre a feleket). 2. A jegyszámítás. 3. A fortélyos szá
mítás, melyben a különböző szorzási és osztási módszereket ismerteti, 
továbbá az olasz praktikát alkalmazza. Függelékül a regula faisit, regula 
coecit és a mágikus quadratokat adja (ez olyan négyzetháló, melybe 
számok iratnak úgy, hogy akár a horizontalis, akár a verticalis sorokat, 
akár pedig a diagonalisokat számítsuk is össze, mindig ugyanazt az ered
ményt kapjuk). Biese 1492-ben született és 1559-ben halt meg. Stifel 
a számok mysticus tulajdonságaival is foglalkozott és 1533. okt. 19-ére 
számította ki a világ végét. Csak Luther beavatkozásának köszönhető, 
hogy hamis jóslásai nem kerültek életébe. Stevin Simon, a ki 1548-ban 
született, a tizedes törteket találta ki és a legrégibb rabatt-táblázatot 
készítette.

Az arithmetikai módszerek közül alkalmazták helyenkint az újjakon 
való számolást is. A rómaiak olyan tökélyre vitték ezt, hogy újjaikkal 
1—1,000,OOO-ig terjedő számokat tudtak jelezni. Unger azt állítja, hogy 
Oláhországban máig is megvan az újjakon való számolás. Hallottam, 
hogy nálunk is megvan olyan vidéken, a hol oláhok laknak. Érdekes
nek tartom közölni erre vonatkozólag a következőt. Az 1 X 1-et csak 
5 X 10-ig kell észben tartaniok. 7 X 8-at például már így állítják elő: 
A hüvelykújj jelent 6-ot, a mutató 7-et, a közép 8-at stb. A balkéz 
mutatóújját (7-et) összeillesztik a jobbkéz középújjával (8-czal). Fenn
marad még a balkézen 3 újj, a jobbon 2. 3 X  2 =  6. Ez adja a szorzat 
egyesét. A balkézen az összeillesztett újjig van 2, a jobbon 3, 2 X 3=5. 
Ez adja a tízest. 7 X 8  =  56. Alapja az, hogy ab helyett (10—a) 
(10—b) +  10 (a — 5 +  b — 5) állítjuk elő, a mi pedig egyre megy.

A jegyszámolásnál nehézkessé teszi a számítást a nevek hiánya. 
1000-nél nagyobb rendszám megjelölésére hiányzott a név. Millió, billió, 
stb. csak a XYIII-dik században terjedtek el. A tizedes törteket rendesen 
egy kis O-val választották el az egészektől. Összeadás és kivonás meg
egyezik a mai tárgyalással; a szorzásnak sokféle módját ismerték. Az 
egyszer-egy megtanulását szükségesnek tartották. A pyramis alakba 
szedett egyszer-egyre Beutel (1693) azt Írja: „Gleichwie man einen 
Thurm durch Staffeln muss ersteigen, so muss das Einmaleins den Weg 
im Rechnen zeigen.“ Az egyszer-egy észben tartására rendesen közölnek 
3 módszert. Az egyik pl. ez: szorozd meg a számot 10-zel és vond ki 
e szorzatból a szám és a tizes pótlék szorzatát. 7 X 8  helyett
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7 X 10 — 7 X 2 — 70 — 1 4 =  5G. A szorzási módok közül a leg
gyakrabban alkalmazták a mai módszert; de természetesen a szorzót a 
szorzandó alá, írva. Megvolt azon módszer is, melylyel egyszerre hatá
rozzák meg az egyeseket, a tízeseket stb. Ez különben indiai eredetű. 
Riese azt mondja róla, hogy: „Sie nimmt viel Kopfs.“ Voltak még rövidebb 
módok is. Az osztás mindig a legnehezebb művelet volt. A szokásos módszer 
egészen elütött a maitól. A régi, indiai módszerhez hasonlított. Az indiaiak 
homokkal behintett táblán számoltak, nekik oly módszerre volt szükségük, 
melylyel kevés helyen számolhassanak. Folyton törültek és Írtak. A mai 
módszer csak a XVIII-dik század közepén kezdett elterjedni. Az osztást 
nehézkessé te tte : '! ,  hogy az osztót az osztandó alá Írták és minden 
hányados jegy után jobbra tolták, 2. a maradékot az osztandó fölé he
lyezték, 3. a részletszorozatokat jobbról balfelé határozták meg és 4. e 
szorozatot részletenkint vonták le. A mai módszert már Lucas de Burgo 
tanítja, de nem alkalmazza 1494-ben. Az osztás és benfoglalás közti 
különbséget Tartaglia állította fel.

A számítások megpróbálására már Köbei ajánlja a művelet meg
fordítását és a 9-es próbát; Lucas de Burgo azonban már rámutatott a 
9-es próba hiányaira. Ő, valamint Tartaglia is, már 9-czel és 7-tel pró
bálják a számításaikat. A próba alkalmazása az indiaiak számításából 
eredt. A mellékszámítások ugyanis eltűntek a homokkal behintett tábláról, 
azért kellett próbát használni. A törtszámokra vonatkozó műveletek közül 
Clavius már teljességgel tárgyalta a legszükségesebbeket: a tört értéké
nek változását, a legkisebb közös nevező kikeresését, áltört és vegyes 
szám átalakítását stb. A rövidítés még Biese-nél alacsony fokon áll. Páros 
számok addig osztatnak 2-vel, a míg lehet; páratlanok megpróbáltatnak 
3, 5, 7 stb-vei. Budolff a 2, 3, 5 és 10-zel való oszthatóságot megvizs
gálja. Krafft a 7-tel való oszthatóságnak legtermészetesebb kritériumát 
adja. Az egyest megszorozza 1-gyel, a tízest 3-mal, a százast 2-vel, az 
1000-et 6-tal, a 10,000-et 4-gyel, a 100,000-et 5-tel, stb. Ha e szor
zatok összege osztható 7-tel, a szám is osztható vele. Ez a próba kü
lönben arab eredetű s a XIII-dik századból való. Sokáig használták a 
törtek összeadásánál a nevezők szorzatát. Tartaglia, Clavius és Krafft a 
legkisebb közös nevezőt keresik. Budolff, Tartaglia és Stevin már rámu
tatnak arra, hogy osztásról nem lehet szó, ha az osztó törtszám, csakis 
benfoglalásról.

A hármasszabálynál egész mechanikusan járnak el. Ott, a hol for
dított arányosság van, megoldhatják a feladatot az egyenes arányosság 
esetében alkalmazott módon és az eredmény lehetetlen voltából követ
keztetnek arra, hogy ez esetben fordítva kell eljárni. — A határidő
számolást már Lucas de Burgo tárgyalja, sőt Tartaglia nem is számítja 
ki a kamatokat, csak a tőke és napok szorzatát alkalmazza; tehát a 
mai módot. — Kamatoskamat-számolás nem igen volt; mert kamatos
kamatot nem volt szabad szedni. Ha az adós az egyszerű kamatot nem 
tudta fizetni, akkor lelketlenség volna kamatoskamatot követelni; de 
Budolffnál már szerepel.
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A lánczszabály már Brahmeguptánál előfordúl a VII-dik század
ban. A XVIII-dik században terjedt el általánosan. Az olasz praktika 
Riesenél nagy szerepet játszik. Riese ugyan protestál az elnevezés ellen, 
azt mondva: Es haben andere es die welsche Praktik genannt. Man hat 
es aber auch vor viel hundert Jahren in deutschen Landen gewist, 
wenn man ein Mass wein umb 16 d. kaufft, das ein nőssel umb das 
halbe gelt sol bezalt werden.

A gyökvonásra Stevin а l/ж  2 —j— r =  ж -j— r formulát
“  2 X  +  1

használta. Clavius több megközelítő módot alkalmazott
Ч . Г  ~ ч  , ÍC 2 -j- r ------- W  .  2

’  2 X  +  1  1 1  1 X  +  1  +  w  j

X 2 +  r  —  w  2 ;

Wg,

3) w s
X  +  1 +  w ,

w .

Az u. n. regula falsi Adam Kiesénél első fokú egyenletek meg
oldására szolgált. Algebrailag beszélve, így mondhatjuk : a x ~ b  egyen
let megoldására x  helyett két tetszőleges értéket te tt: те-et és n et. A 
hibák legyenek a és ß. Akkor ап =Ъ  — a, am == b — ß, a (x — n) — a,

, . . x — n a . . am  — ßwa (x — m) =  p ; miből —  =  —— i vagvis : x = -------- -— ■x — те ß ‘ a — ß
Ezt a szabályt így fejezi k i: Aldann nym ein Lügen (hiba) von der 
anderen, was do bleybet, behalt für deinen teyler (nevező a—ß ); mul
tiplier danach ym Kreutz eine falsche Zahl (m, n) mit der anderen 
lügen, nym eins vom anderen, und das do bleybet, teyl ab mit für
gemachten teyler, so kommt berichtung der frag. stb. Stifel (1545) már 
helyesen mondja a regula falsiról: Man erhebe die Falsi so hoch man 
wolle, man bessere sie auch oder mehre sie soweit un tieff man ymmer 
könne, so bleibt sie doch gegen die Coss (algebra) wie ein Punkt gegen 
einen Zirkel.

A tizedes törtek alkalmazása Stevintöl ered. A tizedes vesszőt 
Kepler hozta be. Kepler különben Stevinről nem tudott, ő Bürginek 
tulajdonítja a tizedes törtek bevezetését. Nagy elterjedésnek nem örven
dett, mert a mértékek beosztása folytán előbb át kellett őket alakítani. 
Schessler 1692-ben már azon óhaját fejezi ki, hogy pénz és mérték az 
egész világon a 10-es rendszer szerint osztassák fel; de hozzáteszi, hogy 
sohasem következik be, épen úgy, mint hogy sohasem lesz egy nyelv 
vagy egy pénzrendszer a világon. Az u. n. tréfás-feladatok azok, melyek 
az első fokú egyenletekhez szolgáló szóbeli feladatokban a mai napig is 
fentartották magukat és még a mi tankönyveinkbe is átvándoroltak. Jel
lemző e korszakra, hogy fejszámolásról szó sem volt. Számoltak „a vo
nalon“ és „tollal“, a hármasszabályt és az olasz praktikát (arany sza
bály) alkalmazták és az osztásban a nehézkes fölfelé osztást űzték.

A rövidített szorzás Biirgitöl ered, a ki Kepler munkatársa volt.
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A rabattszámolásban a Carpzov-féle módot alkalmazták, mely egészen 
hamis. 5 % -os rabattot hosszabb időre is úgy számítottak, hogy az egy
szerű kamatot levonták. Nem kisebb ember, mint Leibnitz állapította 
meg, igen szellemesen, a helyes számítás módját. A XVlII-dik század 
elején Christian Wolf könyvei voltak leginkább elterjedve; hollandi és 
franczia nyelvre is lefordították. Kästner szorította ki Wolf könyveit. 
E korban már a tanítás módja élénk megbeszélés tárgya volt. Wolf ezt 
írja: . . . „nem a mathematikai igazság, hanem azon rend. a melyben 
előadatik, az eszköze az ész fejlesztésének“. A ki az okokat nem ismeri, 
mondja Kästner, az csak annyit tud a mathematikai igazságból, mint 
hogy ha egy mesét tartana eszében. A mathematika formális képző ereje 
kezdett előtérbe lépni. A században a legjobb könyvet Clausberg irta. 
A számlálással rávezet a tizes számrendszerre. A hármasszabály az ará
nyosságon épül. A tört szorzásáról azt mondja, hogy ha a szorzó tört
szám, akkor a szorzandónak csak egy része kívántatik. Törtek osztását 
egész számokéra vezeti vissza. Praktika név alatt igen érdekes számolási 
rövidítéseket tanít. A kereskedelmi számtant is majdnem egész teljesség
gel tárgyalja. Clausberg könyvéről azt mondja Unger, hogy azt e kor
szakban egy könyv se multa fölül.

A philantropok iskoláiban keletkeztek a módszer elvei. 1. Az anyag 
a tanuló felfogásához és hivatásához mért legyen. 2. Fokozatos legyen. 
Ezelőtt némelyek az osztás megtanítására 6 jegyű osztót választottak. 
Busse azt kívánta, hogy eleinte 1—10-ig tanulja meg a tanuló a szá
molást és fokozatosan haladjon följebb. 3. A szemlélethez köttessék a 
tanítás. Busse a fejszámolást is gyakorolta. A Bees-féle szabály (Rees 
Gáspár hollandi tanító 1690-ben született) nem más, mint a lánczszabály. 
A Basedow-féle szabály Busse fogalmazásában nem egyéb, mint a 
mai egységre hozatal (tört tétel). A XIX-dik században tovább folyt az 
elvek harcza és még távolról sincs befejezve. Pestalozzi 1803-ban 
kimondta, hogy a számolás alapja a szemlélet; Grube 1842-ben azt 
kívánta, hogy a szám mint individuum tárgyaltassék minden lehető oldal
ról ; Tank és Knilling a fokozatos módszert óhajtják, a számlálásból 
indulnak ki és erre vezetnek mindent vissza. Az ő módszerük a leg
elterjedtebb.

(Budapest.) Dr. Веке Manó.

KÖZOKTATÁSÜGY.
B E L F Ö L D .

A tanári fizetések emelése.
A fővárosi tanárok indította mozgalom gyorsan elterjedt az egész 

országban s örömmel konstatálhatjuk, hogy majdnem mindenütt a tanár
ság nagy lelkesedéssel, reménynyel s bizalommal csatlakozott hozzá. Mi 
is hiszszük, hogy a magyar tanárok egyetértő föllépése, az a nyílt őszinte
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hang, melylyel helyzetüket föltárják, azok az igazságok, melyeket oly 
egyszerűen és meggyőzően hangoztatnak, nem fognak hatás nélkül ma
radni. Bízunk a magyar képviselőházban, mely a magyar kultúra érdekei 
iránt a legfinomabb érzékkel b ir; bízunk a vallás- s közoktatásügyi 
minister urban, államtitkárában s tanácsosaiban, hogy a magyar tanárok 
kérését tekintetbe fogják venni. A közoktatási ministeriumban, melyben 
oly intenzív, a közoktatás minden ágára kiterjedő reformműködés indúlt 
meg, nem fognak elzárkózni amaz igazság elől, hogy a magyar közép
iskolai tanárok nagy többsége oly anyagi küzdelemnek van kiszolgáltatva, 
mely ereje javát emészti; hogy a középiskola belső reformja csak úgy 
lehet igazán foganatos, ha megelégedett, a legsúlyosabb anyagi gondoktól 
megszabadított tanárok odaadó működésére támaszkodhatik. A tanárság 
jóakaratán eddig sem múlt, hogy fölebb nem emelkedhetett; de szorgal
mát százszorosán fogja fokozni s valóságos lelkesedéssé változtatni, ha 
látni fogja, hogy nem mindig csak újabb kötelezettségeket rónak reá, 
melyeket készségesen magára vesz, hanem helyzetének visszásságait is 
elismerik s megszüntetni iparkodnak. A magyar tanárról nem mindig 
szólották úgy, mint várhatta s megérdemelte ; nem felejtettük el, de jóformán 
egy zokszót se ejtettünk, magunkba zártuk a keserűséget, mely — a 
pathos tulsága nélkül mondhatjuk — belsőnket rongálta. Önérzetünket 
oly mélyen sebezték azokkal az általános ítéletekkel, melyek sokkal sujtóbban 
hangzottak, mint talán intendálva volt, hogy nem tehettünk egyebet, 
mint hallgatni, tűrni s jobb időket várni. Ha a jelek nem csalnak, ezek 
a jobb idők bekövetkeztek. Lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy a közép
iskolai tanár munkája felső hatósága részéről elismerésre talál, hogy 
szolgálatait méltányolják, őt magát megbecsülik. Nem hihetjük, hogy 
midőn hosszú türelmes várás után egy életbevágó kéréssel állunk elő, 
cserben fognak bennünket hagyni. Bízunk a magyar kormány s képviselő
ház méltányosságában s igazságérzetében.

A mozgalom külső körülményeiről még nem adhatunk teljes képet, 
mert a végrehajtó bizottság, midőn e sorokat Írjuk, még nem tartott 
újabb gyűlést, a fölszólított tanártestületek ugyanis még nem nyilatkoz
tak mindannyian. Reméljük azonban, hogy mire a füzetet bezárjuk, az 
actió újabb lépést tesz előre. Addig a bizottság elnöke szives volt ren
delkezésünkre bocsátani a beérkezett nyilatkozatokat, melyeknek tartal
máról sietünk tudósítani olvasóinkat.

Sajnálattal konstatáljuk, hogy a testületek legnagyobb része nem 
teljesítette a körlevél a) pontjában kifejtett elvet, azt, hogy mindnyájan 
egyet kérjünk. A beérkezett 40 feleletből kitűnik, hogy 23 testület



egyszersmind a vidéki tanárok törzsfizetésének a fővárosiakéval egyenlővé 
tételét kérelmezi. Ránk fővárosi tanárokra nézve ennek megbeszélése 
kissé kényes dolog. A vidéki kartársak talán némi joggal mondhatnák, 
hogy minek avatkozunk az ő dolgukba, miért akarnók útját állani egy 
reájuk nézve sérelmesnek tekintett egyenetlenség megszüntetésének? A 
dolog különben is megtörtént, az illető határozatok meghozattak, az ez 
értelemben megszerkesztett kérvényeket részben már be is nyújtották. 
Mégis szóba kell hozni az ügyet. Nem hiszszük, hogy azzal gyanúsíthat
nak bennünket, hogy az önző fővárosi tanár álláspontjára helyezkedünk, 
ki csak a maga javát, a maga bajait nézi s a vidéki tanár helyzetét 
nem méltányolja, álláspontjára helyezkedni nem képes. Némi önérzettel 
hivatkozhatunk eddigi működésünkre, melyben a testületi együttérzés 
emelését tekintettük egyik legfőbb feladatunknak. A hol tehettük, a vidéki 
tanár érdekeit első sorban védelmeztük. Ebben a kérdésben is a leg
tisztább öntudattal nyilatkozunk. Erre annál inkább vállalkozunk, mert 
midőn a magunk nézetét elmondjuk, egyszersmind a bizottság fölfogásá
nak adunk kifejezést, mely védekezni kénytelen ama néma szemrehányás 
ellen, mely a vidéki tanári testületek ama határozatában nyilvánúl, hogy 
egy általunk mellőzött kérést fölvettek kérvényeikbe.

Mindössze három rövid megjegyzésre szorítkozunk.
Az első az, hogy nálunknál senki sem fog jobban örülni, még a 

vidéki tanárok sem, ha ebbeli kérésük foganatos lesz. Isten adja, hogy 
az legyen. Korunkban az anyagi és szellemi dolgok oly válhatatlan kap
csolatban vannak, hogy a tanári állás minden anyagi emelkedése a leg
nagyobb erkölcsi fontosságú is az egészre nézve.

Miért nem ajánlotta még sem a bizottság e kérés fölvételét ? Mert 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a minimumnak egyértelmű kérése 
egyike a legfontosabb mozzanatoknak az egész mozgalomban. A mini
mumot kérjük s mindnyájan egyet kérjünk, ez az alapeszméje az egész 
mozgalomnak. Mi az a minimum ? A lakásbéreket most mellőzve, 500 forint 
öt-öt évi száz forintnyi részletekben, 25 rendes tanári szolgálati év folya
mában. Ez nem valami extravagáns kérés; méltányosságát ellenfeleink is 
—- mert ilyenek is vannak — kénytelenek elismerni, hát még jóakaróink, 
hivatalos védelmezőink, felebbvalóink ! Mit kellett volna tennünk a vidéki 
tanárok szempontjából? Számukra többet kérni, 800 irtot? Vagy szá
munkra kevesebbet, törzsfizetésünk leszállítását? Vagy számukra csak 
200 forintnyi quinquennium emelkedést és 300 frt törzsfizetéspótlást ? 
A második eset bizonyára képtelen. A harmadik valóban sérelmes volna 
a vidéki tanárokra nézve, mert akkor volna valóban igazságtalan
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különbség főváros s vidék közt. Az első eset nem látszott elfogad
hatónak, mert mely oknál fogva kérjünk a vidéki tanárok számára na
gyobb fizetésemelést, mint a fővárosiak számára? Mind a két esetben 
pedig a kérés nem egyértelmű, tehát veszít súlyából, a melyre pedig 
teljességében van nagy szükség. Nem ismerjük a vidéki tanárok folya
modványait ; de úgy látszik a „dissidensek“ ugyanazt kérik, mint mi s 
még azonfölül 300 frt törzsfizetésemelést. Tehát mind többet kérnek, 
mint a fővárosiak. Némelyek arra biztatnak bennünket, hogy mi meg 
kérjünk helyi pótlékot. De mi eléggé tapasztaltuk, hogy mit érünk el a 
sokat kéréssel. Azért erősen s határozottan kimondottuk, hogy csak a 
a legszükségesebbet, az elérhetőt kérjük, mint olyan emberek, kik na
gyon komolyan veszik a dolgot s tekintve az országnak helyzetét s egyéb 
tisztviselők állapotát, csak a legnagyobb bajok orvoslásáért esedeznek. 
Ez mind benne van a körlevélben s a hozzácsatolt kérvényben. Igen 
fájlaljuk, hogy a vidéki kartársak meg nem értettek bennünket.

A vidéki kartársak point d’honneurt csináltak a dologból és sérel
mesnek tartják, hogy egyenlő képesítésű, rangú, egyenlő munkát végző 
emberek különböző fizetést húzzanak. Ismételjük, hogy természetesen 
semmi szavunk nincs az ellen, ha nekik a mienknél nagyobb javítást 
adnak, hiszen ez nem történhetik a mi rovásunkra, ellenkezőleg. Ha az 
ő törzsfizetésük egyenlővé tétetik a mienkkel, akkor nekünk bizonyára 
meg helyi pótlékot adnának, mert az élet mégis csak drágább Buda
pesten, a miről a vidéki kartársak legjobban értesülhetnek azoktól, kik 
a vidékről a fővárosba kerültek s itt bizony-bizony sok esetben súlyo
sabb gondokkal kénytelenek küzdeni, mint azelőtt a vidéken. Nagy bol
dogság a fővárosban élni, a nemzeti élet hatalmasan fejlődő czentrumá- 
ban, de csak ha ez életből kivehetjük a részünket, ha e részvétel 
költségeit elbírjuk. E nélkül Tantalus kínjait szenvedjük. De nem erről 
akarunk most beszélni. Csak arra akarjuk, vidéki kartársainkat figyel
meztetni, fontolják meg, hogyan támadt a törzsfizetés egyenetlensége. 
Nekünk még nehány évvel ezelőtt mindössze egyszáz forinttal volt na
gyobb a fizetésünk ; ehhez járult azután 200 frt helyi pótlék, mely pótlék 
szükséges voltát a vidéki kartársak is elismerik. Ekkor történt, hogy a 
ministerium nagylelkű jóakarattal a törzsfizetéshez csatolta a fővárosi 
pótlékot, a minek oka kétségkívül abban keresendő, hogy nem akarta 
azokban a ritka esetekben, midőn egy tanár nyugalomba vonul, egyszerre 
500 írttal csökkenteni eddigi fizetését. Yagy helyes volna-e, ha a fővárosi 
tanárt nyugalma éveiben kényszerítenék esetleg vidékre menni „olcsón 
élni“, családjától, megszokott környezetétől elválni ? Az a 300 frt, mely-
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lyel a mi törzsfizetésünk nagyobb, valóban nem egyéb, mint helyi pótlék, 
mert hiszen külön helyi pótlékunk nincs. Ha ez is volna, akkor a vidéki 
tanárok joggal sérelmesnek találhatnák a helyzetet. De hogy Budapesten 
általában az élet drágább, még pedig nemcsak évi 300 írt erejéig, az 
közismeretes, azt a kartársak is elismerik; azt is megengedik, hogy 
helyi pótlékunk legyen; de akkor hol van a sérelem, hol a baj ? Abban, 
hogy mi ezt a helyi pótlékot a nyugdíjban is élvezzük? (A lugosi к 
főgymnasium ezt határozottan ki is mondja: a tanári törzsfizetések kü
lönbségét sem jogosnak, sem méltányosnak nem tartja, „annál kevésbbé, 
mert e differentia a nyugdíj élvezetére is tetemes jutalom-különbözetben 
érvényesül.“) De kinek árt az, ha mi a helyi pótlék jellegével biró 
fizetési különbséget a nyugalomdíjban is megkapjuk ? Az a 300 frt nem 
jelez magasabb rangot, hanem 200 frt belőle a helyi pótléknak a törzs
fizetésbe olvasztása útján keletkezett. A fővárosi tanári fizetés szabályo
zására két út van : 1. egyenlő törzsfizetés megtoldva helyi pótlékkal a 
szolgálati idő tartamán á t ; 2. magasabb törzsfizetés, helyi pótlék nélkül, 
a nyugalomdíjra való tekintetből. A vidéki tanárra nézve elvégre is 
mindegy lehet, hogy melyiket választják a két mód közül; ez őt, mig 
vidéki tanár, semmikép nem érinti; ha pedig a fővárosba kerül, ő is a 
második módozatot választaná. Eszünkbe jut az a régi kopott adoma, 
hogy a vendég a goromba pinczérnek azt mondja : ne tessék oly nagy 
hangon beszélni, még ön is vendég lehet valamikor. Kedves kartársak, 
még önök is fővárosi tanárok lehetnek, majd meglátják, hogy: 1. ez a 
300 frt általában nem lesz nagy különbség, sőt nagyon is kicsiny; 2. a 
helyi pótlékok rendszere helyhez kötött emberekre nézve elvetendő, mert 
kegyetlen, igazságtalan, irrationális rendszer. Arról meg nem is szólunk, 
hogy a fővárosi bírák, ügyészek stb. fizetése is nagyobb az egyrangú 
vidékieknél.

* *
Áttérünk a fontosabb adatok összeállítására.
Összesen beérkezett eddig 40 nyilatkozat. Ezek közül a pozsonyi 

reáliskoláé nem mondja meg, mit tartalmaz a kérvény, melyet már be 
is nyújtatott. A székesfehérvári reáliskola pedig csak a húsvéti gyűlés 
ügyében nyilatkozik, melyre kész képviselőket küldeni. A kaposvári áll. 
főgymnasium nem jelzi a kérvény tartalmát, a trencséni kir. kath. főgymna
sium sem. Ügy látszik ez iskolák a körlevél elveihez ragaszkodtak. Nyolcz 
vidéki középiskola határozottan a mi álláspontunkra helyezkedik. A besz- 
terczebányai főgymnasium „elveti“ a kassaiak indítványát (törzsfizetés 
egyenlősítése); az ungvári k. k. főgymnasium, nyomtatott körlevélben,
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azt az igen helyes megjegyzést teszi, hogy „arra, hogy a törzsfizetésün
ket, ötödéves pótlékunkat és lakásbérünket egyszerre emelje föl a kor
mány, csakugyan legkisebb kilátásunk sem lehet“ ; azért, noha méltá
nyosnak s igazságosnak tartja a törzsfizetés egyenlőségét, a kassai 
kartársak indítványát mellőzi, s a kassaiakat is fölszólítja, hogy vonják 
vissza egyelőre indítványukat. Az eperjesi k. k. főgymnasium is en bloc 
fogadja el a budapesti Y. k. áll. főreáliskola kérvényét; az újvidéki 
k. k. magyar főgymnasium is mindenben csatlakozik e kérvényhez; a 
losonczi áll. főgymnasium is a kijelölt pontok mellett marad ; „e hatá
rokon túl menni inopportunusnak“ véli. Az aradi k. főgymnasium mindenben 
a fővároshoz csatlakozik, úgy látszik az aradi s a pécsi áll. főreáliskola is ; 
a szatmári k. k. gymnasium a végrehajtó bizottság elveit látszik elfo
gadni ; a szakolczai k. k. főgymnasium változatlant fogadta el az V. k, 
áll. főreáliskola tanárkarának indítványát. A kéteseket is beleszámítva, 
eddig 13 vidéki középiskola fogadta el a „körlevél“ elveit.

Ezzel szemben 23 vidéki középiskola kisebb-nagyobb hangsúlylyal 
a törzsfizetés eyyerdősítését is kéri, sőt sokan ezt tartják a legfontosabb, 
az első helyre teendő kérésnek. A kecskeméti áll. főreáliskola előbbi 
megállapodására hivatkozik. A győri áll. főreáliskola egyenesen sérelmes
nek tartja a törzsfizetések különbségét, s szigorúan ragaszkodik elvi 
álláspontjához ; a beregszászi reáliskola szerint „absolute nem létezik 
egyetlen egy elfogadható ok, mely a budapesti tanárok nagyobb fizetését 
indokolttá tenné; sőt ellenkezőleg számos adattal illusztrálható, hogy a 
vidéki tanár nehezebb megélhetéssel küzd és nagyobb nélkülözéseknek 
van kitéve“. Nagy-Bánya is első helyre teszi a törzsfizetés egyenlősítését. 
A brassói reáliskola határozottan hangsúlyozza a vidéki tanárok „azon 
legjogosabb kívánságát, hogy törzsfizetés tekintetében fővárosi és vidéki 
tanár között különbség ne legyen.“ A pancsovai áll. gymnasium a törzs
fizetések egyenlőségét kívánja. A dévai reáliskola azonfölül meg az igaz
gatói állásnak az 1800 frtos díjú rangosztályba sorozását. A kassai főreál
iskola természetesen a törzsfizetések egyenlőségét kéri, azonban „világosan 
megjegyezvén, hogy nem fogjuk irigy szemmel nézni, ha a fővárosiak 
esetleg mások is, helyi vagy akármi néven nevezendő pótlékban része
sülni fognak“. A zombori áll. főgymnasium hasonlóképen a törzsfizetések 
egyenlősítése s a helyi pótlékok mellett van. A munkácsi áll. főgymnasium 
a törzsfizetések egyenlősítését is kéri. A zsolnai k. gymnasium azonkívül 
a helyettes tanárok számára szálláspénzt is kér. A nagyszebeni főgym
nasium első pont gyanánt az alapfizetés egyenlősítését fogadta el. A sel- 
meczbányai k. k. nagygymnasium hasonlóképen. A nagykállói főreáliskola



337

is hangsúlyozza a vidéki tanári fizetéseknek a fővárosiakkal leendő egyen
lősítését. A lugosi k. k. főgymnasium kinyomtatott kérvényét küldi be. 
Kéri benne 1. a helyettes tanárok ügyének rendezését; 2. az állami 
szolgálatba átlépett községi s felekezeti tanárok szolgálati éveinek beszá
mítását ; 3. a törzsfizetések egyenlőségét; 4. az ötödéves pótlékok, lakás
bérek s igazgatói fizetések rendezését. Megjegyzi azonban, hogy szüksé
gesnek tartotta elmondani mindazt „mi feladataink lelkes teljesítésében 
zsibbasztó s a mélyen t. képviselőházra bízni, hogy szükségeink közül 
rendezze azt, mit bölcs belátása leginkább javasol, mit az állami háztartás 
viszonyai leginkább megengednek“. A lőcsei s körmöczbányai áll. főreál
iskola kéri a törzstizetések egyenlősítését; úgyszintén a sz.-udvarhelyi 
reáliskola, mely a szálláspénz minimumát 300 írtba kéri megállapítani. 
A miskolczi k. k. gymnasium egyenlő törzsfizetést kér s a temesvári 
áll. főreáliskola is. A pozsonyi k. k. főgymnasium nem különben; ez 
utóbbi mind a lakásbérnek, mind a fizetésnek lehetőleg a helyi viszonyok 
szerint való rendezését is fogja kérni. A szolnoki áll. főgymnasium első 
helyre teszi a törzsfizetés egyenlősítését; a fehértemplomi áll. főgymnasium 
hasonlóképen.

Az országos gyűlésre vonatkozólag csodálatos módon némely iskola 
egyáltalán nem nyilatkozik. De csak egy, Nagybánya, mondja, hogy nem 
tartja a gyűlést föltétlenül szükségesnek. Az iskolák túlnyomó része, 27, 
kívánatosnak, sőt többnyire szükségesnek mondja a gyűlést. Nem nyilat
koztak : Győr, Zsolna, Nagyszeben, Selmeczbánya, Lugos, Sz.-Udvar
hely, Temesvár, Fehértemplom, Besztcrczebánya, Ungvár, Eperjes, Pozsony 
(reáliskola). Valószínű, hogy nehánynál csak tévedésből maradt el a nyi
latkozat.

Lapunk zártakor értesülünk a végrehajtó bizottság határozatairól- 
A bizottság szombaton, február 28-án tartott ülést Hofer Károly igazgató 
elnöklete alatt. A bizottság azt határozta, hogy az országos gyűlést össze
hívja s a következő meghívó levelet bocsátja ki, melyhez a hozzá érke
zett levelekben foglalt némely kérdésre vonatkozó válaszát is csatolja. 
A meghívó természetesen ugyanazoknak szól, kikhez a körlevél is ment, 
ugyanis az állami s k. k. középiskolák tanárainak.

Meghívó az 1891. márczius hó 24-én tartandó országos tanári
gyűlésre.

Tisztelt kartársak! Tisztelettel tudósítjuk önöket, hogy majdnem 
az összes középiskolák, melyekhez körlevelünkkel fordultunk, csatlakoz
tak a tanári fizetések javítása érdekében megindított mozgalomhoz, mely-
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röl immár mondhatjuk, hogy kiterjed az egész országra s komoly, méltó- 
ságos jellegével ügyünk igazsága mellett tesz hangos tanúbizonyságot.

Az egyetlen véleménykülönbség, mely fölmerült, a törzsfizetések 
egyenlősítésére vonatkozik. Tekintettel azonban arra, hogy helyi pótlékok, 
melyeknek méltányosságát a többi közt a kassai főreáliskola is elismeri, 
ez idő szerint tanári fizetéshez nem járulnak; hogy a nagyobb fővárosi 
tanári fizetés nagyobbára az előbbi fővárosi helyi pótléknak a törzs- 
fizetéshez való csatolásából származik : arra kérjük a tisztelt kartársakat, 
hogy követve Beszterczebánya, Ungvár, Eperjes, Újvidék, Losoncz, Arad, 
Szatmár, Szakolcza stb. példáját, álljanak el egyelőre e kívánság hangoz
tatásától. A kik még eddig nem adták be folyamodványukat, vegyék 
újra fontolóra, nem koczkáztatjuk-e az egész mozgalom sikerét, ha elté
rünk azoktól az elvektől, melyeket a körlevélben, a viszonyok beható 
megfontolása alapján, kifejtettünk. Ismételve, sürgősen s komolyan kérjük 
önöket, tisztelt kartársaink, ha még lehetséges, változtassák meg határo
zatukat s ne kérjenek többet, mint a mennyi körlevelünkben foglaltatik. 
Semmi kilátásunk sincs rá, hogy: 1. a quinquenniumok összegét meg
kettőzik, 2. a lakásbért fölemelik s 3. még azonkívül a vidéki tanár 
fizetését egyenkint 300 írttal emelik. Mind a három kívánság teljesítése 
nagyon valószínűtlen; nem jobb-e, ha egyet kérünk valamennyien, egy 
minimumot, egyetértőén, összetartva, úgy hogy még a körünkön kívül 
álló, viszonyainkat nem ismerő sem vethet szemünkre szerénytelenséget, 
követelőzést, telhetetlenséget ?

A megkérdezett intézetek legnagyobb része kívánatosnak, sőt szük
ségesnek tartja a húsvéti gyűlést. Mi magunk is igen fontos momentum
nak tekintjük az egész szerencsésen megindult mozgalomban. Az ország
gyűléshez folyamodunk, mert az országgyűlés dönt mint utolsó forum e 
kérdésben ; de azért távolról sem jut eszünkbe a ministeriumot mellőzni. 
Ellenkezőleg országos gyűlésünkből akarunk a nm. minister úrhoz for
dulni, hogy a kinek jóakaratát, körültekintő s minket is szemmel tartó 
gondoskodását már több Ízben tapasztaltuk, a kinek kezdeményezése 
nélkül az országgyűlés semmi esetre sem hallgatja meg kérésünket, ez 
esetben is megnyerjük igazságos ügyünknek. Az országos gyűlés folyamodik 
majd a nm. pénzügyminister úrhoz is. — Ez szolgáljon egyszersmind 
feleletül azoknak az intézeteknek, kik vagy mert a tanulmányi alaphoz 
tartoznak, vagy hogy a ministeriumot ne mellőzzék, vonakodtak az ország
gyűléshez folyamodni. Bátran intézhetik azok is, ezek is folyamodásukat 
az országgyűléshez.

Minthogy tehát a nagy többség kívánja az országos gyűlés össze
hívását, ezennel késznek nyilatkozunk e gyűlést kellően előkészíteni s 
rendezni. A gyűlést f. é. márczius hó 24-én tartjuk meg az V. k. állami 
főreáliskola (Markó utcza) dísztermében. A gyűlés kezdődik 9 órakor 
délelőtt. Találkozóra 23-án, 7 órakor este gyűlünk össze a tanáregyesület 
helyiségében (Terézkörút 12. sz., 2. emelet), s ismerkedési vacsorára 
8 órakor este Petanovics vendéglőjében (Andrássy út).

Kérjük a t. kartársakat, hogy a testület válaszszon legalább egy kép
viselőt e gyűlésre, hogy minél tekintélyesebbé tegyük, és szíveskedjenek
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bennünket azonnal értesíteni, kik fognak jönni. Ha az illetők kívánják, 
esetleg, a mennyire lehet, lakásról is gondoskodhatunk, ez esetben az illetők 
részéről személyes tudósítást kérünk.

Egyszersmind felvilágosításul bátorkodunk a következőket közölni. 
Többen kérdezték, mely időpontot tartunk alkalmasnak a kérvények be
adására? A kérvények mindenesetre márczius első felében adandók be. 
E folyamodványokra nem kell bélyeg. Kéréseinknek a sajtó útján való 
támogatása is most induljon meg, s időről-időre ismétlődjék.

Kartársi szives üdvözlettel
a budapesti állami tanárok nevében:

Hofer Károly, az Y. kér. áll. főreáliskola k. igazgatója, 
a végrehajtó bizottság elnöke.

Dr. Alexander Bernát, Y. kér. áll. főreálisk. tanár, 
a végrehajtó bizottság jegyzője.

A tanári fizetések javítása.
Régóta nagy érdeklődéssel kisérem azt a küzdelmet, a melyet a tanügyi 

sajtó, Tanáregyesületi Közlöny és Közoktatásügyi Szemle egyaránt folytat 
a tanári fizetések javításáért s élénk örömmel olvastam, hogy az országos 
tanáregyesület választmánya és kivált a budapesti állami tanárok végre
hajtó bizottsága legutóbb helyesebb mederbe terelte a mozgalmat, midőn 
felhívta az összes középiskolákat, hogy együttesen, egyszerre lépjenek föl 
és hogy egyforma eljárást követve, azonos kívánságaikkal a legilletékesebb 
helyen zörgessenek, a képviselőház ajtaján.

Maga a végrehajtó bizottság jelenti ki, hogy legfőbb reményét az 
egyetértő és összetartó eljáráshoz fűzi és a legnagyobb hatást az össze
ség nyilatkozatában nyilvánuló erőtől várja. — Szavával azonban tette 
homlokegyenest ellenkezik; az összeséget emlegeti és felhívásával a tanári 
testületeknek alig egy harmadához fordul; a közös veszély nevében buzdít 
együtt érzésre és a testületi kapcsok megerősítésére, de azért a veszély
nek leginkább kitett bajtársakról megfeledkezik. — Röviden szólva, vég
telenül fáj, hogy az állami és kir. kath. iskolai tanárság csak a maga 
érdekeiért szállott küzdelemre, a felekezeti és községi kartársakat pedig 
teljesen kívül hagyja a mozgalom.

Mikor ezelőtt körülbelül két évvel a máramaros szigeti tanáregye- 
sűleti közgyűlés alkalmával először tartottak értekezletet az állami és 
kir. kath. középiskolai tanárok állásuk és fizetésük rendezése tárgyában, 
ez értekezlet épen az én indítványomra fölvette a határozatok közé 
utolsó pontnak ezt is: „ .-1 felekezeti és községi tanárok helyzetének javí
tására országos intézkedések tétessenek. “ — Most, midőn ugyanazok a 
tanárok hozott határozataikat meg akarják valósítani és a czél elérésére 
egy újabb lépést tesznek, bizony nem jól teszik, hogy erről a határoza
tukról megfeledkeztek.

<
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Mert bizonyos, hogy kormányra és országgyűlésre egyaránt mélyebb 
hatással lenne, ha 180 középiskola szólalna fel a tanárság érdekében, 
mint ha csak 50 áll elő kérésével. — Azért az ügy nem válnék bonyo
lultabbá. Egyszerűen csak egy negyedik kérő ponttal kellene megtoldani 
a képviselőházhoz intézendő folyamodványt és legfeljebb az általános fejte
getések során kellene reámutatni arra a rendkívül nyomasztó helyzetre, 
melyben a felekezeti és községi tanárok nagyobb része leledzik. — Magam 
részéről ezt a negyedik kérő pontot a lehető legrövidebben és a legálta
lánosabb értelemmel fogalmaznám, ilyen formán:

4. Végül nem mulaszthatjuk el a mélyen tisztéit országgyűlésnek 
kegyes jóindulatába ajánlani a felekezeti és községi intézeti tanárok ügyét, 
a kik ugyanazon tudományos képzettséggel és képesítéssel bírva, ugyanazon 
nagy művelődési czélokat és fontos nemzeti érdekeket szolgálva, mint az 
állami és kir. kath. középiskolák tanárai, mégis csak ritka kivétellel 
élvezik az állami és kir. kath. tanároknak csak mai javadalmát is, sőt 
jórészök az állam és tanulmányi alap által biztosított minimális fizetésnek 
csak féléből tengetik etetőket a magyar középiskolai tanításnak és így a 
nemzeti kultúrának is legnagyobb kárára. Esedezünk tehát a mélyen tisztelt 
országgyűléshez, hogy a felekezeti és községi intézeti tanárok, a kik 
különben a magyar tanári karnak több mint felét teszik, helyzetének 
biztosítására méltóztassék országos törvényben meghatározni a bármilyen 
jellegű és irányú középiskolában működő tanárok fizetési minimumát, a 
mint az országgyűlés bölcsesége a néptanítókról intézkedett az 1868. évi 
XXXVIII-ik törvényczikkben.

E pontot sürgősen ajánlom a budapesti végrehajtó bizottságnak a 
figyelmébe, egyrészt, hogy a saját kérvényébe is fölvegye, másrészt, hogy 
a körözendő felhívásban is súlyt fektessen reá. — A végrehajtó bizott
ságnak saját érdeke is parancsolja, mert a képviselőházban könnyen 
emelkedhetnek majd hangok, hogy miért elégedetlenkednek az állami és 
a kir. kath. tanárok, holott a felekezetiek és községiek sokkal kedve
zőtlenebb helyzetüket is türelemmel tűrik, de a nobile officium is köte
lezi az állami és kir. kath. tanárságot, hogy mint a történelem érdeme
sebb kiváltságos osztályai, mint például a magyar nemesség is tette, ők 
tegyék meg az első lépést, hogy elnyomottabb kartársaikat bejuttassák 
nem az alkotmány, de az anyagi boldogulhatás sánczain belül.

Az így kiegészített felhívó körlevelet küldje meg aztán a végrehajtó 
bizottság az összes hazai középiskoláknak és én nem hiszem, hogy csak 
egy is ne engedne a felhívásnak, mert ha az állami és kir. kath. tanárok 
felemelik kérő szavukat a felekezeti és községi tanárok érdekében, ez 
utóbbiak sem fogják magukat az irigységtől vezettetni és örömest fogják 
támogatni bár kedvezőbb helyzetben levő kartársaiknak jogos kérelmét. — 
így válnék a mozgalom valóban országossá, így mutatná meg a magyar 
tanárság, hogy akárhányféle középiskolában végzi is hivatását, érzésében, 
szellemében mégis csak egységes testület.

(Szentes.) Kardos Albert.
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A közoktatásügyi bizottság a vallás- és közoktatásügyi ministemek «a 
közoktatás állapotáról» szóló XIX. s «az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámalap
nak 1882. évi állapotára» vonatkozó jelentése tárgyában jelentést adott be a 
képviselőháznak, melyből mint ránk nézve fontosakat, a következőket idézzük : 
A közoktatás állapotáról szóló jelentés 1-ső szakaszánál, mely az orsz. közokta
tási tanácsról szól, a bizottság egyhangúlag helyeslését fejezte ki a minister 
által életbeléptetett és a kérdéses szakasznál részletesen előadott reform iránt, 
mely az orsz. közoktatási tanácsnak az eddiginél czélszeröbb szervezetet és 
hatáskört adván, megszüntetni fogja azon akadályokat, melyek eddig a közoktatási 
tanácsnak sikeresebb működését megnehezítették. A középiskolai oktatást illető
leg a bizottság elismeréssel fogadta a minister úrnak a bizottságban tett azon 
kijelentését, hogy a felekezeti, törvényhatósági és községi népiskolai tanárok 
nyugdij-ügyének rendezése sem kerülte ki figyelmét, bár a végleges megoldás, a 
dolog természete miatt, sok akadályba ütközik. Elismeréssel említi fel a bizott
ság a minister úrnak a testi nevelés iránt tett üdvös kezdeményezését, így a 
már tervbe vett és a folyó évben foganatosítandó torna-versenyt, mely emelvén 
az ambitiót, kétségtelenül jó hatással lesz. De különösen örömmel vette tudo
másul, hogy a minister úr a képviselőházban tett nyilatkozatához híven, az 
egységes középiskola eszméjével, illetve erre vonatkozólag már concrét tervvel 
tüzetesen foglalkozik. A felsőbb tanintézetekről szóló szakasz tárgyalásánál a 
bizottság helyeslését fejezte ki a minister úrnak a ministeri jelentésben közlött 
rendeletéiért, valamint a budapesti kir. m. tud. egyetemen fizetendő tandíjaknak 
és ezen egyetem tanárai illetményeinek a minister úr által kezdeményezett és 
végrehajtott rendezéséért. Hasonlókép helyesléssel fogadta tanügyi szempontból 
a kolozsvári Ferencz József-egyetem tanárai fizetésének államköltségileg már 
elfogadott fölemelését. A kereskedelmi középiskolákat illetőleg a bizottság köszö
netét szavazott a minister úrnak azért, hogy a minister úr, a bizottság múlt 
évben kifejezett óhajának megfelelőleg, revisio alá vétette ezen iskolák tanterveit. 
Másfelől pedig újból hangsúlyozni kívánja a bizottság múlt évi jelentésében is 
felhozott azon elvet, hogy a szakiskolák is, a mennyiben egészen különleges 
viszonyok egyes esetekben más rendelkezést okvetlenül szükségessé nem tesznek, 
a közoktatásügyi ministerium kormányzata alatt álljanak. A legnagyobb elisme
réssel győződött meg egyáltalában a bizottság arról, hogy a minister úr a 
bizottság múlt évi jelentésében foglalt megállapodásoknak és kilátásba helyezett 
reformintézkedéseknek az egész vonalon, s minden irányban a legnagyobb kész
séggel tett eleget, közelebb víve azokat a megoldáshoz. Nem is késik a bizottság 
egyhangú elismerésének a képviselőház előtt is örömmel kifejezést adni. Mind
ezek tiszteletteljes előterjesztése után, — minthogy indítványok tételének szük
sége fenn nem forog, — azon kéréssel fordúlunk a képviselőházhoz, méltóztat- 
nék a bizottság ezen jelentését tudomásul venni. Fircsák Gyula s. k., a köz- 
oktatásügyi bizottság elnöke. Fenyvessy Ferencz s. k., a közoktatásügyi bizottság 
jegyzője.

Az országos tornaverseny ügyében a vall. és közokt. ministe- 
riumban Berzeviczy Albert államtitkár elnöklete alatt febr. 10. és 11-én 
szűkebb körű értekezlet volt. A tanácskozás alapjául a Nemz. Torna
egylet programm-tervezete szolgált. Az általános vita után, melyben az 
elnökön kívül dr. Lutter Nándor, Porzsolt Kálmán és Jenő, Suppan 
Vilmos, dr. Bollinger Gyula, dr. Fodor József, Hegedűs Sándor és 
dr. Klamarik János vettek részt, dr. Fináczy Ernő fölolvasta a részletes 
tárgyalás alapjául szolgáló kérdőpontokat. Az első pontnál kimondotta az 
értekezlet, hogy a fővárosi közép- és polgári iskolákból az alsó négy 
osztály növendékei is részt vegyenek a versenyben, hogy ezek az iskolai 
tornázás teljes képét nyújtsák. A második pontnál kimondották, hogy a 
versenyben csak oly iskola vehet részt, melynek téli tornacsarnoka, tehát

25Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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rendes tornatanítása van. A verseny idejéül az értekezlet pünkösd első 
és második napját ajánja. Kimondja, hogy a vidékről a fővárosba feljövő 
tanulók olcsó utazásáról, ingyenes elszállásolásáról, olcsó és jó élelme
zéséről és kellő felügyeletéről gondoskodni kell. A feljövő tanulók a 
főváros nevezetességeivel, gyűjteményeivel meg fognak ismertetni. A díjakra 
nézve kimondotta az értekezlet, hogy a győztes tanulók érmeket kapja
nak, melyeket hasonld alkalommal viselhetnek; az intézetek és torna
tanárok oklevelekkel tüntettessenek ki. Gerlóczy polgármester kilátásba 
helyezi, hogy a főváros egy nagyobb díjat fog kitűzni és egyéb tekintet
ben is mindent el fog követni, hogy a tornaverseny sikere biztosíttassák. 
Végül elfogadta az értekezlet a kiküldött albizottság által megállapított 
általános programmot a versenyek tárgyára nézve. Ebből a középiskolai 
részt az időközben kibocsátott ministeri körrendelettel együtt Irattár 
rovatunkban közöljük; a főiskolai hallgatók versenye a következő:

1. 91 méteres síkverseny (= 1 0 0  yard).
2. 1609 méteres futásverseny ( =  1 angol mérföld).
3. Távol dobás.
4. 3218 méteres gyaloglás ( = 2  angol mérföld).

Egyetemi magántanárok mozgalma. A budapesti egyetem magán
tanárai testületi szervezetre törekszenek. A gyakorló gymnasium épületé
ben febr. 14-én értekezletet tartottak, melyen azt az eszmét pendítették 
meg, hogy a magántanárok összessége egyetemi testületté szervezkedjék. 
Az értekezleten körülbelül 25 egyetemi magántanár vett részt, kik mind
nyájan hozzájárultak az eszméhez s bizottságot küldtek ki a részletek 
megállapítására. A bizottság tagjaivá választattak : Neumann Ármin orsz. 
képviselő, Pikier Gyula, Ángyán Béla, Goldziher Vilmos, Fröhlich Róbert 
és Kármán Mór. Szóba került az értekezleten az a körülmény is, hogy az 
egyetemi tandíjak rendszerének újjászervezése következtében a magán
tanárok jelentékeny megrövidülést szenvedtek.

Az aut. felekezeti középiskolák állami segélyezése. Az idén kap 
építkezésre a halasi ev. ref. gymnasium 8000 frtot, a pápai 10,000 frtot, 
a csurgói 8000 frtot, a miskolezi 8000 frtot, a kolozsvári unitárius gym
nasium 2000 frtot. Az állami költségvetésben névszerint fölsorolt közép
iskolák évi föntartási segélyezésén fölül kap évi fentartási segélyt a 
csurgói ev. ref. gymnasium 4000 frtot, a miskolezi 3500 frtot, a szász
városi 10,000 frtot, a kolozsvári unitárius gymnasium 7700 frtot.

A rajztanitásra képesítő vizsgálatok szabályzata ügyében febr. 
5-én és 9-én folytak a mintarajziskolában dr. Berzeviczy Albert állam
titkár elnöklete alatt a befejező tanácskozások, melyekben a közokt. 
ministeriumból Szalag Imre, dr. Klamarik János, Szathmáry György 
min. tanácsosok, Lévay Ferencz osztálytanácsos és Suppan Vilmos tanító
képzőint. igazgató mint jegyző, továbbá Fölser István és Rauscher Lajos



műegyetemi tanárok, dr. Lutter Nándor főigazgató, Volf György gyak. 
gymnasiumi igazgató, Gyulay László tanítóképzőint. tanár, a rajztanár
képzőből pedig Keleti Gusztáv igazgató, Schulek Frigyes, Pórszász József 
és Várdai Szilárd tanárok vettek részt. A tárgyalás alapjául a kikül
dött albizottság javaslata szolgált, mely több pontban lényegesen módo
sult. A középiskolai rajztanári képesítés színvonalát az új szabályzat 
abban fogja emelni, hogy ezentúl előfeltétele az érettségi bizonyítvány 
lesz és hogy a jelölt a magyar nyelvtanból és irodalomból is köteles 
vizsgálatot tenni; a többire nézve azonban nem volt a középiskolai tör
vénynyel összhangzásba hozható, a mit azért lehet sajnálni, mivel így a 
különbség, mely a középiskolai rajztanárok és a többi középiskolai tanár 
között elméleti képzettség tekintetében eddig fennállott, sok részben 
jövőre is meg fog maradni.

I R A T T Á R .

A magyar tanulók országos tornaversenye ügyében a vall. és 
közokt. minister f. é. 441. ein. szám alatt az államkormány rendelkezése 
és vezetése alatt álló hatosztályú és nyolczosztályú középiskolák igaz
gatóihoz az alább közölt körrendeletét intézte, melyhez hasonló értelmű 
megkeresés illetőleg felhívás küldetett az összes felekezeti főhatóságok
hoz, továbbá a polgári iskolákhoz és tanítóképző intézetekhez.

A folyó évi pünkösdi ünnepeken, május hó 17-ikén és 18-ikán 
Magyar Tanulók Országos Tornaversenye fog tartatni a fővárosban.

Bár tagadhatatlan, hogy a tornaügy és a testedzés ügye köz 
intézeteinkben utóbbi időben lendületnek indult, mégis nagyon érezhető 
volt mindekkoráig oly intézmény hiánya, mely egyetemes voltánál fogva 
egy nagy, országos keretben egyesíthette volna legalább rövid időre az 
iskolai tornázás terén szétszórtan és elszigetelten működő törekvéseket. 
Egy ily intézmény egyik főczélja tehát az, hogy az ország mentői több 
iskolájából jövő tanulók a rendes tornagyakorlatok együttes bemutatásával 
mintegy élő alakban szemléltessék a hazai iskolai tornázás jelenlegi 
állapotát.

Ámde e czél egymagában még nem igazolhatná a tervbe vett intéz
kedést. Ha nem sikerül az ifjúság e tömeges összejövetele alkalmával a 
testi nevelés ügyébe egy új, fejlesztő elemet bevinni, mely kettőzött 
iparkodásra és fokozott felbuzdulásra késztet, nem remélhetjük, hogy ez 
intézmény utóhatása meg fog felelni a hozzá fűződő reményeknek.

Ez új elem, mint az intézmény elnevezésével is jelezni kívántam, 
a verseny, a kölcsönös mérkőzés és szembeállított erőkifejtés, melyre 
vajmi kevés ügyet vetettek mindeddig iskoláinkban. Nemzetünk pliysi- 
cumának fejlesztése érdekében élénken óhajtom, hogy ez alkalommal 
hazánk minden vidékéről ránduljanak fel tanintézeteink növendékei, és 
itt szakavatott bírák szeme előtt mutassák ki testi ügyességük és fegvel-
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mezettségök legjavát. Kivánom, hogy intézetek intézetekkel, osztályok 
osztályokkal, egyesek egyesekkel szemben végezzék otthon betanult 
gyakorlataikat oly czélból, hogy az e téren legjelesebbek kitűnvén, maguk
nak, tanítóiknak és intézetüknek elismerést szerezzenek, az illetékes 
közvéleménynek pedig a megítélésre helyes mértéket szolgáltassanak. 
Mert csakis az ily verseny, s főleg az intézetek és osztályok versenye 
igazolhatja szembeszökően az összes eredményt, csakis ez mutat rá vilá
gosan azon jövő feladatokra, melyek a testi nevelés terén még megol
dásra várnak. Legyen ez intézmény kiinduló pontja egyrészt a testi 
nevelés iránt való általánosabb és helyesebb érdeklődésnek, másrészt 
pedig azon nemesebb versenyzési szellem meghonosításának, melyre nem
csak itt, hanem az elméleti tanulmányok terén is tudvalevőleg nagy szük
ség van iskoláinkban.

Rá kell mutatnom továbbá azon közvetlen szellemi haszonra is, 
mely az országos tornaversenynyel, mint hiszem, elmaradbatatlanul együtt 
jár a vidéki ifjúság javára. • Fővárosunk nevezetesebb középületei, köz
intézetei, gyűjteményei s szobrai — bár a rendelkezésre álló idő csak 
futólagos megtekintésüket engedi is meg — a vidékről jövő tanulók 
ismeretkörére és fogékony lelkületére mindenképen fejlesztőleg fognak 
hatni, s ha más egyéb eredménye nem volna feljövetelöknek, mint az, 
hogy a haza fővárosáról és pezsdülő életéről egy általános áttekintő 
képet nyernek, már ez is nagy mértékben kívánatossá tenné e torna
verseny megtartását.

Ezek előrebocsátása után az idő rövidségére való tekintettel köz
vetlenül Igazgató urat hívom fel arra, hogy a mennyiben a vezetése alatt 
álló intézet azok közé tartozik, melyekben a rendszeres tornázás az 
egész éven át folyik, az intézet növendékeit és ezek utján a szülőket a 
verseny czéljával és a részvétel alább kifejtendő feltételeivel és módo
zataival azonnal ismertesse meg, a tanulókat a részvételre serkentse és 
buzdítsa, s általában ezen országos érdekű ügy előmozdítására a maga 
részéről mindent kövessen el.

Miheztartás és további megfelelő eljárás végett a szóban levő torna
versenyre vonatkozólag a következőket közlöm:

A Magyar Tanulók Országos Tornaversenyének kötelékébe fognak 
tartozni általában a középiskolák, polgári iskolák, tanítóképző-intézetek, 
a középiskolákkal egyenrangú szakiskolák és a főiskolák.

A középiskolákból, mint fennebb jeleztem, csak azokat kivánom 
e tornaversenybe bevonni, melyeknek növendékei az egész tanéven 
keresztül, tehát télen is, rendszeres tornaoktatásban részesülnek. E közép
iskolákat tartva szem előtt, részt vehetnek a tornaversenyben a fővárosi 
középiskolák összes osztályainak (I—VIII) növendékei; a vidéki közép
iskolákból azonban a kisebb tanulók felutaztatásának nehézségei miatt 
csupán a felső négy osztály (V—VIII) azon tanulói vehetők fel, kiknek 
szülői ill. gyámjai szóval vagy írásban beleegyezésöket jelentik be az 
igazgatóságnál. Kívánatos, hogy egy-egy intézetből 20—30 tanuló jöjjön, 
de 12-nél kevesebb tanuló már nem vehető fel.
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A jelentkező tanulók első sorban a tornatanító, s lia 20-nál több 
tanuló venne részt a versenyben, még egy tanár felügyelete és vezetése 
mellett kisérendők a fővárosba.

Az állami és kir. középiskoláknál a kisérő tornatanítók és tanárok 
útiköltségeik megtérítésére és 4 napidíjra számíthatnak, a többi közép
iskolánál a fenntartók kérendők fel e költségek viselésére. A tanulók 
számára igyekezni fogok a kereskedelmi minister úrtól leszállított áru 
menetjegyeket kieszközölni. Gondoskodva lesz a fővárosban 2—3 napi 
ingyenes elszállásolásról és mérsékelt áru élelmezésről, s nemkülönben 
megnyugtatandók a szülők a tekintetben is, hogy gyermekeik a főváros
ban folytonos felügyelet alatt maradnak.

Hogy egy-egy iskola növendékeinek együvétartozása a verseny szín
helyén kitűnjék, szükséges, hogy a tanulóknak tetszés szerint választott 
egyenlő szinü ílanell vagy tricot tornaingeik s egyszínű olcsó sapkáik 
legyenek. A szegényebb tanulókra való tekintettel megengedem, hogy e 
czélból az intézetekben mérsékelt gyűjtés rendeztessék, s talán a segélyző- 
egyesület is hozzájárulhat a költségekhez, sőt figyelemmel a fontos czélra, 
törekedjék az igazgatóság a netán helyben levő tornaegyletet, a városi 
hatóságot vagy egyéb jótevőket megnyerni.

A verseny megtartására s esetleg a főváros főbb nevezetességeinek 
megtekintésére együttvéve 2 nap (pünkösd vasárnapja és hétfője), a fel- 
utazásra és visszautazásra egy-egy nap lesz szükséges, s erre való tekin
tettel osztandó be a szorgalmi idő, különösen a mi az Írásbeli érettségi 
vizsgálatokat illeti.

A verseny részletes programmját 10 példányban ide csatolom, s 
felhívom Igazgató urat, hogy mihelyt a jelentkezők száma meg van 
állapítva, a felsorolt gyakorlatok betaníttatása iránt azonnal intézkedjék, 
illetőleg a tornatanítót, kinek lelkes közreműködésére számítok, a szük
séges utasításokkal lássa el. A programmra nézve még külön meg kell 
jegyeznem, hogy a 2. és 5. pontok alatt felsorolt szabadgyakorlatok 
rövid idő múlva névszerint megjelölve fognak az intézetekkel közöltetni, 
továbbá, hogy a 7. pontban említett szertornázásnál előforduló szerek az 
egyes iskolák és osztályok szerint az óhajtások figyelembevételével szintén 
legközelebb fognak meghatároztatni.

Versenydíjak lesznek: 1. oklevelek, 2. országos tornaversenyek 
alkalmával viselhető érmek, 3. értékes emléktárgyak. Személynek szóló 
oklevelekkel tüntethetők ki a tornatanítók s általános oklevelekkel az 
intézetek: érmekkel tüntethetők ki egyénileg az összes résztvevő tanulók 
s értékes emléktárgyakkal azon tornatanítók vagy tanulók, a kik a ver
seny folyamán többszörös győzelmet arattak.

A tornaversenynyel kapcsolatos összes részletes teendők teljesíté
sére egy központi végrehajtó bizottság fog kineveztetni, melyhez az inté
zetek kételyek felmerültével közvetlenül is fordulhatnak.

Végül, minthogy a versenytér megválasztása, úgyszintén az elszál
lásolás tekintetéből mindenekelőtt biztos tudomással kell bírnom arról, 
hogy hányán fognak az országos tornaversenyben résztvenni, felhívom
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Igazgató urat, hogy, a mennyiben a vezetése alatt álló középiskolában 
az egész tanéven át rendszeres tornatanítás folyik, s így e középiskola 
a fentiek szerint a részvételre általában fel van jogosítva, legelső gondja 
legyen a jelentkező tanulókat jegyzékbe venni és számukat mielőbb, de 
legkésőbb márczius 15-ig közvetlenül ide a ministeriumba feljelenteni, 
mert e határidőn túl már senki sem fog a tornaversenyre felvétetni. 
Jelentés teendő azon esetben is, ha az intézetből elegendő számú tanuló 
nem jelentkeznék.

Jelen rendelkezéseimről a tankerületi kir. főigazgatóságot tudomás 
végett egyidejűleg értesítettem.

Kelt Budapesten, 1891. február 23-án.
Gróf Gsáky.

Az e körrendelethez csatolt programm a következő:

Magyar tanulók országos tornaversenye.

P r o g r a m m
a középiskolák, polgári iskolák és ezekkel egyenrangú szakiskolák s 

tanítóképző intézetek számára.
1. Felvonulás (I—VIII.): Az összes tanulók kettős rendekben, 

szakaszvezetővel, iskolák szerint és osztályonkint, katonazene mellett 
vonulnak körül jobbról balra a versenytéren. — Oszlopba felállás balra 
kanyarodással (I—IV.); ugyanakkor az V —VIII. osztály elvonul. — Az 
erre betanított növendékek eléneklik a Goll-féle tornász-indulót („Fel 
hazánk hü nemzedéke“).

2. Szabadgyakorlatok: Négy ütenyü egyszerű tagszabadgyakorlatok.
3. 1—IV. oszt. katonai rendgyakorlatai (intézetek, illetőleg osz

tályok versenye).
4. V— VIII. oszt. felvonulása ellenvonulással, nyolczas oszlopból 

tizenhatos sorokba.
5. V-—VIII oszt. nyolczütenyü tagszabadgyakorlatai.
6. V—VIII. oszt. katonai rendgyakorlatai (intézetek, illetőleg osz

tályok versenye). Egyidejűleg, a versenytér másik részén fővárosi tanulókkal 
szuronyvivás.

7. Iskolai szertornázás: I—IV. osztálytornázás, V—VIII. csapat- 
tornázás.

8. Egyes intézetek által szabadon választott szabadgyakorlatok (eset
leg kéziszerekkel).

9. Egyes tanulók versenye (minden osztályban külön győztessel): 
a) I—III. oszt. 100 méteres futási verseny (előnyadással). — b) IV—VI. 
oszt. 150 méteres gátverseny 60 cm. magas, 6 gáttal (előnyadással). 
— с) VII—VIII. oszt. 500 méteres futási verseny (előnyadással). —
d) V—VIII. oszt. önként jelentkező tanulóinak gerelydobása czélba, egy
idejűleg a versenytér másik részén magas ugrási verseny. (I—VIII). —-
e) V—Vili. oszt. távol ugrási és kődobási verseny.
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10. Játékok: 1—П. oszt. kötélhúzás osztály osztály ellen : egy
idejűleg (a versenytér másik részén) III—IV. oszt. körróta labdajáték; 
V—VIII. osztály: kótyajáték és kifutó; egyéb bejelentett játékok.

11. Fclállitás. Győztesek kihirdetése. Dijak kiosztása. Az erre be
tanított növendékek eléneklik Kölcsey Hymnusát. Elválás.

Jegyzet. E jelzés V—VIII. egyúttal magában foglalja a polgári iskolák
V. és VI., a tanítóképző intézetek I—IV. osztályait, továbbá a középiskolák felső 
osztályaival egyenlőrangu szakiskolai évfolyamokat.

A budapesti rajztanár-képzőben tartandó pótló rajz-tanfolyam
ügyében a vall. és közokt. minister f. év febr. 10-én 2591. sz. a. a 
következő rendeletet intézte valamennyi tanker, főigazgatóhoz:

Az 1890. évi XXX. t.-cz. alapján m. é. 30,820. sz. a. kelt rende- 
letemmel kibocsátott tanterv értelmében a görög nyelvet nem tanuló 
gymn. növendékek a VII. és VIII. osztályban az ábrázoló mértan elemei
vel is megismertetendők. Minthogy gymn. rajztanáraink egy részének a 
folytonos gyakorlat hiánya miatt az ábrázoló mértanból nincsen meg 
többé a kellő készítettségök, ebbeli ismereteik erősítése czéljából szük
ségesnek mutatkozik egy pótló rajz-tanfolyam életbeléptetése. E tanfolyam 
Budapesten az orsz. minta-rajziskola és rajztanárképző intézetben (VI. kér. 
Andrássy-út 71. sz.) fog a jövő nagy szünidőben, f. é. julius 12-től 
augusztus 22-ig megtartatni. Az utazás költségeit a résztvevőknek kell 
viselniök. A tanfolyamra való felvételért szabályszerűen felszerelt kér
vénynyel hozzám kell folyamodni f. é. márczius 15-ig. Erről czímedet 
további szives intézkedés végett azzal értesítem, hogy szükség esetében 
azon rajztanárokat, kiknek a tanfolyamra nagyobb szükségük van, külö
nösen buzdítsák.

Budapesten, 1891. február hó 10-én.
Gr. Csáki/.

A történelmi és földrajzi nevek helyes használata ügyében a 
vall. és közokt. minister f. é. febr. 6-án 17,472/1890. sz. a. a követ
kező rendeletet intézte valamennyi kir. tanfelügyelőséghez:

Értesültem, hogy egyes nem magyar tannyelvű népoktatási tanin
tézetekben oly történelmi, illetőleg földrajzi tankönyvek és taneszközök 
(fali és kézi térképek, főldgömbök) szolgálnak a tanítás alapjául, me
lyekben a történelmi családnevek annyira eltorzított helyesírással hasz
náltatnak, hogy sokszor alig ismerhető fel az illető történelmi alak, 
kinek szerepléséről szó van, a földrajzi helynevek pedig nem a hivatalos 
elnevezés szerint, hanem egy-egy vidék sajátos elnevezése szerint fordul
nak elő.

A helyes eljárás e tekintetben az, hogy a történelmi nevek csak 
úgy használtassanak, a mint azokat a történelmi tudomány általában 
elfogadta, a földrajzi helynevek pedig vagy az állam által elfogadott
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hivatalos alakban legyenek Írva, vagy pedig, ha az illető vidéken szo
kásos elnevezéssel iratnak is, zárójelbe mindig kitétessék az illető hely
nek az állam nyelvén való hivatalos neve is.

Erről a tanfelügyelőséget tudomása végett oly felhívással értesítem, 
hogy a mennyiben tankerülete valamely nem magyar tannyelvű iskolájá
ban ily tankönyvek és taneszközök használtatnának, erről az illető 
könyv vagy taneszköz beküldése mellett tegyen jelentést.

Budapest, 1891. február hó 6-án.
Gróf Gsáky.

EGYESÜLETI ÉLET.

I. A választmány.

6 A választmánynak febr. 10-én tartott ülése.

Elnök: Berecz A., jegyző: fír ázik K.
Jelen voltak: Köpesdy S., Yolf Gy., Mayer ,/., Szerelemhegyi T., 

dr. Alexander B., dr. Веке M., Bermüller F., Deme L., Felsmann J., 
dr. Kármán Ж, Müller J., Sebestyén Gy., Tiber A.

A segélyügyi bizottság javaslatára a segélyző-alap kibővítése czéljá- 
ból a választmány elhatározza, hogy a) a vall. és közokt. minister úrhoz 
a Rökk-alap kamatainak elnyerése és a beiratásoknál a 10 kr. szedésének 
engedélyezése végett beadott kérvények megújítandók ; b) a tanárok közt 
és iskoláknál újabb gyűjtés rendeztessék; c) hangverseny rendeztessék, 
a mit Harrach J. vál. tag magára vállal. A végrehajtás a segélyező bizott
ság dolga lesz. A nyomtatványok költségeit a választmány engedélyezi.

A közgyűlés progrommjába a választmány fölveszi a tanárképzés és 
az iskolai testi nevelés kérdését.

A programmajánló bizottság javaslatba hozta „a reáliskola az egy
séges középiskola szempontjából“ kérdést is; azonban a választmány, mi
előtt a progiammba fölvenné, be akarja várni a körök és szakosztályok 
ide vonatkozó tárgyalásait.

A kiállítás ügyében Szerelemhegyi jelenti, hogy a szükséges bizott
ság megalakult, a felszólítások szétküldettek.

Sebestyén Gy. bemutatja a kérvény szövegét, a mely a pénzügy- 
minister úrhoz, a jótékonyczélú államsorsjátékban való részvétel végett 
benyújtandó lesz. A választmány helybenhagyja.

Volf Gy. jelenti, hogy a műszótár készítésére kiküldött bizottságot ' 
a jövő héten össze fogja hívni, és így ez munkálkodását újból meg fogja 
kezdeni.

Szerelcmhegyi titkár jelenti, hogy az ifjúsági iratok jegyzékét már 
nagyobbára összeállította és legközelebb egy nagyobb bizottság elé ter
jeszti, a mely a könyvekről véleményt fog mondani.
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Dr. Kármán M. kívánatosnak tartaná, hogy a szakosztályok tár
gyalásainál gyorsírók legyenek jelen. A választmány a szakosztályi elnö
köket kéri föl, hogy gyorsírókról gondoskodjanak.

Űj tagokul az egyesületbe léptek: Kárpáthy Gusztáv N.-Szebenben, 
aj. Brózik K .; Szmetana Ágoston V. kér. főgymn. tanár Budapesten, 
aj. Köpesdy S.; Guttenberg Pál középkereskedelmi iskolai tanár Buda
pesten, aj. dr. Веке M.

Végül a főtitkár megköszöni a választmány eddigi bizalmát és állá
sáról lemond. A választmány a lemondást elfogadva, a főtitkár teendőivel 
Szerelemhegyi Tivadar titkárt bízza meg.

II. A budapesti szakosztályok.

Az I. szakosztály jan. 27-diki ülése
Elnök: Sebestyén Gyula, jegyző : dr. Szigetvári János. Jelen vol

tak : Balásy Dénes, dr. Веке Manó, Biczó Géza, Hegedűs Károly, Hor- 
nischek Henrik, dr. Jancsó Benedek, Köpesdy Sándor, Paszlavszky József, 
dr. Pruzsinszky János, Bajner Ferencz, B,eif Jakab, Bévy Ferencz, 
Schwicker Brúnó, Szerelemhegyi Tivadar, Tiber Ágost, dr. Varga Bálint.

Balásy Dénes tartott előadást „Az énekoktatásról a középiskolában“. 
Előrebocsátja, hogy az ének és általában a zene rendszeres tanítása nagy és 
üdvös hatással van a serdülő ifjúságra. Nemcsak szívét nemesíti és szép
érzékét fejleszti, hanem a nemzetiségi eszmének is hatalmas ápolója. Ezért 
az énektanításnak valósággal politikai fontossága is van. Innen van, hogy 
minden nemzetnél, a legrégibbeknél is nagy fontosságot tulajdonítottak 
a zenének, Nálunk is a legrégibb időkre, egészen az iskolák keletkezé
séig visszamenve, mindenütt megtaláljuk az énektanítást. A közelebbi 
múltban különösen a felekezeti iskolák ápolták nagy gonddal. Ma a hány 
ház, annyi szokás. A leány- és polgári iskolákban rendes tantárgy, a 
középiskolákban facultativ, a legkülönbözőbb módon tanítva. A jövőben 
ez így nem maradhat. Meggyőződése, hogy a létesítendő kisdedóvók sikere 
is legfőkép az énektanítástól függ. Részletesen ismerteti ezután az ének
tanárképző tanfolyamot, melyet gr. Csáky Albin legújabban létesített az 
országos zeneakadémiában. Végre a létesítendő egységes középiskolára 
nézve a következő pontokba foglalja javaslatát az énektanítást illetőleg: 
Minden középiskolában szervezendő az énektanári állás; ez állás csak 
okleveles egyénnel tölthető be, ki tanulmányait a zeneakadémiában vé
gezte ; az énektanítás facultative történik, az alsó osztályokban legalább 
4, a felsőbb osztályokban 2 órában hetenkint; a tanítás az egész ifjú
ságra nézve ingyenes.

Az előadáshoz hozzászóltak : dr. Szigetváry János, mint egy közép
iskolai dalkör administrativ vezetője szükségesnek- tartja, hogy az ifjúság 
elé az éneken kívül egy más czél is tűzessék ki: a nyilvános föllépés, 
ez lelkesíti igazán. Kívánja ő is, hogy az énektanítás ingyenes legyen, 
mindenek felett pedig kívánatosnak tartja, hogy a tornaverseny, játék,
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kirándulás stb. nálunk is énekkel kapcsoltsasék össze, mint Németország
ban történik. — Köpesdy Sándor óhajtja e felolvasás közzétételét az egye
sületi közlönyben, hogy minél szélesebb körre terjedjen ki. — Dr. Jancsó 
Benedek különösen nemzetiségi szempontból tekinti a dolgot és kárhoz
tatja, hogy a magyar zenét lenézik, nem ápolják. Ajánlja egyszersmind, 
hogy a kifejtett tárgyat a választmány adja ki megvitatás végett a vidéki 
köröknek. — Dr. Varga Bálint szintén főkép nemzeti szempontból üdvözli 
az eszmét és szakértő tanítást kíván.

Sebestyén Gyula elnök összefoglalja a vita eredményét és kimondja 
határozatképen, hogy a szakosztály elfogadja Jancsó indítványát.

A II. szakosztály január 17-diki ülése.
Jelen voltak: Müller József elnök, Веке Manó jegyző, Balogh M., 

Biczó (?., Bogyó S., Bozóky E., Beme L., Hornischek II., Köpesdy S., 
Mendlik F., Pavlicsek S.. Beif J., Schmidt A , Szavkay E., Závodszky A.

Előadást tartott Mendlik Ferencz ily czímen: Néhány szó a mathe- 
matikai tanterv reformjához. — Azért szólal most fel, mert tudja, hogy 
akkor, ha a tanterv készítésének ideje elérkezett, az új eszméknek már 
tisztázva kell lenniük, az új tantervben nem azon eszméknek kell meg- 
valósulniok, melyeket a tantervet készítők akkor felvetnek, hanem azok
nak, melyeket a régi tanterv érvényessége idejében a szakkörök megbe
szélés tárgyává tettek és magukénak ismertek el. Ez alkalommal a számtani 
oktatás tervével óhajt foglalkozni. Jól tudja, hogy a mai számtani okta
tással nem lehetünk teljesen megelégedve. Emlékszik, hogy a mármarosi 
közgyűlés alkalmával egyhangúan oda nyilatkozott a közgyűlés, hogy a 
tanulóknak az elemi iskolákból magukkal hozott ismereteivel, a belépő 
tanulók készültségével a középiskola nem lehet megelégedve. Nem a taní
tókat hibáztatja, a kik között a túlnyomó rész a maga hatáskörén belül 
mindent megtesz; de okolja az elemi iskolai tantervet. A középiskolában 
nem szabad tisztán a gyakorlati czelt szem előtt tartanunk, mert nézete 
szerint a mathematikával a gondolkozás felébresztésére, irányítására kell 
törekednünk. Ezért kell rendszeres ismeretet nyújtanunk különösen a tör
tek tanában, mert a törtek számítása, nézete szerint, az alsó osztályok 
logikája. E fontos anyagot az elemi iskolából félig készen hozza magával 
a tanuló, pedig jobb volna, ha belőle semmit nem tudna. Ezért czélsze- 
rűnek tartaná, ha az elemi iskolában a törteket nem tanítanák, vagy hogy 
a gyakorlati czélnak mégis megfelelhessen ez iskola, óhajtaná, hogy a 
mostani III. osztályból lépnének a tanulók a középiskolába, a jelenlegi 
első osztálybeli számtani anyag két részre választatnék, az egész számok
kal való műveletek és a törtnek mint hányadosnak fogalma az első évre, 
a törtekkel való műveletek rendszeres tárgyalása a második évre jutna. 
Hogy az első osztályban kevés időnk van az előirt nagy anyag feldolgo
zására, azt mindnyájan érzik, a kik első osztályban tanítanak; de nézete 
szerint óratöbblettel a dolgon nincs segítve, az óraszaporítás csak más 
tantárgyak, vagy az ifjú testi fejlődésének rovására történhetnék meg. —
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A harmadik osztályban a számtani oktatás egyedüli czéljául kellene ki
tűzni : a gyakorlati életből vett példák tárgyalását minden szabály mellő
zésével. A szabály megtanulása és alkalmazása elvonja a tanulót a gon
dolkozástól. Nézete szerint viszony, arány, hármasszabály, keverési szabály 
valóságos lomok, melyeket ideje volna számtani oktatásunkból kiküszö
bölni. Összetett hármasszabály szerint megoldandó feladatokat kihagyná, 
mert az életben nem fordulnak elő, a keverési feladatok pedig, az ötvény- 
számítástól eltekintve, a gyakorlati czélnak nem szolgálnak. Az életben 
nem kevernek, hanem inkább elválasztanak; nem egy fajt készítenek 
többől, hanem ellenkezőleg sortirozzák az árut. A harmadik osztály anya
gánál a gyakorlati élet szükségleteit tartja kizárólag szem előtt, a szám
tani eljárás pedig mindenütt az, a mit a természetes, józan ész szab elé 
és a négy alapművelet rationalis alkalmazásában áll. — Csak általános, 
nagy vonásokban kívánta jelezni az irányt, melyet a majdan készülendő 
mathematikai tantervnek kellene megvalósítania; hátra van még, hogy 
elmondja nézetét a mathematikának a felsőbb osztályokban való tanítá
sára vonatkozólag, és hátra van még a részletek előterjesztése. Ezt más 
alkalommal teszi meg.

Beif teljesen egyetért az előadóval abban, hogy az első osztályba 
lépő tanulók ismeretével a középiskola nem lehet megelégedve, jobb lenne 
sok tekintetben tabula rasa, mint a mai ismereteik. Tapasztalja mindig, 
hogy olyan fejezeteket, melyek az elemi iskolában nem szerepelnek, na
gyobb érdeklődéssel tanulják, mint azokat, melyek már ott előfordultak. 
A fővárosi viszonyokat számba véve, az első osztályban az óraszám kevés. 
60 fiúval az anyagot lehetetlen elvégezni. — Beme szerint az előadó az 
előképzés hiányosságából vonta le a postulatumot. Ő is azt tartja, hogy 
az elemi iskolában túl vannak tömve a tanulók, a törtek tanítása mellő
zendő volna a IV. osztályban, a ki nem jár középiskolába, úgyis köteles 
még ismétlő-iskolába járni; nem tartaná czélszerűnek, ha a Ill-dikból 
lépnének be a tanulók, a kik még éretlenebbek lennének. Az első osz
tálybeli anyagot két részre választani nem tartaná czélszerűnek. Az elő
adó által az oktatás metliodusa tekintetében kifejtett elvekkel egyetért. — 
Hornischek II utal arra, hogy a felsőbb leányiskolában már is két részre 
osztották az anyagot, úgy, a mint az előadó kívánja, és nézete szerint 
az eredmény javult. A mi az elemi iskolára vonatkozó panaszt illeti, az 
nézete szerint épen olyan alapos, mint az egyetem és műegyetem pana
sza a középiskolákra vonatkozólag. Egyes tárgyak tanárai mindig azt 
hangoztatják, hogy jobb szeretik az oly tanulókat, a kik minden előké
szület nélkül jönnek a főiskolára. — Bogyó előadóval teljesen egyetért 
a tanítás methodusára vonatkozólag, a szakosztályban nehány év óta tar
tott előadások mind ennek az egészséges iránynak a kifejezői. Nézete 
szerint a szabály felállítása helytelen, ha a szabály tisztán formális, mely
ben a feladat természete nem nyilvánul. De szükségesnek tartja az olyan 
szabályok felállítását, melyekben a feladat természetéből eredő gondolat- 
menet jut kifejezésre. A mi a főiskola és középiskola közötti ellentétet 
illeti, szóló azt hiszi, hogy a baj okát abban az előadási módban kell
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keresni, a melylyel a főiskola a tanulók elé áll. Oly általánosságban 
mozognak ezek, hogy a középiskolai tanuló nem ismeri fel bennük az ő 
régi jó ismerőseit. — Bozóky is teljesen egyetért előadóval. Helyteleníti, 
hogy az alsóbb osztályokban rendszerint fiatal embereknek kell tanítaniok, 
holott a tanítás ott nehezebb, mint a felsőbbekben.

Müller elnök örömmel constatálja, hogy elvi ellentét a szakosztály
ban nem uralkodik, a mi azt bizonyítja, hogy előadó a szakosztály néze
teit híven tolmácsolta. Köszönetét mond az előadónak a szakosztály nevé
ben és kéri, hogy az előadását még az idén folytassa a jelzett irányban.

in. A k ö r ö k .
A pozsonyi kör decz. 10-én tartott gyűlésén, a nov. 8-iki meg

állapodáshoz képest Jónás János, keresk. akad. igazgató szabad előadást 
tartott az egységes középiskoláról.

Előadásának bevezetésében abbeli aggodalmának adott kifejezést, hátha a 
tanároknak az egységes középiskolát illető tárgyalásai teljesen fölöslegesek, a 
mennyiben nálunk szeretik a függő kérdéseket a «sic volo. sic jubeo»-val eldön
teni. De érdemesnek tartja mégis a hozzászólást, mert sok oly eszme merül föl e 
kérdés vitatása közben, a melyekkel a tanároknak mindig hasznos foglalkozniok. -— 
Ezután egyenkint vizsgálja azokat a jelszavakat, a melyek az egységes közép
iskola kérdésében eddig dominálnak. Az egyik jelszó túlterhelés. Erre nézve az 
a véleménye, hogy a kik legjobban hangoztatják, azok volnának a legnagyobb 
túlterhelők. Bizonyos tárgyakat ki akarnak küszöbölni; de hányat csempészné
nek be helyettük! ? Roppant könnyelműség és fölületesség uralkodik e téren, 
— úgymond — maga az új-görög erre ékesen szóló példa. Elismeri ugyan, hogy 
van túlterhelés, s e bajon kell is, s lehet is segíteni, csak ne akarjon az iskola 
egész Conversations-Lexikont bevinni a gyermek fejébe. Az iskola csak az irányt 
adja meg, s az alapot vesse meg ; s ezt teheti túlterhelés nélkül. A kit túlterhel, 
az nem való az iskolába. —A másik jelszó a classicismus elleni küzdelem. Nézete 
szerint classicismus nélkül lehet ismeret, de nem lehet tudományosság, igazi 
műveltség. Művelt embernek anyanyelvén kívül még egy-két nyelvet kell ismernie, 
még pedig nem practicus szempontból Modern nyelv erre nem alkalmas, mert 
abban megint csak a magunk eszejárását és világfelfogását találjuk. Annak 
historicus nyelvnek kell lennie; még pedig vagy latinnak, vagy még inkább 
görögnek, még pedig eredetiben ; de nem a phiiologusok észficzamító mezejéül 
kell ennek lennie, hanem segédeszközül az illető' irodalmakhoz. — A harmadik 
jelszó a nemzeti műveltség. Ez szerinte nem erkölcsi alap. A nemzetiségi érzet 
csak az önös ösztön tágulása, mely az embernél nemesebb irányú lehet ugyan, 
de lényegileg csak utilitárius elv. Nem akarja ugyan kizárni az iskolából a 
nemzeti elemet, de másfelől nem tartja helyesnek, ha az iskola politikai czélok 
szolgálatába szegődik. Felfogása szerint a biblia, s a mit az emberiség nagyjai 
létünk és rendeltetésünk kérdéseiben nagyot, nemeset és szépet gondoltak, tettek 
és megírtak, még mindig jobb erkölcsi alapja a nevelésnek és tanításnak, mint 
akármelyik más elv. — Áttérve az egységes középiskola szervezésének kér
désére, bevallja, hogy ennél számolnunk kell a gyakorlati élet exigentiáival, a 
melyek tarthatatlannak mutatják a mai állapotot. Tarthatatlan pedig a mai élet 
sok ágú követelményei szempontjából, másfelől azért, mert a szülőnek már 
10—12 éves gyermeknél kell meghatároznia, hogy az mely pályára lépjen. 
A kétféle szempontnak csakis az iskola oly szervezete felel meg, mely egységesen 
vezeti a tanulót addig, mig egységesen vezethető; azután szétválasztja az utakat 
annyifelé, a hányfelé az élet kívánja. E szervezet fővonalai: a -4 évi népiskola
6—10 éves korig az összes polgároknak; 3 évi egységes középiskola a közép-



3 5 В

osztálynak; ezután 5 évi gymnasium, 4 évi reáliskola s 4 évi szakiskola a magukat 
valamely irányban tovább képezni akarók számára. — Ezután az egyes iskolák 
tantervét ismerteti s mindegyikénél a testfejlesztést, továbbá a kézi ügyesség és 
Ízlés kiművelését tartja egyik főfeladatúi A népiskolára nézve továbbá megjegyzi, 
hogy az nem tanít, csak nevel; eszközei pedig az irka, az abc s a számoló 
tábla mellett csupán az olvasókönyv, megfelelő olvasmányokkal, a történelem, 
alkotmánytan, gazdaságtan, földrajz, természetrajz és természettan köréből; 
különösen még bibliai és bittörténeti olvasmányok és költemények. — A közép
iskola a népiskolában szórványosan gyűjtött anyagot kiegészíti és rendszerbe 
foglalja. A tantárgyak tehát az ügyességeken kívül, a melyekhez a geometriai 
és szabadkézi rajz járul, a nyelvszerkezet tana, a magyaron kívül a német nyelv ; 
történelem, alkotmánytan, gazdaságtan, természettan, természetrajz, földrajz, szám
tan, geometria, keresztény hittörténet, irodalmi olvasmányok. — Ezzel az álta
lános iskolázás be van fejezve. Innen a következő specialis iskolába csak meg
felelő fölvételi vizsgálat alapján lehet följutni. E fölvételi vizsgálat nem azt nézi, 
hogy a tanuló birja-e a háromosztályú középiskolában közölt ismereteket, hanem 
hogy megvan-e benne a specialis iskolában megkívánt specialis rávalóság. — 
A gymnasium tudós iskola ; a pap. tanár, orvos, jogász előiskolája. Alapiránya 
a históriai levezetés, középpontja a nyelv és irodalom, még pedig a nemzeti 
nyelv; tárgyai pedig ezenkívül még egy modern nyelv, a latin s görög nyelv, 
(ez utóbbi a 3. osztálytól kezdve), a német nyelv, s a negyedik osztálytól kezdve 
föltételesen kötelezó'leg angol, vagy egy szláv nyelv. A reális szakoknak inkább 
tudományos rendszere és történeti fejlődése tanítandó. A földrajz, kapcsolatban 
az ethnographiával, geológiával és természetrajzzal; a történelem az archeo
lógiával és modern institutiók fejlődésével; a gazdaságtan ; betetőzésül: irodalom- 
történet. E mellett a hit- és erkölcstan, szintén történeti alapon. — A reáliskola 
nem tudós iskola, hanem kizárólag a technikai pályákra előkészítő iskola. Tan
tervében a reáliák játszák a főszerepet, nagyobb súlyt fektetvén ezek teljes rend
szerére és methodusára, mint a történelmi fejlődésre. — A szakiskolák hasonló 
tendentiával bírnak, mint a reáliskola, és ezt természetöknek megfelelő eszkö
zökkel érik el.

Az előadáshoz nyomban többen hozzászólottak; minthogy azonban 
maga a kérdés, meg a Jónás által mondottak sokkal tágabb körben mozog
nak, hogysem a kör tagjai legalább némi megállapodásra juthattak volna, 
ezért a kör a jan. 17-én tartott gyűlés napirendjére újból az egységes 
középiskola kérdését tűzte ki, a mely alkalommal Jónás előadása is 
tüzetesebb megbeszélésre került. Legelőször Albert József, lyceumi tanár 
szólt a kérdéshez.

Mindenek előtt Jónásnak abbeli állításával foglalkozott, mely szerint a régi 
középiskolából, a reális stúdiumok mellőzése mellett is, jeles szakemberek 
kerültek ki, s ezt az eredményt Jónás egyrészt a vallásos, másrészt a classicus 
tanulmányok kizárólagosságának, illetőleg az ebből folyó szellemnek tulajdoní
totta. Szerinte az ily kivételes jelenségek oka inkább abban keresendő, hogy 
a régi iskola több időt hagyott az önképzésre. Különben elismeri, hogy a kinek 
akár a vallásos, akár a classicus műveltsége hiányzik, egyoldalú ember; de 
mélyebben vizsgálva azokat, kérdi, nem az a psychologiai szükségesség hozta-e 
létre a modern iskolákat, hogy a csak classicus műveltséget szintén egyoldalú
nak tartották, s kiegészíteni törekedtek azt a modern és reális műveltséggel ? 
Ma pedig az egységes középiskola kérdését ismét nem az a vágy vetette-e föl, 
hogy a műveltség mindez ágait felölelve egész embert neveljünk azokból, a kik 
hivatva vannak a nemzet intelligentiáját megalkotni? Igen, de éppen mert ez a 
műveltség olyan sok irányú, compromissumra van szükség. Albert tehát elfogadja 
Jónás tervezetének első felét, hogy a középiskolai tanítás alsó foka bizonyos 
egészet alkosson, a mely fölöslegessé tegye úgy a polgári, mint a reáliskolákat, 
s mellőzze a classicus nyelveket; azonban ezt a cursust 3 évről 4-re szeretné 
kiterjeszteni. Részletesen bizonyítgatja, hogy a negyedik év mily szükséges az
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egyes tantárgyak kiegészítése és összefoglalása érdekében. A szakiskolákba átlépők 
előleges megvizsgálását feleslegesnek tartja, mert nincs az a psychologus, 
a ki egy rövid óra alatt arra nézve a gyermek lelkében olvashatna, hogy van-e 
hajlama az illető pályára, vagy nincs; az előkésziiltség alaposságát pedig ítéljék 
meg azok, a kiknek keze alól kikerül Ugyanazok Ítélhetik meg legjobban, hogy 
ki alkalmas a — Jónás szerint — tudós iskolának nevezett tanfolyamra. — Jónásnak 
classicus és reális irányú két felsőbb cursusát Albert a közvéleményre való 
tekintetből, meg psychologiai okokból is egyesítendó'nek és egyesíthetőnek tartja. 
A görög és latin műveltség ugyanis be végzett műveltség; az különösen a görög. 
E nyelven többé se tudományos, se szépirodalmi alkotás nem születik ; magába 
a szellembe pedig fordítás útján is behatolhatunk, úgy hogy a műveltség ez ágát, 
a most életbeléptetett tanterv szerint bátran össze lehet kapcsolni a magyar 
irodalmi tanítással. Maradna tehát a latin és két modern nyelv, míg a reális 
tudományokat nagyobb mértékben kellene felölelni. — Ezután részletesen kifejti 
a felölelendő' stúdiumok mennyiségét és módszerét.

Ezután dr. Schönvitzlcy Bertalan, kir. katb. főgymn. tanár, olvasta 
fel Jónás előadására vonatkozó reflexióit.

Felolvasásában az egységes középiskola elvi részével foglalkozott, mert 
úgy van meggyőződve, hogy e kérdésnek helyes megoldása első sorban attól az 
alapelvtől függ, a melyre az egységes középiskolát fölépítjük. Ehhez képest Jónás 
iskoláját alapjában elhibázottnak tartja, és pedig azért, mert az minden elv 
nélkül szűkölködik ; mivelhogy az, a mit Jónás elvnek tart, t. i. a biblia s az 
emberiség nagyjainak elmeművei és tettei: nem elv. hanem minden nevelő 
tanításnak eszköze és anyaga. Hogy mennyire nem elv ez, azt legjobban mutatja 
Jónás iskolájának tanterve, a mely egészen más elv alapján készült. Csakhogy 
ez az elv sem sokkal szerencsésebb, mert cosmopolita világfelfogásban gyöke
rezvén, lehetetlen is, meg, erkölcsi tekintetben, veszedelmes is, mivel tulajdon
képen csak élelmes, mindenütt beváló, de minden nemesebb egyéni bélyeg nélkül 
szűkölködő átlag-embereket nevel. — Szerinte a középiskola elvének megállapí
tásánál nem a mindenütt megélhetés szempontja az irányadó, hanem azon ethikai 
föltételek, a melyektől a modern és nemzeti egyéniség kiformálása függ. E föl
tételekkel épúgy ellenkezik a cosmopolitikus felfogás, mint a mostani gymnasium- 
nak már önmagában is értelmetlen és lehetetlen elve : a humanisticus műveltség 
megadása a classical nyelvek alapján. Részletesen fejtegeti aztán, hogy a classicus 
nyelvek tanításán alapuló középiskolai nevelés, már a classicus kor kezdetleges 
világnézleténél fogva mennyire nem lehet hivatva nevelési feladatok megoldására 
oly korban, a mely kornak erkölcsi iránya az emberi tehetségek harmonicus 
kiformálására, a jogeszme megvalósítására, s az egyéniség érvényesítésére irányuló 
törekvésekben kulminál; s a mostani középiskolák ellen irányuló áramlatot 
épen abból az ellenmondásból magyarázza, a mely a mai kor törekvései és az 
avult világnézlet szolgálatában álló középiskolák között van. — A mai kornak 
épen az egyéniség érvényesítése iránt nyilvánuló törekvéséből származtatja a 
nemzeti törekvéseket, a melyek előtt kiváltképen nekünk nem szabad elzárkóz
nunk, mivelhogy más nagyobb, sőt kisebb nemzetek közoktatásügyét már rég 
áthatotta a nemzeti eszme, míg a mi középiskoláinkban a nemzeti műveltség 
tárgyai nagyon mostoha bánásmódban részesülnek. Arra következtet tehát, hogy 
az egységes középiskolának elvéül a nemzeti műveltségen alapuló jellemképzést 
kell kitűzni, s részletesen kifejti, mit ért ezen. s fővonásokban azt is, hogyan 
akarja e czélt elérni. — Ezután czáfolja Jónásnak azt az állítását, hogy a nem
zeti elv nem erkölcsi elv, s a történelem segélyével kimutatja, hogy ez eszme 
a művelt nemzetek történetében mutatkozó összes erkölcsi törekvéseknek corolla- 
riuma, a melynek sem a vallásosság, sem a humanismus elve előtt nem kell 
szégyenkeznie, mivel mindakettőt a maga sajátos talaján egyesíti. — Végűi még 
azt vitatja, hogy a középiskolának, mint a nemzetet vezető, kormányzó és fen- 
tartó tényezők iskolájának, nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy a nemzet
politikai feladatok megoldásában vezérvivőként szerepeljen.
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A fentebb vázolt felolvasások többeknek felszólalását vonták maguk 
után. Pirchala Imre Jónás tervére vonatkozólag kevesli a középiskola 
három évi cursusát, s azt legalább 4 évre akarná kitérj esz tetni, főkép 
azért, mert ez a nemzet zömének iskolája volna. Aggodalmai vannak arra 
nézve is, hogy három év alatt a görög nyelvből lehetne-e számbavehető 
eredményt felmutatni. — Havas Miksa főkép a reáliskolák tudományos 
jellegét veszi védelmébe s kivánja, hogy a Jónás-féle reálcursus is nem 
pusztán gyakorlati czélokat tartson szem előtt, hanem a reáliákkal tudo
mányos szempontból is foglalkozzék — Dr. Wagner Lajos, Németországra 
hivatkozva, védelmére kel a nemzeti eszmének. A classicus műveltséget 
összeegyeztethetőnek tartja az egységes középiskolával, csak hagyjuk el 
a nyelveket, de tartsuk meg az irodalmakat. A magasabb cursusra képesítő 
felvételi vizsgálatokat fölöslegeseknek tartja, stb. stb. — A kör tagjai 
végül tekintettel a kérdés fontosságára, s a felmerült nézetek szétága- 
zására, annak folytatólagos tárgyalását a következő gyűlés napirendjére
újból kitűzték. _ „ , , _ , , , .. .Dr. bchonvitzky Bertalan, a kor jegyzője.

A trsztenai kör jan. 28-án tartott ülésén Dortsák Gyula az új 
Rendtartást magyarázta vonatkozással az előbb- érvényben levőre és tárgyi 
vonatkozások szerint egybeállítva s a vonatkozó ministeri rendeletekkel 
egészen máig kiegészítve.

A febr. 4-én tartott ülésben a kör egyértelmű helyesléssel elfogadta 
a budapesti V. kér. áll. főreáliskola tanártestületének emlékiratát a tanári 
fizetések felemelése tárgyában és elhatározta, hogy a képviselőházhoz 
intézendő kérvény benyújtására a megyei országgyűlési képviselőket fel
kéri. — Ezután Dortsák Gyula bemutatta az általa a törvény, az új 
Rendtartás s a vonatkozó ministeri szabályrendeletek alapján összeállított 
intézeti rend- és fegyelmi szabályokat, melyeket a kör egyhangúlag elfo-
8ai*0tt' Kotunovics Győző, a körjegyzője.

A beszterczebányai kör febr. 4 én tartotta rendes havi ülését. 
Petricskó Jenő elnök új tagul Firbás Nándor tanárt jelentette be, a mi 
örvendetes tudomásúl vétetett. Ezután Marcsiss János értekezett a nagyobb 
kézi könyvek hiányának okairól.

Bevezetőleg kifejti, mily kárára van az az országnak, hogy tudományos kézi 
könyveink nincsenek. Egyebek közt ennek tulajdonítja, hogy a magyarosodás 
nem halad elég intensive. Ezen állítását igazolja azon tapasztalással, hogy sok 
szülő' még ma is nagyobb súlyt helyez gyermekénél egy idegen nyelv alapos 
elsajátítására, mint a magyaréra, mert azt hiszi, hogy szakbeli műveltséget csak 
valamely idegen nyelv segítségével lesz képes elsajátítani. Ezen hiánynak tulaj
donítja azt is. hogy a magyar értelmiség nagy részének műveltsége még nem 
áll a kívánatos fokozaton ; mert nélkülözi az eszközöket, melyekkel azt elérhetné. 
A sokat emlegetett «magyar genius» kifejlődésének egyik hátráltatójának ezt 
tartja, hogy idegen, de főleg német tudományos könyvek használata által inkább 
az idegen genius fejlődik nálunk. — Folytatólag elmondja, mik az okai a tudo
mányos kézi könyvek hiányának. Különösen azt említi, hogy tudósaink ilyeneket 
nem Írnak. Ezt nem hozza fel szemrehányásképen, hanem annak tulajdonítja.
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hogy azok sok költséggel és sok évi fáradsággal járó munkájukért nemcsak 
hogy nem nyerik el a megérdemlett jutalmat, hanem még kiadót is alig talál
nak. Ha pedig maguk költségére nyomtatják ki munkájukat, bizton számíthatnak 
arra. hogy kiadásuknak csak csekély részét lesznek képesek visszaszerezni. Hogy 
ily drága dicsó'ség után tudósaink nem áhítoznak, azt nekik rósz néven venni 
nem lehet. Az akadémia nem rendelkezik annyi jövedelemmel, hogy a szükséges 
nagyobb terjedelmű tudományos könyvek kiadását, biztos veszteség kilátásában 
maga eszközölhetné. A kiadók pedig azért, mert még nálunk csekély a tudo
mányos könyveket olvasó közönség, nemcsak hogy nem díjazhatják az Írókat 
megfeleló'en, hanem az ily munkák nyomtatási költségeinek visszaszerzését sem 
remélhetik s ennélfogva azok kiadására nem vállalkoznak. Az előadó azon 
nézetben van, hogy rövid idő alatt el lehetnénk látva a szükséges tudományos 
kézi könyvekkel, ha rendelkeznénk annyi anyagi eszközzel, melynek segítségével 
az Írókat érdemük szerint díjazhatnék és ezen könyvek kiadásáról gondoskod
hatnánk. Minthogy azonban tudományos egyesületeink még nincsenek oly anyagi 
helyzetben, hogy ezt tehetnék, azt indítványozza az értekező, mondja ki a kör. 
hogy másképen a tudományos kézi könyvek hiányán nem vél segíthetni, mint 
az által, ha a kormány évenkint egy csekély összeget venne fel budgetjébe azon 
czélból, hogy azzal pályázat hirdetése nélkül valamely tudományos egyesületnél, 
pl. az akadémiánál benyújtott és általa approbált bármily szakmájú nagyobb 
tudományos könyveket díjazna, ezen könyvek kiadásáról gondoskodnék és módot 
nyújtana azokat olcsón megszerezhetni.

Az erre kifejlődött vitában többen vettek részt.
Sebesztha Károly köri tag osztozik az előadó nézetében és constatálja, 

hogy Magyarországon kevés a tudós férfiú, a ki szakszerű tudománynyal foglal
kozik, ezt legfeljebb a tanárok teszik, a kik különben első sorban hivatvák is arra. 
Szükségesnek tartja, hogy a tudományos könyvek első sorban a tanároknak 
hozzáférhetőbbekké tétessenek; mert ha rendelkeznénk is az olyan könyvekkel, de 
ha ezt meg nem teszszük, megint csak ott volnánk, a hol most, a mennyiben 
a tanárnak nem áll módjában, hogy azokat megszerezhesse. A baj orvoslását 
tehát csak a kormány hozzájárulásától teszi függővé. A kormány ugyanis 
juttassa a tudományos intézeteket azon helyzetbe, hogy szerezhessék meg azokat 
a könyveket, melyeket egy erre a czélra kijelölt testület, pl. az akadémia, jele
seknek kimondott. Nálunk van elég tudós, a kik tudnak és szeretnének dolgozni, 
de sajnos, nincsen rá kiadó; holott ha a kiadó legalább a tudományos intéze
tekben látna biztos vevőt, akkor hamarább vállalkoznék a mű kiadására.

Miután még több tag szólt a dologhoz, a kör magáévá teszi az 
előadó nézetét és egyszersmind hozzájárul Sebesztha K. indítványához : a 
kormány juttassa az intézeteket azon helyzetbe, hogy a tudományos könyveket 
megszerezhessék.

Ezután Jurkovich Emil bemutatja s ismerteti Szerelemhegyi Tivadar 
„A görög államrégiségek“ czímíi müvét. A munkáról, mely a gymnasium 
Y. osztálya számára Íratott, nagyjában elismerőleg nyilatkozik ; kifogásolja 
azonban, hogy a szerző a görög terminus technikusokat feltűnően kerülte, 
csakhogy a görög nyelvet nem tanulóknak nehézségeket ne okozzon; 
kevesli azonfelül az adott illustratiókat, a melyek egyébiránt szerinte 
feleslegesek is, ha az intézet csak a legközönségesebb szemléltető esz
közökkel is bir.

Faith Mátyás, a kör jegyzője.
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GYAKORLATI KÉRDÉSEK.

Magyarázó jegyzetek a középiskolai új Rendtartáshoz.*)

III. Tanulmányi ügyek.
19. §. Az iskolai év megnyitása. A 28,452/1889. sz. r. szerint a 

tanév megnyitásáról szóló jelentés elmaradhat. Azon esetben azonban, 
ha a tanévet alapos oknál fogva csak később lehetne megnyitni, a jelen
tés mindenesetre megteendő ezentúl is.

20. §. A tanítás folyama. A 8619/1887. sz. rendelet megengedi, 
hogy az ugyanezen rendelettel kibocsájtott országos tanterv szemmeltartása 
mellett a ministerium jóváhagyásának fentartásával helyi tanterveket ké
szíthessenek az egyes tanintézetek.

A 21,199/1888. sz. szabályrendelet megköveteli, hogy minden 
középiskola a 8619/1887. sz. rendelettel kiadott gymnasiumi tanítás 
terve **) és a reávonatkozó utasítások szerint állandó „Tanmenetet“ ké
szítsen, melyet a megfelelő tankerületi királyi főigazgatók jóváhagynak 
és szükség esetén a vall. és közokt. ministeriumnak bemutatnak.

Hogy a rendeseken kívül a középiskolákban rendkívüli tárgyakat is 
lehet tanulni, azt az új rendtartás III. (Tanulmányi ügyek) fejezete nem 
érinti. A középiskolai törvény 6. §-a megígérte, hogy a tanterv ki fogja 
jelölni, hogy a rendes tantárgyakon kívül még mely tantárgyak taníthatók 
a középiskolákban. Ez azonban a 8619/1887. sz. rendelettel kiadott 
gymnasiumi tanítás tervében, kivéve a szépírást, még nincs meg
mondva ; de számos ministeri rendelet szól a rendkívüli tantárgyak 
tanításáról; például a 28,452/1889. számú rendelet a 3. pont alatt 
ezeket mondja: „A rendkívüli tantárgyakról jövőben csak azon eset
ben teendő a tanév elején jelentés, ha a tanárok, a tanterv, a taní
tási fokosztályok, heti órák vagy tandíj tekintetében a múlthoz képest 
változás áll be. A jövő 1889/90. tanév elején azonban még a szokott 
módon teendő meg a felterjesztés, a melynek mellékletét képező kimu
tatás a későbbi változásokkal való egybevetés végett a nevezett ministe- 
riumnál vissza fognak tartatni.“ Az új Rendtartás 53. § ának II. 2. pontja 
szerint a rendkívüli tárgyak tanítása meg van ugyan engedve, de itt 
sincs megmondva közelebbről, hogy melyek legyenek azok.

Hogy a vall. és közokt. minister nagy súlyt helyez arra, hogy a 
középiskolákban rendkívüli tárgyak is taníttassanak, kitetszik az 1890. 
július 25-én 25,407. sz. a. kelt rendeletéből, melyben egy középiskolát 
az általa bemutatott 1888/9. záró jelentése után megró azért, mert rend
kívüli tantárgy egyáltalában nem adatott elő benne.

A 11,007/1887. sz. rendelet értelmében az 1887/8. iskolai évtől 
kezdve a gyorsírás tanítása csak a III. osztálytól kezdve engedtetik meg,

*) Az első közleményt 1. okt.-nov. fűz. 96—108. 1.
**) A reáliskolai tanterv kiadatott 15,466/1884. sz. rendelettel.

T a n á re g y e sü le ti K özlöny. XXIV. 26
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de még ezen osztály tanulói közül is kizáratnak mindazok a gyorsírás 
tanfolyamából, kiknek a magyar nyelvben tanúsított előmenetele kevésbbé 
kielégítő.

A szépírás kötelező rendkívüli tantárgy. A 19,991/1882. sz. ren
delet intézkedett, hogy a szépírás az 1882/3. tanévtől kezdve a tanul
mányi alap megterhelése nélkül az I., II., III. osztályban heti egy-egy 
órában taníttassák; ez utóbbi intézkedés azonban a 8619/1887. sz. ren
delettel kiadott Tanítástervével az I. és II. osztályra szoríttatott.

A középiskolai törvény 5. §-a értelmében a rendes tantárgyak ta
nulása alól fölmentésnek helye nincs ; kivéve testi fogyatkozás miatt a 
testgyakorlat, a geometriai rajz (technikai része) és a szépírás tanulása. 
A fölmentés jogát a vall. és közokt. minister az igazgatókra, illetőleg a 
főigazgatókra ruházta. Álljon itt a 44,870/1885. sz. r. egész terje
delmében :

«Az administratióban a fölös munka mellőzése, s az ügymenet egyszerű
sítése és gyorsítása tekintetéből a vallás és közoktatásügyi m. kir. minister a 
rendelkezése és vezetése alatt álló középiskolákban a testgyakorlás, mértani 
rajz (technikai része) és a szépírás tanulása alól való felmentés jogát, melyet az 
1883. évi XXX. t.-cz. 6. §-a a vallás és közoktatásügyi ministernek tartott fenn, 
a középiskolai igazgatókra, illetőleg tankerületi főigazgatókra ruházza, kik a 
jogot a minister nevében fogják gyakorolni. — Az írásban adandó felmentésnél 
a felmentés e szavakkal vezetendő be: «a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister 1885. évi 41,870 sz. a kelt rendeletével nyert felhatalmazás alapján». 
A felmentés egyelvű és egyöntetű gyakorlására a következő utasítás irányadó: 
1. A felmentés csak a szülő vagy helyettese kérelmére történhetik meg. 2. A 
szembeötlő testi hibáknál, de csakis a következó'knél: sántaság (ez csak a test- 
gyakorlást illetőleg) bénaság, púposság, félszeműség, a felmentést és pedig az 
egész tanévre a középiskolai igazgató maga adja meg szóbeli kérelemre s minden 
orvosi bizonyítvány követelése nélkül. 3. Múló testi bajoknál és betegségeknél 
egy félévnél kisebb időtartamra szintén az igazgató adja meg a felmentést, de 
csak orvosi bizonyítvány alapján, melyben jelezve kell lenni a betegségnek, s 
annak is, hogy a felmentés szükséges és mennyi időre adandó meg. 4. Egyéb 
bajoknál és betegségeknél az év hosszabb részére, vagy az egész tanévre szóló 
felmentés megadására a tank. főigazgató hatalmaztatik fel, kihez az illető közép
iskolai igazgató útján kell folyamodni. A folyamodványhoz a fennebbihez hasonló 
szerkezetű orvosi bizonyítvány melléklendő. 5. Ha a tanintézetnek van rendes 
orvosa, ettől kiállított igazolvány, különben hivatalos pecséttel ellátott hatósági 
orvosi bizonyítvány követelendő. Egy negyed évnél rövidebb időre, különösen 
kiállott betegség után szükségelt üdülés czéljából. a tanintézeti igazgató magán 
házi orvos bizonyítványára is megadhatja a felmentést. 6. A testgyakorlásnál 
az orvosi bizonyítvány alapján részletes felmentésnek is lehet helye, például a 
nyújtón való gyakorlatoktól. 7. Az igazgató elutasító határozata ellen netalán 
beadott felfolyamodványok az igazgató véleményével'a tankerületi főigazgatóhoz, 
a főigazgató elutasító határozata ellen beadott felfolyamodványok pedig ugyan 
ennek véleményével a vallás és közoktatásügyi ministerhez terjesztendők fel. 8. 
A mennyire lehetséges, a főigazgatóhoz intézett folyamodványok az intézeti 
igazgató által mind együtt küldendők fel; és pedig az év elején szeptember 
30-áig, mely időpontra a tanulók jó eleve figyelmeztetendők. Ha a felmentés 
szüksége évközben áll be, a kérelem elfogadása és tárgyalása ekkor sem tagad
ható meg. 9. A mértani rajz (technikai része) alól való felmentés eddigelé sok
féleképen értelmezte tett. A dolog felfogásánál csak két momentum lehet irány
adó, t. i. egyrészről a fölmentett tanuló testi fogyatkozása, másrészről a tan
tárgy alakbeli megértése, mely utóbbi rajzolás nélkül lehetetlen. Ennélfogva a 
rajz technikai része alól fölmentett tanulótól nem követelendő a mértani rajznak
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finom, s a szemet nagyon igénybe vevő, apróságokig menő pontos előállítása, 
nem követelendő a technikai ügyesség; azonban köteles a tanuló a dolog kellő 
megértésének elérésére és kimutatására oly rajzot készíteni, melyből a mértani 
felfogás kitűnjék. Egyátalában az ily tanulótól nagy mértékű és vastag vonású 
rajzok követelendők. Ha a rajzbeli felfogás az első rajzokból kitűnik, elegendők 
ezek s nem követelendő az ily tanulóktól az úgynevezett tisztázott rajz. Hasonló 
mérsékelt követelések állítandók fel a szabad kézi rajznál is. A reáliskolai 
tanulóknál szükséges azonban figyelmeztetni a szülőket, hogy a rajzolásnak kor
látolt tudása a technikai pályákon a tanuló jövőjére nézve káros lehet, s nem 
volna-e inkább megfontolandó az ily tanulót más irányú pályára szánni. 10. 
Hogy egyrészt a fölmentéseket ellen lehessen őrizni, másrészt egészségügyi szem
pontból tanulmányt tenni, kötelesek az igazgatók a lefolyt tanévben a taninté
zetüknél felmentett tanulók jegyzékét minden tanév végén július 30-áig a tank. 
főigazgató útján a közoktatásügyi ministerhez beküldeni. E jegyzékben az osztá
lyonként felsorolt tanulók nevéhez a 2. rovatba oda igtatandó, mely tárgyakból 
mentetett fel az illető tanuló ; a 3. rovatba, mennyi időre ; a 4-ikbe. mely testi 
baj vagy betegség miatt».

A 47,683/1888. sz. r. értelmében az 1885. évi 44,870. sz. r. által 
kívánt orvosi bizonyítványok feltételesen bélyegmentesek, vagyis e bélyeg
mentesség csak addig érvényes, míg az említett bizonyítványok a mon
dottnál egyéb czélra nem használtatnak.

A 49,255/1885. sz. r. szabályozta, hogy mely esetekben menthe
tők fel az izraelita vallású tanulók a szombati napokon az irás- és raj
zolástól. 1. Az engedélyért az igazgatóság útján a vall. és közokt. 
ministerhez kell folyamodni. — 2. A felmentés kivételes esetekben adatik 
meg rabbinusok fiainak, vagy a rabbinusi pályára készülőknek. — 3. A 
felmentett tanuló azért az illető órában jelen tartozik lenni, a mennyi
ségtannál szóbeli feleletre is felhívható, sőt a rajzolásnál a rajzolandó 
tárgy szóbeli értelmezésére is.

A vall. és közokt. minister 1886. évi 12,500. sz. rendelettel meg
állapította, hogy miként szerelendők fel e felmentés iránti kérvények. 
E szerint annak az izr. szülőnek, a ki fiának a szombati nap tanító 
óráin az Írástól és rajzolástól való fölmentésére, kivételképen engedélyt 
nyerni óhajt, az illető igazgatóság útján a vall. és közokt. ministerhez 
kell folyamodnia. Az engedélyt csakis kivételesen, egyes figyelmet érdemlő 
esetekben, például rabbinusok fiainak, vagy a rabbinusi pályára késsülő 
tanulóknak adja meg. A kérvények felszerelendők hitelt érdemlő rabbinusi 
és igazgatói nyilatkozattal, hogy a folyamodó tanuló atyja valóban a 
rabbinusi állást tölti be, vagy maga a tanuló a rabbinusi pályára való 
előkészülés czéljából valóban magánoktatásban részesül a rendes hittani 
órákon kívül. Az igazgatói nyilatkozatnak ki kell terjeszkednie azonkívül 
a folyamodó tanuló előbbi iskolai életére is, ha ez az igazgató előtt 
ismeretes; nevezetesen arra, vájjon igazán vallásos indító ok vezeti-e a 
tanulót a fölmentés kérésére, vagy pedig csak hanyagsági hajlamai ösz
tönzik reá.

A 30,834/1887. sz. rendelet értelmében jövőre a testgyakorlás, 
geometriai rajz, és szépírás alól felmentett tanulókról oly kimutatás ter
jesztendő be, melyből világosan kitűnjék, ki mennyi időre, minő betegség 
miatt és minő tárgyból kapta a felmentést.

2 6 *
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A 29,253/1881. sz. rendelet szerint kötelesek a hitoktatók az első 
harmadról deczember 15-éig; a második évharmadról virágvasárnap előtt 
egy héttel (ez módosítást kíván márczius 21-ig) az év végéről pedig 
junius 15-ig a vallástani osztályjegyeket a középiskolai igazgatósághoz 
beszolgáltatni, mert ellenkező esetben azon tanuló, ki saját lelkészétől a 
hit- és erkölcstanból osztályzatot nem kap, kilépettnek tekintetik; a ki 
pedig az év végén nem nyer osztályzatot, a következő tanévben felsőbb 
osztályba nem léphet.

A 21,249/1886. sz. r. szerint a szülők által nem illő megjegyzéssel 
aláirt értesítők hivatalosan megsemmisítendők; a netalán szükségelt má
sodlatokért bizonyítvány másodlati (l frtnyi) díj követelendő.

21. §. Iskolai szünetek. A 28,769/1877. sz. r. szerint az izraelita 
vallású tanulók a) Boshosanna (új év) mindkét napján, b) Jomkipur 
(engesztelő ünnep) napján, c) Sukkoth (sátoros ünnep) első, második és 
nyolczadik napjának délelőttjén, d) Peszach (husvét) első, második, he
tedik, nyolczadik napjának délelőttjén, valamint a 2712/1877. sz. r. 
szerint e) Sebuoth (pünkösd) ünnepének két napján szünetet élveznek ; 
e felsorolt napokon kívül ünneplés ürügye alatt az iskolai előadásokról 
nem szabad elmaradniok.

Az 1906/1878. sz. r. elősorolja a görögkeleti egyház amaz ünnepeit, 
melyeken ezen vallású tanulók az iskolai előadások látogatásától fel- 
menthetők, u. m. az ó naptár szerint jan. 1. (új év), jan. 6. (vizkereszt),
jan. 7. (sz. János), jan. 14. (sz. Sebő), jan. 30. (Bazil, Gergely és
János), febr. 2. (gyertyaszentelő), márcz. 25. (gyümölcsoltó boldog- 
asszony), ápr. 23. (sz. György napja), május 21. (Nagy Konstantin), jún.
24. (sz. János születése), jún. 29. (Péter és Pál napja), szept. 8. (kis
asszony), szept. 13. (sz. kereszt föltalálása), okt. 26. (sz. Dömötör), 
nov. 8. (sz. Mihály arkangyal), nov. 21. (Mária áldozása), decz. 6. 
(Sz. Miklós napja), a karácsonyi ünnepek alkalmával decz. 24-étől decz. 
28-áig bezárólag, a húsvéti ünnepek alkalmával nagy csütörtöktől kezdve 
husvét keddig bezárólag, a pünkösdi ünnepek három napja.

Dr. Klamarik könyvének (A magyarországi középiskolák szervezete) 
258. lapján olvassuk : „Oly tanintézeteken, hol róm. kath. tanulók mel
lett nagyobb számban görög kath. tanulók is vannak, ezen vallás főbb 
ünnepeit is megtartatja a tanintézet, de ennek folytán az igazgatói szün
napok és némely róm. kath. ünnepek elesnek ; minthogy pedig az ünnepek 
állása nem minden évben egyenlő, e kettős ünnepek folytán szükségelt 
szünetek minden évben külön állapíttatnak meg.“

A 28,987/1884. sz. r. szigorúan meghagyja az igazgatóságoknak, 
hogy a megengedett szünnapokon felül szünnapok engedélyezésétől szi
gorúan tartózkodjanak.,

22. §. Az igazgató felosztja a tantárgyakat. A tanulmányi alapból 
fentartott középiskoláknál a róm. kath. hittanároknak a maximális órákig 
a vallástanon kívül más egyéb tárgyat is beoszthat az igazgató. A Rend
tartás 33. és 54. §§-ai hatályon kívül helyezik a 28,179/1878. sz. ren
deletet, mely szerint a rendes tanár, ha társai bizalma folytán vagy mint
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a testület legifjabb tagja jegyzőnek választatik, pénzbeli jutalom nélkül 
köteles ugyan a jegyzői tisztet viselni, de ezen elfoglaltsága kötelezett 
heti óra számában 2 óra gyanánt beszámítandó. A Rendtartás 33. §-a 
alapján a jegyzőt nem választják, hanem az igazgató jelöli ki, még pe
dig a nélkül, hogy a munkáját az eddigi 2 heti órával recompensálni 
tartoznék.

23. §. Az osztályfők tisztje. A Jegyzetre vonatkozólag megemlí
tendő, hogy az 51066/1887. VIII. sz. belügymin. rendelet szerint a 
gymn. ifjúság minden hónapban orvosilag megvizsgálandó és a netalán 
beteg tanulók az iskolából eltávolítandók, valamint hogy a 3844/1879. 
sz. vall. és közokt. min. rendelet megköveteli a tanintézet mintaszerű 
tisztaságát.

24. § A tanítás csak államilag engedélyezett tankönyvek alapján 
történhetik. A 21199/1888. sz. r. szerint minden tanártestület tartozik 
április havában megtartott tanácskozásában a következő évben haszná
landó tankönyvek jegyzékét az engedélyezés feltüntetésével összeállítani 
és a felsőbb tanhatósághoz megerősítés végett felterjeszteni.

25. §. Az ifjúsági könyvtár. A 4. §. szerint minden tanuló min
den évben fölvétele alkalmával az ifjúsági könyvtárra is tartozik külön 
díjat fizetni. Ennek körülbelül felét új müvek beszerzésére lehet fordí
tani, másik fele kötésre, pótlásra, kellékekre és kezelőköltségekre szük
séges. E díjakat a vall. és közokt. ministeriumnál kell elszámolni.

26. §. ünképzö körök. A 15501/1867. sz. rendelet kivonata:
Középiskoláknál léteznek önképzőkörök, melyek ellen elvileg észrevétel

nem lehet, mert az ifjak önmunkásságának kifejtésére jótékony befolyással le
hetnek. Hogy e czél elérhető legyen a következők rendeltetnek:

1. Az egyesület czélja irodalmi foglalkozás, mint: a tanulmányok bár
mely ágából önálló dolgozatok készítése, fordítások, aesthetikai elemzések, bírá
latok, gyakorlások a szavalásban. Ennélfogva az egyesület tagjai csak a gymna
sium 4 felső és a reáliskola*) 3 felső osztálybeli tanulói lehetnek.

2. Az egyesület határozottan kifejezett czéljának mindenkor teljesen össz- 
hangzatosnak kell lenni az iskolai tanulmányokkal, oly formán, hogy az egye
sületi működés mintegy kiegészítése és kibővítése legyen az iskolai tanulmá
nyoknak.

3. Nemcsak minden politikai és vallási feszegetés szigorúan kizárandó, 
hanem a foglalkozási tárgyak is az iskolai tanulmányokkal összhangzóan vá
lasztandók meg. Tapasztalás szerint az ezen korba eső ifjaknak sem gondolko
dási és képzelődési érettsége, sem kifejezési határozottsága átalán véve nem érte 
el azt a fokot, hogv önálló művek alaposabb előállítására, rendkívüli eseteket 
kivéve, képesek volnának. Ennélfogva a tanulók a szorosan vett szépirodalom 
terén túlnyomóan classikai fordításokkal más nyelvekből magyarra, utánzások
kal, műremekek olvasásával és aesthetikai elemezésével foglalkozzanak, azután 
egyéb tanulmányokból úgynevezett tárgyilagos fejtegetéseket, értekezéseket ké
szítsenek, hozzá vehetik az exact tudományokban való további önmivelést.

4. Különös figyelmet kell fordítani az egyesület könyvtárára, mely a tagok 
munkálkodásának segédeszközéül szolgál. Tekintettel arra. hogy az olvasásnál 
az irányt az ifjúra nézve kijelölni okvetetlenül szükséges, szereztessenek meg az 
egyesület tagjai felfogásának és iskolai tanulmányi körének megfelelő folyóira
tok és könyvek, az utóbbiaknál figyelem fordítandó a régi, valamint a nemzeti 
remekírókra, a műfordításokra s az iskolai tanulmányok körébe vágó egyéb

*) Akkor még a főreáliskola csak 6 osztályú volt.
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tudományos munkákra. Az igazgató kötelessége előlegesen megállapítani, meg
felel-e az illető folyóirat vagy könyv és csak az ő helybenhagyásával szerez
hető meg. Az igazgató arra is ügyel, hogy a tanulók a helyi kölcsönkönyvtá- 
rakból nem nekik való könyveket ne olvassanak. Alkalom szerint az ily köl- 
csönkönyvtárak használatát egészen el lehet tiltani.

5. Az igazgató számára biztosítandó az önképző körre vonatkozólag a 
befolyás és felügyelet, hogy az egylet (önképző kör) működéséért a felelősséget 
elvállalhassa. Ennélfogva az iskolai igazgató minden választás nélkül minden
kor az egyesületnek is igazgatója vagy elnöke. О jelen van minden ülésen, vagy 
más tanár által magát helyettesítteti, minden intézkedés általa szentesítendő, ő 
folytonosan felügyel a munkálatokra, ezek tárgyára és kidolgozására s rende
letéi az egyesület által szigorúan megtartandók.

Az ifjúsági egyesületek alapszabályainak jóváhagyása tárgyában 
731/1887. ein. sz. a. kibocsátott vall. és közokt. min. rendelet:

«Az ifjúsági (tanintézeti) egyesületek alapszabályainak jóváhagyása körül 
ingadozó gyakorlat követtetvén, értesítem a keb. ügyosztályt, hogy ilyen egyesü
letek alapszabályainak jóváhagyása a m. kir. belügyminister úrral korábban 
létrejött s ezúttal megújított megállapodások szerint a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium hatáskörébe tartozik. A felterjesztetett alapszabályok iránt azonban 
azok jóváhagyása előtt a belügyministerium véleménye kérendő ki, úgy szintén a 
jóváhagyási záradék reávezetése után az alapszabályok egy példánya oda 
átteendő.

Az alapszabályok kellékeire nézve a következőket közlöm :
1. Minden alakulóban levő ifjúsági (tanintézeti) egyesület alapszabályai a 

megválasztott ideiglenes elnök aláírásával ellátva, az illetékes iskolai hatóság 
útján mutatandók be jóváhagyás végett. A bejelentett egyesület 40 nappal alap
szabályainak ide felérkezte után működését ideiglenesen megkezdheti, ha ezen 
idő alatt azokra észrevétel nem tétetett.

2. Az ifjúsági egyesületek csakis önmivelődési, önsegélyezési, testedzési és 
szórakozási czélokra alakulhatnak s feltétlenül kizárvák a politikai vagy ilyen 
jellegű nemzetiségi egyesületek. A szórakozási eszközök közül a kártya és teke
játék az egyesület helyiségeiben meg nem engedhető.

3. Rendes, tehát a közgyűlésen és esetleg a választmányban szavazási 
joggal, cselekvő és szenvedő választói képességgel biró tagok csakis az illető 
tanintézet rendes hallgatói (tanulói) lehetnek. Tiszteletbeli tagul megválasztható 
ugyan az intézet kötelékén kívül álló egyén, sőt idegen állam polgára is, meg
választatásának érvényességéhez azonban a kir. kormány megerősítése szükséges.

4. A közgyűlés mindazon határozatai, melyek az alapszabályok megvál
toztatását, az egylet feloszlását s ezen esetben vagyonának hováfordítását czé- 
lozzák, foganatosítás előtt a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez felter- 
jesztendők.

5. Ezenkívül minden alapszabályba felveendő, hogy azon esetben, ha az 
egyesület az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást illetőleg hatás
körét meg nem tartja, az, a mennyiben további működésének folytatása által 
az állam, vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, a kir. kormány 
által haladéktalanul felfüggesztetik s a felfüggesztés után elrendelendő szabályos 
vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik, vagy esetleg az alapsza
bályok legpontosabb megtartására különbeni feloszlatás terhe alatl köteleztetik.

Miről az ügyosztályt miheztartásul s további eljárás czéljából értesítem.
Kelt Budapest, 1887. márcz. 18-án. Trefort, s. к.»
27. §. A tanárnak tanításbeli kötelességei. Az 1875. decz. 6-án 

29681. sz. a. kelt rendelet így szól:
«Minden tanárnak elengedhetetlen kötelessége a haladó tudomány igényé

hez és a kor követelményeinek megfelelő tantervi változtatásokhoz képest szak
ismereteit bővíteni, kiegészíteni és tökélyesbíteni.

A vegytant p. o. és a természettannak nagy részét egyedül azon alap



fogalmak és alapelvek nyomán tanítani, melyek egy pár évtized előtt voltak 
alkalmazásban, napjainkban már nem szabad, és azon tanár, ki magát e tudo
mányok haladásának megfelelő magasabb álláspontra helyezni elmulasztaná, 
hivatalának nem felelne meg és tarthatatlanná tenné saját tanári állását.

Hasonlóképen áll a dolog a földrajz tanítását illetőleg, melynél tan
tervi változtatás következtében a föld természeti viszonyainak megismertetésére 
nagyobb súly van fektetve, mint annak előtte. Hivatásából folyó kötelessége 
tehát minden tanárnak, ki a történelem és földrajz tanítására képesítve lön. — 
netán hiányosnak mutatkozó szakképzettségét az újabb tanterv által kitűzött 
czélnak megfelelő mértékre kiegészíteni; kötelessége ez annyival is inkább, 
mivel a tanárvizsgálati régi szabályzat is (a gymnasiumi úgy mint a reáltanodái) 
világosan megkívánja, hogy a vizsgálandó tanárjelölt az összes földről nemcsak 
politikai felosztásra, hanem természeti minősége szerint is, biztos átnézettél birjon.

Minthogy azonban kétséget nem szenved, hogy a föld természeti viszonyai
nak rendszeres tárgyalására a természetrajzi tanár szaktárgyánál fogva sokkal 
nagyobb mértékben van minősítve, mint a történelem-földrajzi tanár, azért a 
jelen időre czélszerűnek mutatkozik, hogy a felsőbb osztályokban a földrajz 
előadása a természetrajzi tanárra, az alsóbb osztályokban pedig a történe
lem-földrajzi tanárra bízassák, mely utóbbira a tőle elvont földrajzi órák 
helyett némely nyelvi órák volnának róhatok; a főigazgatóság pedig két év 
eltelte után jelentést teend azon történelem-földrajzi és természetrajzi tanárokról, 
kik a tanterv változtatása következtében felmerült e kötelességük teljesítésében, 
nevezetesen a fentebb említett tárgy megosztásnak megfelelő szakképzettség 
kiegészítésében hanyagoknak mutatkoznának.

Ily tanárok a tanárbizottság elé fogván idéztelnf, a tanképesítés tőlük meg- 
vonatik, ha hanyagságuk a megtartott vizsgálat útján is igazoltatnék.

Hogy pedig a földrajz sikeres tanításának jelenben mutatkozó akadályai 
végkép elháríttassanak, a jövő tanévtől kezdve a képezdei ösztöndíjak adomá
nyozásánál elsőbbség fog adatni oly tanárjelölteknek, kik a természetrajzot a 
földrajzzal, a történelmet pedig valamely nyelvvel kapcsolatban választják szak
tárgyul».

31. §. Az osztályfő kötelességei az oktatás körül. E pont implicite 
érinti az osztályfők által végzendő hospitálásokat. E tekintetben az új 
rendtartás ugyanazt az álláspontot foglalja el, mint a régi, „hogy köteles 
az osztályfő osztályának többszöri meglátogatása alapján állandóan 
tudomást szerezni az oktatás állapotáról, különösen figyelve a tanulók 
házi munkásságára bízott feladatok s gyakorlatok minőségére és mennyi
ségére.“ A Thun-rendszer nemcsak az osztályfőktől, hanem minden egyes 
tanártól megkívánta, hogy szakmájabeli, vagy ezzel rokon tanórákat láto
gasson. Trefort Ágoston vall. és közokt. volt minister szóval igen gyakran 
figyelmeztette a főigazgatókat, hogy keltsenek a tanárokban érzéket a 
hospitálások iránt. Gróf Csáky Albin vall. és közokt. minister a leg
újabban 1890. júl. 25-én 25407 sz. a. kelt rendeletében ugyanez állás
pontra helyezkedik. „A tanárok kölcsönös hospitálása, mint a tanítás 
egyöntetűségének jelentékeny eszköze nagyobb mérvben volna életbelépte
tendő.“ Az új rendtartás szerint nemcsak az igazgató, hanem az osztály
fők is kötelesek az írásbeli gyakorlatokra felügyelni. A most idézett 
rendeletben panaszkodik a vall. és közokt. minister, hogy „az Írásbeli 
gyakorlatokat illetőleg több helyen tapasztaltatott, hogy a dolgozatok a 
tanulók kevés önállóságáról tesznek tanúságot és hogy nem mindenütt 
nézik át a tanárok kellő gondossággal“.

32. §. Az igazgató gyakorolja a felügyeletet az egész tanintézet 
fölött. E § világos, mindazonáltal nagyobb nyomatéka miatt szükségesnek
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találom az 1883. évi XXX. t. ez. 31. §-ának 5. pontját ide iktatni. „A 
tanintézet tudományos és fegyelmi állapotának ellenőrzője s arról első 
sorban felelős “ Ebből következik, hogy addig, míg az igazgató az oktatás 
és az iskolai fegyelem érdekében a fennálló törvények és szabályrendeletek 
szerint intézkedik, a tanárok kötelesek intézkedéseihez alkalmazkodni.

IV. Tanári tanácskozások.

33. §. Alakuló tanácskozás. A rendtartás 50. §-a értelmében már 
a záró tanácskozásban előlegesen megállapítandó a tantárgyfelosztás Ez 
ideiglenes jellegű, mert a szünidők alatt egyes tanintézeteknél a tanító 
személyzetben változások állanak be és így a tantárgyfelosztás végleg 
csak az alakuló gyűlésen állapítható meg. Néha a tantárgyak felosztásá
nál a paedagogia-didaktikai érdekek oly dominálók, hogy a legjobb akarat 
mellett sem lehet az 1883. évi XXX. t. ez. 32. §-ának 2. bekezdése 
szerint a tantárgyakat a törvényszabta óraszámban beosztani. Ez esetben 
az igazgató gondoskodik arról, hogy „ha a tanárok 18, illetőleg 20 óránál 
többet tanítanak, azért méltányos külön díjban részesíttessenek.“ Dr. Kla- 
marik könyvében (A magyarorsz. középiskolák szervezete 258. 1.) ez 
olvasható: „A tanár köteles oly tárgyat is elvállalni, melyre okmányilag 
képesítve nincsen, ha őt az igazgató erre képesnek találja s az intézet 
szüksége megkívánja.“ Igen sok igazgató év végén a záró conferentiában 
nem ejti meg a tantárgyfelosztást; de ha előreláthatólag a tanártestület
ben változás nem fog történni, vagy pedig egyik-másik tanárnak oly tan
tárgyakat talál az igazgató szükségesnek beosztani, a melyeket azok egyál
talában nem, vagy már régebben tanítottak, akkor okvetetlenül szükséges 
a tanárnak tájékoztatása és előkészülhetése miatt a záró conferentiában 
a tantárgyak felosztását megejteni.

A középiskolai törvény részben hatályon kívül helyezte a 24591/187 7. 
sz. rendeletet a tanárok maximális óráit illetőleg. Minthogy azonban e 
rendelet a helyettesítéseket illetőleg intézkedéseket foglal magában, ide 
iktatom. „A fennálló szabályok szerint a középtanodákban az igazgató 
hetenkint 8—10 (nem teljes középtanodákban 10—14), a tanárok közül 
pedig a nyelvészettel foglalkozók hetenkinti 17, a többiek 20 óra adá
sára kötelezvék ; helyettesítés szüksége merülvén fel, ezen kötelezett 
óraszám felebb is emeltethetik s az így keletkező óratöbbletért az illetők 
méltányos jutalomra csak az esetben tarthatnak számot, ha a nagyobb 
elfoglaltság hosszabb időt (legalább 3 hónapot) vesz igénybe. E szabályt 
azon utasítással hozom a főigazgatóság emlékezetébe, hogy a hatósága 
alatt álló középtanodáknak adja tudtára, hogy midőn párhuzamos osztá
lyok felállítása, vagy elkerülhetetlenül szükséges helyettesítések esetében 
rendkívüli módon ellátandó óratöbblet áll elő, ennek kiosztását a fen
tebbi szabály szemmel tartása mellett eszközöljék, külön helyettesek 
alkalmazását csak ennek nem sikerülése esetében hozzák javaslatba. A 
helyettesítési jutalom engedélyezése csak is annak hosszabb és minden
képen igazolt tartama esetére lévén kérelmezhető.“
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34. §. Módszeres tanácskozások. A módszeres értekezletek tárgyában 
2752/1877. sz. a. kibocsátott rendelet a 21199/1888 rendelettel módo
síttatott. Ez utóbbi rendelet alapján kötelesek a tanártestületek a gymna- 
siumi és reáliskolai tanítás terve és a reájuk vonatkozó utasítások szerint 
állandó tanmenetet készíteni, melylyel most már minden középiskola ren
delkezik.

A módszeres tanácskozásokról felvett jegyzőkönyvek mindig felter- 
j esztendők a felsőbb tanhatósághoz.

35. §. Az ellenőrző tanácskozások. A rendtartás e §-ának azon 
dispositiója, hogy „mindennemű tanártestületi tanácskozáson az igazgató 
elnököl és minden ily tanácskozáson az összes tanároknak elejétől végig 
jelen kell lenniök,“ annyit jelent, hogy sem az igazgató, sem a tanárok 
nem menthetik fel magukat a tanácskozások alól; maguktól értetnek a 
kivételek betegség vagy szabadságolás esetében.

36. §. Deczemberi és márcziusi ellenőrző tanácskozás. A 29953/1881 
sz. rendelet elrendeli, hogy a hitoktatók kötelesek az első harmadról 
decz. 15-éig, a második harmadról virágvasárnap előtt egy héttel (ez mó
dosítást kíván márcz. 21-éig), az év végével pedig jún. 15-éig a vallástani 
osztályjegyzéket a gymnasiumi igazgatóságokhoz beszolgáltatni, mert ellen
kező esetben azon tanuló, ki saját lelkészétől a hit- és erkölcstanból 
osztályzatot nem kap, kilépettnek tekintetik, a ki pedig év végén nem 
kap osztályzatot a következő felsőbb osztályba nem léphet. E rendelet 
a rendes alkalmazású vallástanárokra nem vonatkozik.

Az Értesítőkre vonatkozólag lásd a Rendtartás 20. §-ához írt ma
gyarázatban idézett 21249/1886. sz. rendeletet.

A 28452/1889. sz. rendelet szerint az 1889/90. tanévtől kezdve 
az igazgatók a külön évharmadi jelentésektől felmentetnek.

A Rendtartás 48. §-a megmondja, hogy ki állítja ki és kik írják 
alá a bizonyítványokat, az Értesítő kiállításáról és aláírásáról a rendtartás 
36. §-a nem intézkedik. Minthogy az eddigi gyakorlat szerint az időszaki 
értesítő tartalma az osztályfők által írt „Főnévkönyvekbe“ is íratott, két
ségtelen, hogy az Értesítő kiállítása az osztályfő kötelességéhez tartozik. 
Rendszerint csak az igazgató írja alá az Értesítőt, de nem hiba az sem, 
ha az osztályfők is aláírják. A 6672/1874. sz. r. szerint az Értesítőnek a 
tanuló által való meghamisítása nem tekinthető oly nagyfokú bűntény
nek, mint az évi bizonyítvány meghamisítása.

38. §. Az értesítők megőrzése. Ha az értesítő mint elmeneteli bizo
nyítvány állíttatik ki, a törvényes bélyeg a rendtartás 48. §-ára hivat
kozással csak 15 'kros lehet, egyébként dr. Klamarik János „A magyar- 
orsz. középiskolák szervezete“ 267. 1. 41. pontjában a törvényes bélyeg 
alatt 15 kros bélyeget jelez. Az értesítők az igazgatói irattárban őrzendők 
a jövő tanév elejéig, akkor hivatalosan megsemmisíthetök.

V. Iskola i vizsgálatok.
39. §. A vizsgálaton minden tanuló köteles megjelenni. A 29062/1885. 

sz. rendelet szerint oly tanulók, kik egy vagy több tantárgyból vizs
gálatot nem tesznek, a többi tantárgyból sem lesznek osztályozandók, vagy
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ha azokból már előbb osztályoztatok volna, egész classificatiójuk meg
semmisítendő leszen. (Ez most még inkább érvényes, midőn a vizsgálatok 
kötelezők).

A 36724/1886 sz. r. szerint kellő készültség nélkül a gymn. I. 
osztályba felvett tanulóknak tanácsolható az előkészítőbe való belépés, 
a mi az első harmad végén sikertelen eredmény esetén annál nyomatéko
sabban eszközölhető.

Legtanácsosabb, ha az igazgató minden ellenőrző conferentia előtt 
hospitálása alkalmával minden egyes a tanár által bejelentett kétes liala- 
dásu tanulót megvizsgáltat és a tanuló feleletéről a bírálatát bejegyzi 
a haladási naplóba ; ez alapúi szolgálhat az igazgatónak vagy a helyette
sének arra nézve, hogy kik vizsgálandók meg okvetetlenül az illető tan
tárgyból a vizsgálaton.

40. §. Ideiglenes évvégi osztályozás. A 2701/1885. sz. rendelettel 
a kevésbbé szabályszerű jegy használata megengedtetett.

41. §. Az osztályzatok végleges megállapítása. Az 1876-iki 12,787. sz. 
rendelettel kiadott középiskolai rendtartás 44., 45. és 46. §§-ai intéz
kedtek a tanulók évvégi classitikálásáról. A rendtartás e tárgyra vonat
kozó intézkedései nem elég határozottak és ki nem zárják az oly con- 
flictusok eshetőségét, melyek a fenti §-ok világosabb szövegezése által 
elkerülhetők lennének. Az igazgatók sokszor valójában nem tudják, hogy 
quid iuris? Eladdig tehát, míg tökéletes classifikáló pragmatikát nem 
kapunk, jó lesz tudomásul venni egyik legjelesebb administrátorunknak 
e tárgyban adott utasításait (dr. Klamarik János 1877. évi 683. sz. 
főig. intézvénye), melyek világosan megmondják azt, hogy a vélemények 
merev ellentételénél quid consilii.

«Azon tudatnak, hogy a tanár a tanuló előmenetele felett minden külön
leges vizsgálati ellenőrzés nélkül hoz ítéletet, a tanárban a lelkiismeretesség 
legnagyobb fokát kell előidézni. Lesznek esetek, melyekben ezen lelkiismeretes
ség a kétkedésig fokozódhatik, mert az elégséges vagy elégtelen előmenetel meg
ítélése nem egyszerű számvetési feladat. De oly esetek is lesznek, midőn némely 
tanuló elégtelen előmenetele fölött a tanárnak semmi kétsége sem lehet ugyan 
s mégis, ha elégtelen jegyet ad, a szülők által a tanár a részrehajlás gyanújával 
fog illettetni. Az ily esetek ellensúlyozására a lelkiismeretes tanár önként fog 
módot keresni arra, hogy érdemsorozati ítéletében támogatást nyerjen. Ily mód
nak ajánlhatom, hogy az egyes tanár az ismétlési idő alatt kérjen fel az ugyan
azon osztályban tanító tanárok közül valamely kartársat, hogy egy-két tanórájában 
hospitálván. a kétes és elégtelen előmenetelő tanulók bővebb megvizsgálásánál 
ítélő-segédül vagy tanúul szolgáljon, a nélkül azonban, hogy ezen eljárás a 
rendes vizsgálatok alakját öltené magára. Ezen eljárás hasonló lesz ahhoz, mely 
a külföldön is gyakorlatban van és áttételi vizsgálatnak (Versetzungsprüfung) 
neveztetik. A rendtartás *) 45. §-ában jelzett osztálytanári értekezletében a tanuló 
magaviseletének megítélésére nézve nehézségek nem fordulhatnak elő, mert a 
tanuló egész évi magaviseletének tanúja volt valamennyi tanár, kik az osztály
ban működnek és ezek többsége minden aggály nélkül eldöntheti a magaviseleti 
jegyet. Másként áll a dolog az egyes tantárgyakban való előmenetel megítélé
sénél, itt csakis az illető tanár tudhatja legjobban, hogy áll a tanuló az ő tár
gyában, tehát ennek ítélete leginkább mérvadó. A kétes esetekben nagy szol
gálatot fog tenni a megítélésnél a fönnebb jelzett hospitáló tanár. De előfordul-

j  Az 1876. évi értendő.
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hatnak oly esetek is, midőn valamely tanuló egy tárgynak kivételével minden 
tantárgyból jó vagy elégséges előmeneteli jegyet kap és általában véve a dolgot 
a tanuló előhaladási foka határozottan jónak mutatkozik és csak az egyet
len egy tárgyból találja az egyes tanár még a hospitáló tanár véleménye 
daczára is, gyöngének a tanulót. Ily esetben kötelessége a többi tanárnak azon 
tanárt, ki tárgyából as előmenetelt elégtelennek találja, bővebb megfontolásra 
figyelmeztetni s a tanárnak lelkiismereti kötelessége tanártársainak nézetét 
a legbehatóbb megfontolás alá venni, hogy valahogy igazságtalanság ne 
jöjjön létre. Ily esetekben a nyelveknél a dolgozatokba újabb bepillantást is 
lehet tenni. Magától felmerül itt azon megjegyzés, hogy a tanár a classiflkálás 
mentői biztosabb eszközlése czéljából az év folytában mennél többet examináljon, 
mi nem lehetetlen, mert különösen az alsó osztályokban a tanítás alatt is lehet 
examinálni, valamint az examinálás alatt is kell tanítani s ha a tanár így jár 
el, classifikáló kétségeinek lehetősége a minimumra fog alászállani».

A 12,766/1877. sz. r. szerint két vagy több tárgyból elégtelen 
osztályzatot kapott tanulók az osztályt ismételni tartoznak. — Az 
1007/1883. sz. r. szerint két tantárgyból bukott tanulók javító-vizsgálat 
engedélyezésért csak az igazgatóságok útján folyamodhatnak. A 25,873/1887. 
sz. r. szerint két tantárgyból bukott tanulók javító vizsgálatának fel
tételei : „Nem adható meg a javító vizsgálati engedély a két tárgyból 
bukott tanulóknak: 1. Ha a tanulónak erkölcsi magaviseletből kevésbbé 
szabályszerű vagy rossz érdemjegye van. 2. Gymnasiumi tanulóknál, ha 
a latin nyelvből vagy mennyiségtanból, reáliskolai tanulóknál, ha a ma
gyar nyelvből vagy mennyiségtanból érdemelte ki elégtelen jegyeinek 
egyikét. A javító vizsgálati engedélyt ezentúl a főigazgatók adják meg, 
mely mindig e szavakkal vezetendő be: „A magyar kir. vall. és közokt. 
minister 1887. évi 25,873. sz. a. kelt rendeletével nyert felhatalmazás 
alapján“. Azon esetben, ha valamely egy tantárgyból bukott tanulót a 
tanári testület javító vizsgálatra nem bocsátott és a tanuló ez ellen fel
folyamodik, a főigazgató szintén megadhatja az engedélyt, kivéve, ha a 
tanulónak az erkölcsi magaviseletből kevésbbé szabályszerű vagy rossz 
osztályzata van, mely esetben engedélynek semmi körülmények között 
nem lehet helye. Az igazgató minden tanévben nov. 1-én tesz a javító 
vizsgálatról jelentést“. — A 49,093/1889. sz. r. szerint egy tantárgy
ból bukott, kevésbbé szabályszerű vagy rossz viseletű tanulóknak sem a 
tanári testület sem a főigazgató nem adhat javító vizsgálati engedélyt. —■ 
A 49,715/1887. sz. rendelet bukott ismétlő középiskolai tanulóknak az 
osztály másodszori ismétlését ezentúl meg nem engedi. Lásd a Rend
tartás 6. §-ához írt jegyzetünkben a 6364/1889. sz. rendelet I. részének
3. §-át, mely megengedi, hogy bukott ismétlő tanulók bizonyos feltételek 
teljesítése mellett a polgári iskolába átléphessenek.

A többiben lásd az 1883. évi XXX. t.-cz. 11. §-át.
42. §. Betegség vagy egyéb fontos ok miatt az évvégi vizsgálatból 

elmaradt tanulók pótló vizsgálata. Erre vonatkozólag lásd még a 2. és 
33. §-okat.

43. §. Érettségi vizsgálat. Az érettségi vizsgálatra jogosított min
den főgymnasium és főreáliskola megkapta az érettségi vizsgálati utasí
tást; közölte a 10,288/1884. sz. a. 1884-ben a „Magyarországi rende
letek tára“ 565—585. lapján. — Ugyancsak 1884-ben 18,514. sz.
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rendeletével a vall. és közokt. minister utasítást adott az 1883. évi 
XXX. t.-cz. 23. § a értelmében a felekezeti középiskolák érettségi vizs
gálataihoz kirendelendő kormányképviselők részére; közölte 1884-ben a 
„Magyarországi rendeletek tára“ 912—917. lapján. — A vall. és közokt. 
minister 3040/1885. sz. a. az érettségi vizsgálati utasításhoz szóló mel
lékletül kiadta a rendeletet az érettségi vizsgálati bizonyítványok, vala
mint a javító, ismétlő és pótló vizsgálati bizonyítványok magyar szövege 
és latin fordítása tárgyában. — A vall. és közokt. minister 1887. febr. 
22-én 8296. sz. rendeletben szabályzatot ad a latin nyelvnek a reál
iskolákon való tanítása érdekében. Megjelent a „Magyarországi rendeletek 
tára“ 1887. 4—5. füzete 1392—1395. lapján. — Ugyanez évfolyam 
3—4. füzet 1398. lapján megjelent a 46,781/1886. sz. rendelet az 
ismétlő érettségi vizsgálat tárgyában, mely így szól: „Az 1883. évi 
XXX. t.-cz. (középiskolai törvény) 27. §-a és az érettségi vizsgálati uta
sítás 28. §-a alapján elrendelem, hogy azon tanulók, kik az írásbeli 
érettségi vizsgálaton vagy a szóbelin több tárgyból megbuktak s ennél
fogva a törvény idézett pontja szerint egy évre visszavetendők, azon 
esetre, ha a visszavetés szeptemberben történt, az érettségi vizsgálatot 
már a reá következő junius hóban, tehát egy tanév lefolyása után a 
rendes érettségi vizsgálatok alkalmával ismételhetik. — Erről (czímet) 
tudomás és a vezetése alatt álló érdekelt tanintézetekkel való közlés 
végett értesítem. Kelt Budapesten, 1887. évi márczius hó 28-dikán. 
Trefort s. k.“

44. §. Osztályösszevonás. Erről a középiskolai törvény 14. §-a is 
intézkedik ugyan, azonban a vall. és közokt. minister intentióit e tekin
tetben legjobban megvilágítja a 18,379/1877. sz. rendelet. Osztályössze
vonásra csak kivételképen és rendkívüli esetekben adatik engedély elö- 
haladottabb korúnknak kapcsolatban jeles előmenetellel és teljes sze
génységgel. Ezt az utóbbit az új Rendtartás elhagyta. Minthogy a Rend
tartás 44. §-a csak a nyilvános tanulóktól kívánja osztályösszevonás 
esetén a jeles előmenetelt alapúi, a magántanulóknál ez nem irányadó 
és tudunk eseteket, hol alkalmazásban álló nem tanuló egyéneknek osz
tályösszevonás engedélyeztetett elégséges bizonyítvány alapján is. Egyéb
ként ez utóbbi megjegyzésünk a 45. §. második bekezdéséhez is szól.

45. §. Magántanulók vizsgálatai esetleg osztályösszevonásai. Az 1869. 
okt. 9-én 17,143. sz. a. kelt rendelet szerint a magánvizsgálat nem 
terjesztendő ki a tornászatra, de a rajzra igen.

46. §. Magánvizsgálatok megtartása. A Rendtartás e §-a azt kí
vánja, hogy a magánvizsgálatok a főigazgató közbejöttével tartassanak 
meg. Ez a gyakorlatban könnyen valósítható a főgymnasíumnál és a fő
reáliskolánál, mert az ily intézetnél a főigazgatók rendszerint kétszer, 
egynémely helyütt háromszor fordulnak meg és a magánvizsgálatok meg
tartására legalkalmasabb időnek mutatkozik az érettségi vizsgálat ideje. 
A nem teljes középiskolákról a Rendtartás érintett kívánalma csak nehe
zen valósítható, mert a főigazgatók az ily középiskolákat csak egyszer 
látogatják hivatalosan, egyébként a magánvizsgálatokért külön kellene
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elutazni a középiskolákhoz a főigazgatónak; erre pedig sem útiköltség 
sem napi díj nincs biztosítva a főigazgató részére a Rendtartásban.

47. §. Magánvizsgálati díj. A Rendtartás e §-a a magántanulótól 
csak felvételi és megfelelő tandíjat, 40 frtnyi vizsgálati és osztályössze
vonás esetén 60 frtnyi vizsgálati díjat követel. Ebből az következik, 
hogy a magántanuló a Rendtartás 4. §-a szerint nem fizet az ifjúsági 
könyvtárra és évi értesítőre.

Az új Rendtartás nem intézkedik a vizsgálati díjaknak az igazgató 
és tanárok között mily arányban való felosztásáról. A 12,787/1876. sz. 
rendelettel kiadott és most hatályon kívül helyezett Rendtartás 51. § a 
azt mondja: a díjképen fizetett összeg annyi egyenlő részre osztandó fel, 
a hány a tantárgy, hozzávéve még két részt az igazgató számára. Néze
tünk az, hogy a mennyiben az új Rendtartás a vizsgálati díjnak ará
nyos felosztását nem érintette, a vizsgálati díjnak felosztása a régi 
rendtartás szerint eszközölhető; de kétségtelen az is, hogy az egyes 
tanártestületeknek van joguk a magánvizsgálati díjak mikénti felosztá
sára nézve házi szabályt alkotni. így vélekednek a vall. és közokt. minis- 
teriumban is. Természetes, hogy a netalán felmerült vitás kérdések ott 
döntetnek el.

48. §. Eredeti bizonyítvány kiállítása és bizonyítványmásodlat. A 
39,963/1889. sz. rendelet szerint a zsidó tanulók hivatalosan izraelita 
vallásúaknak jelölendők. — A 12,189/1868. sz. rendelet értelmében az 
egész évi tanfolyamról szóló iskolai bizonyítványok köteles bélyege 15 kr. 
„Nagyobb illeték csak azon esetben kivántatnék, ha az iskolai bizonyít
ványban két vagy több félévi, vagy több egész évi tényleges vizsgálat 
eredménye tüntettetnék ki.“ — A 17,076/1868. sz. rendelet így szól: 
„Habár az iskolai hatóságok már többször lettek arra figyelmeztetve, hogy 
alkotmányunk helyreállításával az 1847/8-diki XX. t.-cz. 4. §-a is, mely 
szerint a bevett vallásfelekezetek iskoláiba járhatás valláskülönbség nél
kül mindenkinek kölcsönösen engedtetik, teljes erőre emelkedett, mégis 
egy előfordult eset alkalmából szükségesnek tartom (czímedet) fölhívni, 
miszerint a hatásköréhez tartozó összes iskolák igazgatóságait az idézett 
törvényre ismételve figyelmeztetvén, nekik értésökre adja, hogy e törvény 
ellenében az 1863. évi márczius 19-én 1767. sz. a. kelt megszorító udvari 
rendelet érvénytelenné lön s a nyilvános bármely felekezeti iskolák sza
bályszerű bizonyitványai minden más nyilvános iskolánál teljes erővel 
bírnak. Kelt Budán, 1868. okt. 10. B. Eötvös József s. k.“ — 
A 19,364/1868. sz. r. értelmében az eredeti bizonyítvány elvesztése 
esetén bizonyítvány-másodlatért rendszerint folyamodni kellett a tank. 
kir. főigazgatókhoz, kik, ha visszaélés gyanúja fenn nem forgott, a má
sodlat kiállításának engedélyét megadták, de kötelesek voltak azonnal a 
ministeriumnak jelentést tenni. Az ily másodlatok kiállításáról az összes 
középiskolák értesíttettek. A másodlat kiállítási díja 2 frt volt a bélye
gen kívül. E rendelet a 26255/1.882. sz. rendelettel módosult, 
kimondatván, hogy az igazgatóságok felsőbb engedély nélkül is kiállít
hatnak bizonyítvány-másodlatokat, utólag azonban jelentés teendő. —



A 37 724/1885. sz. rendelettel újra szabályoztatok ez ügy ; ennek értel
mében a bizonyítvány-másodlat kiállítása körül következőképen kell 
eljárni:

«1. Az osztálybizonyítványokról a másodlatokat, ha a kérelmezők az ere
deti bizonyítvány elveszését kellőleg igazolják, vagy legalább olyannyira való
színűvé teszik, hogy a visszaélés gyanúja fenn nem foroghat, az intézeti igaz
gatók szóbeli kérelemre is, minden felsőbb engedély nélkül, saját felelősségükre 
kiállíthatják és kiadhatják, s a kiadást nem is szükséges sem egyenkint, sem 
időközi kimutatásokban följelenteni a felsőbb hatóságnak.

2. Az érettségi bizonyítványok másodlatainak engedélyezésére az illető 
tank. főigazgatókat hatalmazom fel, kikhez az illető tanintézeti igazgatóság útján, 
mely hivatva lesz az engedély megadására nézve véleményadásra is, kell folya
modni. Az engedély megadásánál itt is azon óvatosságra van szükség, mint az 
osztálybizonyítványok másodlatainál, s minthogy az érettségi bizonyítványok 
nagyfontosságúak. kötelesek a tanintézeti igazgatók mind az elveszett eredeti, 
mind a másodlati bizonyítvány keltét és számát a tank. főigazg. útján hozzám 
utólagosan feljelenteni, hogy e másodlatok kiállításáról és kiadásáról a kelet és 
szám jelzésével, az eredeti bizonyítványnak érvénytelenné nyilvánítása mellett, 
a főiskolákat értesíthessem.

3. Oly czélból. hogy az eredeti bizonyítvány birtokosának több példányban 
legyen meg bizonyítványa, a másodlat kiállítása 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 
tanulmányvégzését, ez a (anintézet igazgatósága által az illető hatósághoz inté
zett hivatalos átiratban történhetik meg. A bizonyítvány másodlat kiállításának 
tehát csakis az eredeti elveszése esetében van helye.

4. A bizonyítványi másodlatra mindig ráírandó a «másodlat> jelzés, s a 
törzskönyvbe (főnévkönyvbe) bejegyzendő a másodlat kiállítása, annak keltével 
és számával. A másodlatnak a törzskönyvből szóról-szóra úgy kell kiállítva 
lennie, mint az eredeti volt.

5. A bizonyítvány-másodlatért 1 frt díj szedhető, mely díjból a felerész 
az intézeti igazgatót, a másik fél rész pedig a kiállító jegyzőt illeti».

A másodlatokra 50 kros bélyeg használandó. — A 1(1054/1884. sz. 
rendelet utasítást ad : a) hogyan kell a bélyegeket a bizonyítványon hasz
nálni (a bélyeg alúl bizonyítványszöveggel írandó át), b) hogyan kell 
bélyeggel ellátott beadványokat általbélyegezni (a bélyeg a felső tisztáson 
átültetik bélyegzővel; ha a bélyegzőnek nincs minden napra szóló kelti 
ideje, akkor alúl kiírandó a beadvány éve, hava és napja). A 623/1885. 
ein. rendelet szerint a felülbélyegezéseknél anilin-festék használandó (kap
ható Dötsch Károlynál Budapesten, 1 kilo 1 frt 60 kr.).

49. §. A más vallású tanulók jegyzéke minden tanév elején a heiratás 
után a megfelelő felekezeti hatóságnak az igazgató által hivatalosan megkül
dendő. A inás felekezeti hatóságok kötelesek az ezen Rendtartás 36. §-ánál 
idézett 29953/1881. sz. min. rendelethez alkalmazkodni. A mennyiben az 
országgyűlés elé terjesztendő statisztikai táblázatban a tanintézet összes 
költségeit ki kell mutatni, az igazgató bekövetelheti a tanév végén a más 
felekezetek elöljáróságaitól e következő statisztikai kimutatást: a) hány 
tanuló fizetett egész hittani tandíjat, b) hány a felét és c) hány volt 
fölmentve.
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50. §. Záró tanácskozás. A 13607/1887. sz. rendelet értelmében 
az iskolai év időelőtti bezárása csak az illető politikai hatóság rendele
tére eszközölhető. A 7226/1879. sz. rendelet (valamely felekezeti tan
intézetnek járványos betegség folytán történt bezárásáról az illetékes köz- 
igazgatási hatóság tudósítása tárgyában) így szól:

«Azon előfordult eset alkalmából, hogy egy felekezeti tanintézet, autonom 
egyházi főhatósága álal. a tanulók közt uralgó járványos betegség miatt bezára
tott és tanulói szétbocsáftattak a nélkül, hogy ezen intézkedés a közigazgatási 
hatóság tudomására hozatott volna, a belügyminister úrral egyetértőleg követ
kezőkre tartom szükségesnek figyelmeztetni főtiszt. Uraságodat: Az 1876. évi 
XIV. t.-cz. 33. és 34. §§-ai, a melyek kimondják, hogy a tanodák járvány alkal
mával a közig, hatóság által bezárhatok — nem zárják ugyan ki a felek, auto
nómiával biró iskolák főhatóságainak azon jogát, hogy a közig, hatóság intéz
kedéseit megelőzőleg is elrendelhessék a szükségeseket; minthogy azonban a 
közigazgatási hatóság kötelessége nem addig terjed, hogy a tanuló ifjúság közt 
felmerült járványnak csupán a tanodában elharapódzása meggátoltassék, hanem 
hogy az a többi lakosokra is át ne vitessék : utasítandók a főhatósága alatt álló 
összes tanintézetek igazgatóságai, hogy jövőre szoros kötelességüknek ismerjék 
előzőleg tudatni az illetékes közig, hatósággal és pedig idejekorán azt, hogy 
valamely veszélyesen fellépő járvány miatt az iskola bezárását czélozzák ; meri 
csak ezen eljárás mellett juthat a közigazgatási hatóság azon helyzetbe, hogy 
a járvány továbbterjedésének meggátlására szükséges óvintézkedéseket elrendel
hesse. Kelt Budapesten. 1879. évi április hó 7-én. Trefort s. k.

Az 1889/90. évi influenzás időben is a közigazgatási hatóságok 
közbejöttével zárattak be egyes intézetek bizonyos időre.

A tantárgy-felosztásról szóltunk a 33. §-hoz írt jegyzetünkben.
A záró tanácskozásban előadhatja minden tanár szóval vagy írás

ban kívánságát, javaslatait, indítványait. A mennyiben azonban a tett 
javaslatok és indítványok halasztást nem tűrnek, az igazgató ezeket egy 
külön beadványban tartozik felterjeszteni.

51. §. Záró-ünnep. Minthogy a szülők a vizsgálatokkal rendesen 
nem sokat törődnek, azokon meg nem jelennek, tanácsos a záró ünnepet 
szavalatokkal és énekekkel vonzóvá tenni; egyébként ebben a helyi viszo
nyok irányadók.

52. §. Az évi értesítő. A 9389/1877. sz. rendelet szerint a tanév 
végén kiadandó értesítők szerkesztésére, tartalmasabb elkészítésére különös 
gond fordítandó. — Az új Rendtartás szerint az évi értesítőnek sem kell 
okvetetlenül értekezést tartalmazni. Különösen a száraz mathematikai 
értekezések azok. melyeket a publikum az értesítőben leginkább per- 
horreskál. — 15,168/1877. sz. rendelet értelmében gondosabban kiállított 
értesítők költségei a 9902/1875. sz. rendelet szerint fedezendők. Ezen 
rendelet értelmében 1874/5-t.ől kezdve valamennyi tárcza költségvetésé
ből, valamint az államilag kezelt közalapokból fentartott gymnasiumoknál 
és reáliskoláknál minden egyes tanulótól évenkint 50 krnyi díj szed
hető. Ezen értesítői díj a tanév elején a beiratásnál szedendő és a tanév 
végén a többi átalányokkal a ministeriumnál elszámolandó. (Lásd a 4. 
§-hoz írt erre vonatkozó jegyzetet)

A 45,537/1886. sz. rendelet szerint az évi értesítő egy-egy pél-
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dánya a felekezeti főhatóságoknak megküldendő; ezek a következők: 
1. görög kel. szerb patriarcha Karlóczán, 2. görög kel. román érsek- 
metropolita N.-Szebenben, 3. dunáninneni ág. ev. püspök Pozsonyban 
(most Liptó-Szt.-Miklóson), 4. tiszántúli ref. püspök Debreczenben, 5. 
dunántúli ág. helv. püspök Győrött, 6. tiszai ág. helv. püspök Rozsnyón, 
7. bányakerületi ág. hitv. püspök Békés-Csabán, (most Pilisen), 8. erdélyi 
ág. hitv. püspök N.-Szebenben, 9. dunántúli ref. püspök Komáromban,
10. dunamelléki ref. h. püspök Budapesten, 11. tiszáninneni ref. h, püspök 
Miskolczon, 12. erdélyi unitárius püspök Kolozsvárt, 13. erdélyi ref. h. 
püspök Kolozsvárt.

Az 52. §. d) pontjához megjegyzem, hogy utóbbi időben egynémely 
középiskola oly classificatiót ad ki, a melyben az egyes tantárgyakból 
való részletes Osztályozás nem közöltetik, hanem a tanulók e következő 
czímek alatt soroltatnak föl: 1. a kik felsőbb osztályba léphetnek, 2. a 
kik javító vizsgálatra bocsáttatnak, 3. a kik javító vizsgálatért folya
modhatnak és 5. a kik osztályismétlésre utasittatnak. Minthogy a Rend
tartás 39. §-a értelmében a vizsgálati felelet befolyással van az érdem 
jegy végleges megállapítására és e vizsgálatok június második felében 
tartatnak, ha a vizsgálat folytán a classificálásban módosulás áll be, 
különösen ott, hol helyben nyomda nincsen, az igazgatók azon nehéz 
helyzetbe jutnak, hogy nem képesek a záró-ünnepély alkalmával a Rend
tartás 50. §-ának megfelelően az évi értesítőt a tanulók között kiosztani. 
Segíthetnek tehát magukon úgy, hogy a névsort, illetőleg a classificatiót 
a fent említett módon közlik, melyet könnyű corrigálni, a statisztikai 
táblázatok összeállításában azonban némi eltérés mégis fog mutatkozni.

53. §. Igazgatói záró-jelentés. A vall. és közokt. minister 2573/1882. sz. 
rendeletével részletezve adta ki az igazgatói záró jelentések mintáját. Az 
új Rendtartás megtartotta e mintázatot. Megjegyzem azonban, hogy a 
régi Rendtartás 54., 55., 56. §§-ai szak- és osztályjelentéseket kívántak 
a tanároktól; ezeket most nem kívánja az új Rendtartás és ennélfogva 
nem is képezik többé a záró jelentés mellékletét.

(Zsolna.) Csáka Károly.

VEGYESEK.

A körök és szakosztályok figyelmébe ajánlja a választmány 
„A reáliskola az egységes középiskola szempontjából“ czímü tételt, melyet 
mielőbb szükséges volna megvitatás alá venni, hogy a programmkészítő 
bizottság javaslata szerint a közgyűlésre kellően előkészítve lehessen 
tárgyalásra kitűzni.

A közoktatásügyi tanács új alelnökei. A király dr. Ghyczy Géza buda
pesti keresk. akadémiai igazgatót és dr. Heinrich Gusztáv budapesti tudomány
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egyetemi nyilvános rendes tanárt, a magyar országos közoktatásügyi tanács 
alelnökeivé hat év tartamára kinevezte. Ezen legfelsőbb elhatározás alapján a 
vall. és közokt. minister dr. Ghyczy Géza alelnököt a közoktatásügyi tanács 
mennyiségtan-természettudományi s egyszersmind a szakiskolák érdekeit is fel
ölelő népiskolai szakosztály, dr. Heinrich Gusztáv alelnököt pedig a nyelvészet
történelmi s egyszersmind a középiskolai szakosztály teendőinek s egyúttal az 
utóbbit a tanács általános ügyvitelének vezetésével bízta meg.

Kinevezések. A vall. és közokt. minister dr. Friml Aladár s.-a.-ujhelyi 
kath. gymnasiumi helyettes tanárt a zsolnai kir. gymnasiumhoz, Javorik János 
pancsovai áll. főgymnasiumi, dr. Prussinssky János budapesti VII. kér. áll. 
főgymnasiumi, dr. Zlinszky Aladár zombori áll. főgymnasiumi, dr. Laudon 
István ungvári kir. főgymnasiumi, Hortobágyi Zsigmond lugosi kir. főgym
nasiumi és dr. Katona Lajos budapesti II. kér. kir. főgymnasiumi helyettes 
tanárokat pedig eddigi állomásokra végleges rendes tanárokká nevezte ki.

Áthelyezés. A vall. és közokt. minister Lapsánszky János kassai áll. 
főreáliskolai rendes tanárt ugyanezen minőségben szolgálattételre a körmöcz- 
bányai áll. főreáliskolához helyezte át.

Megerősítés. A vall. és közokt. minister Posch Jenő szolnoki áll. főgym
nasiumi rendes tanárt végleg megerősítette.

Pályázatok. A budapesti II. kér. kir. kath. főgymnasiumnál betöltendő és az 
1891/2-ik tanév elején elfoglalandó rendes tanári állásra, melylyel 1500 frt 
fizetés, 300 frt lakáspénz, a szabályszerű ötödéves pótlékok élvezete és nyugdíj- 
jogosultság van összekötve, a vall. és közokt. ministerium pályázatot hirdet. Ez 
állomásra a szabadkézi és mértani rajzból középiskolai képesítéssel biró egyének 
pályázhatnak. A pályázók a vall. és közokt. ministeriumhoz czímzett folyamod
ványukat, melyben életkoruk, vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyuk, végzett tanulmányaik, képesítésök, nyelvismereteik, eddigi netaláni 
szolgálataik okmányokkal igazolandók. ha szolgálatban vannak elöljáróságuk 
útján, minősítési táblázattal, különben közvetlenül a Budapest fővárosi tank. 
kir. főigazgatósághoz 1891. évi április 1-ig küldjék be. — A budapesti V. kér. 
kir. főgymnasiumnál betöltendő és az 1891/92-ik tanév kezdetén elfoglalandó 
rendes tanári állomásra, melylyel 1500 frt fizetés 300 lakáspénz, a szabályszerű 
ötödéves pótlék élvezete és nyugdíj-jogosultság van összekötve, a vall. és közokt. 
ministerium pályázatot hirdet. Ez állásra a latin és német, vagy a latin és 
magyar nyelvből középiskolai képesítéssel bírók pályázhatnak. A többi tudnivaló 
mint az előbbi pályázatnál. Határidő f. é. április 1-je.

Személyi hirek. A vall. és közokt. minister a Nemzeti Tornaegylet kebe
lében jelenleg folyamatban levő tornatanárképző tanfolyam ellenőrzésével és a 
tanfolyam befejeztével tartandó képesítő vizsgálaton a ministeri biztos jogainak 
gyakorlásával dr. Csengeri János gyakorló főgymnasiumi tanárt bízta meg. — 
A II. kér. áll. reáliskola tanára, dr. Szalkay Gyula, febr. 1-én ünnepelte tanárkodásá
nak 25-ik évfordulóját. Öt évig a felső-lövői protestáns gymnasiumnál, 13 évig 
a temesvári és 7 év óta a budai állami főreáliskolánál működik. Tevékenységnek 
és folytonos munkálkodásnak szánt életéből a következőt emeljük ki. Legelőbb

27Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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paedagogiai téren fejtett ki nagyobb buzgóságot, a Lüben-féle «Praktischer 
Schulmann »-ba dolgozott. 1869-ben tett paedagogiai utazását 17 folytatásban 
ismertette magyar és német szaklapban. 1876-ban ő alapította a délmagyar
országi természettudományi társulatot, melynek 8 évig alelnöke és éltető eleme 
volt. szerkesztette 3 éven keresztül a «Természettudományi Füzeteket», élete 
koczkáztatásával kutatta a krassó-szörényi barlangokat és irta le tudományosan. 
A történelmi és régészeti társulat Temesvárod; az egyik barlangot «Szalkay- 
barlang»-nak nevezte el; (Történelmi és régészeti értesítő VI. évf. 3. füzet.) 
az egyik, ilyen fáradságos kutatása az «Ellenőr» 1880. május 21-iki számában 
olvasható. A nyilvános felolvasások estélyeit honosította meg Temesvárod. Itt 
Budapesten jótékony tevékenységét fó'kép az állatvédelmi téren érvényesíti, az 
országos egyesületnek igen munkás főtitkára. Az állatvédelmi téren jó hangzású 
neve van; a turini, brémai, drezdai és aaraui (svájczi) állatvédelmi egyesületek 
tiszteletbeli tagja. Jubiláló napjára a felső-lövői gymnasium igazgatója és tanári 
kara üdvözölte távirati úton. több volt tanítványa kereste fel személyesen, 
levélben és táviratban.

Halálozások. Kassán elhunyt jan. 31-én Kosztka Viktor Vincze premontrei 
kanonok és főgymnasiumi tanár, élete 47-ik és tanárkodása 25-ik évében. — 
Jászóvárott elhunyt febr. 7-én Virasztó Gellert premontrei kanonok, emeritált 
alperjel, rendnagy, aranymisés áldozó pap és a jászóvári országos levéltár hites 
tagja, 83 éves korában. A boldogult 1836-tól 1851-ig kevés megszakítással 
a premontreiek lőcsei főgymnasiumának volt tanára, a hol a magyar nyelv és 
szellem terjesztése körül nagy érdemeket szerzett, ő volt Lőcse magyarságának 
úttörője; azonkívül rövid ideig működött a rend nagyváradi, kassai és rozsnyói 
főgymnasiumaiban is; 1852-től Jászóvárban viselt magasabb rendi hivatalokat. 
Az abszolút korszak előtt több vármegye táblabirája volt s mint ilyen a közélet 
terén élénk szerepet játszott. Jótékonysága, emberszeretete és lelkes magyarsága 
közmondásossá vált a vidéken. — Zilahon elhunyt febr. 9-én Vetési Bacsó 
Gábor, a zilahi ev. ref. főgymnasium nyugalmazott rendes tanára, Szilágy vár
megye törvényhatósági bizottságának tagja, rövid szenvedés után munkás életé
nek 71-ik évében. — Zirczen elhúnyt febr. 17-én Supka Jeromos Antal, a 
magyarországi cziszterczi rend apátja, egyesületünk tiszteletbeli tagja, hosszas 
szenvedés után 59 éves korában. Supka 1832. febr. 12-én született Várpalotán. 
Veszprém megyében. Gymnasiumi tanulmányait Veszprémben, a philosophiát 
Pesten végezte. Itt érte a szabadságharcz és a hazaszeretettől lángoló 16 éves 
ifjú a honvédség zászlai alá sietett. A gyászidők lezajlása után egy ideig búj- 
dosott és azután befejezte a philosophiai cursust. Erre 1852-ben a zircz-cziszterczi 
rendbe lépett, mely őt a theologiai tanulmányok végzésére az osztrák heiligen- 
kreuzi theologiai intézetbe küldötte. 1855-ben letette az ünnepies fogadalmat, 
áldozópappá szenteltetett és Egerben a physika professora lett. Itt három évig 
működött, mire a rend 1858—59-re a bécsi paedagogiumba küldötte további 
kiképzés végett. Visszatérve, 1868-ig Fehérvárott tanított. 1868-ban a rend főbir
tokára, Előszállásra lelkészül helyezték át. Itt is a tanítás volt legkedvesebb 
foglalkozása és iskolái valódi mintaiskolák voltak, úgy hogy az 1879-iki székes- 
fehérvári országos kiállításon méltó feltűnést keltettek az előszállási iskolák 
kimutatásai, beiratási s látogatási naplói slb. Rezutsek Antal zirczi apátnak
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1879. márczius 28-án bekövetkezett halála után a rendtársak bizalma első sor
ban ő reá irányult és 1879. július 8-án a szokásos hármas apáti kijelölésnél 
első helyre őt tette, mire július 27-én a legfelsőbb kinevezés is megtörtént. 
Első és főgondja a rend birtokainak rendezése volt. A szent-gotthárdi apátság 
ő felsége kegyelmi ténye által a zirczivel 1878-ban egyesíttetvén, a rend ennek 
fejében a bajai főgymnasiumnak ellátását vette át. Azonban a szentgotthárdi 
apátságnak terjedelmes erdőbirtokai az eke alá vett részekkel s az összes gazda
sági épületekkel együtt oly állapotban voltak, hogy nem csak a bajai főgym
nasiumnak ellátási költségeit, hanem saját terheiket sem fedezték, úgy hogy 
Supka apát kénytelen volt egyrészről a rend szükségeinek megszorítása, más
részről a többi birtoknak legintensivebb kihasználása által Szent-Gotthárd 
elhanyagolt helyzetén segíteni. A gazdasági helyzet megjavításával parallel 
haladt a rend szellemi életének fejlesztése. A cziszterczi rend négy főgymnasium- 
ban töltvén be országos hivatását, a rend apátjai a tanító erők képezésére 
mindig kellő gondot fordítottak. Supka apát követte elődeinek példáját. Az 
1883. évi XXX. t.-cz. új terheket rótt a szerzetes tanítóintézetekre és Supka apát 
belátván a nyilvános egyetemi oktatásnak hasznát, rendi tanárjelöltjeit Buda
pestre küldötte egyetemi szakelőadások hallgatására, kezdetben a harmad- és 
negyed-éves theologus növendékeket. 1889-ben pedig az egész theologiát a 
tanári karral együtt, miután már előbb, 1888. tavaszán, a zerge-utczai 6. számú 
házat megvette, papnevelő-intézetté alakította át és így rendi tanárjelöltjeinek 
zavartalan otthont adott. Nem feledkezett meg azonban a népnevelésről sem. 
Áldozatkészségét dicséri a beréndi és főleg az 1889. őszén megnyilt zirczi fényes 
új iskola. Supka apátot 1890. tavaszán a király a Ferencz József-rend közép- 
keresztjével tüntette ki. — Nyugodjanak békében!

A «Le Maitre Phonétique» folyóirat két évfolyamát és idei első füzetét 
küldte be szerkesztőségünkhöz egyesületünk könyvtára számára dr. Balassa 
József tagtársunk Székesfehérvárról azzal az Ígérettel, hogy a további füzeteket 
is rendesen meg fogja küldeni. Midőn ezt az ajándékozónak megköszönjük, föl
hívjuk t. tagtársaink figyelmét az e folyóiratot kiadó «Association Phonétique»-re. 
melynek tagja lehet mindenki, a ki a modern nyelvek iránt érdeklődik. A tag
sági díj 2 frank (1 frt), melyet a belépni szándékozók dr. Balassa úrhoz küld
hetnek. A díj fejében kapják a tagok az egyesület folyóiratát, mely rendesen ad 
német, franczia és angol nyelvészeti közleményeket pontos phonetikus átírásban. 
Bármelyik nyelv tanárának jó szolgálatot tehetnek ezek az élő kiejtést feltüntető 
szövegek.

Helyreigazítás. A pozsonyi kör tudósítása szerint (febr. füzetünk 287. 1.) 
Fuchs Károly az egységes középiskola tantervéből a törtek szorzását és osztását 
elhagyandónak tartja. Most Fuchs Károly tagtársunk annak kijelentésére kér föl 
bennünket, hogy ebben a kör jegyzője nem adja az ő nézetét.
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IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

F O L Y Ó I R A T O K .

H a z a i a k .
Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. III. évf.. I. sz. Középiskoláink reformja. 

(Folyt. 3. sz.). — Guttenberg Pál: A kézimunka tanításáról az iskolában. — 
Hegedűs Pál: A felsőbb leányiskolák reformja. (Befej. 2. 3. sz.). — 2. sz. Delta: 
A budapesti új reáliskola és a vidéki tanárok. — Dr. Ferenczy Alajos: Testületi 
szellem és hospitálás. — Kalmár Elek: A latin és magyar nyelvtanítás közti 
kapcsolatról. (Folyt, és befej. 3. 4. sz.). — 3. sz. Schubert M átyásJavaslat az 
egységes középiskola tantervéhez. — Dr. Szterényi Hugó: A kézimunka tanítása 
az iskolában. — 4. sz. Kardos Albert: A magyar alföldért. — Dr. Demkó 
Kálmán: Az egységes középiskola kérdéséhez. — Dr. Márki Sándor: Magyar 
történeti térképek. — Dr. Fináczy Ernő: A nagy angol iskolák hygienájáról.

Földrajzi Közlemények. XVIII. köt. 9—10. sz. Dr. Czirbusz Géza: Karszt
jelenségek az Aranyos középsó' szakaszában. — Halász Ignácz: Nyolcz nap a 
Skalstugu hegységbeli lappok közt. — Hanusz István: Szokatlan időjárások 
Magyarországon. — U. a .: Községek névváltozása.

Kalauz a nevelő-oktatás terén. IV. évf. 3—4. sz. Paksi B .: Eudaemonis- 
mus és ethika. — Békési Emil: Paedagogiai irodalmunk legrégibb emlékei. II.
— Regéczy József : Népnevelésünk intensiv fejlesztéséről.

Magyar Nyelvőr. XX. köt. I. sz. Körösi Sándor-. Mordály, mordány. 
Marczona. (Szómagyarázatok). — Kulcsár Endre: A magyar nyelv képes 
beszéde. (Folyt. 2. sz.). — Bélteky Kálmán: Rokonértelmű szók. Kínál, ajánl; 
teher, súly; szűk, keskeny, szoros. — Albert János: A combináló szóalkotás.
— Zolnai Gyula: Mátyusföld nyelvjárása. (Folyt. 2. sz.), — Helyreigazítások. 
Magyarázatok. (Folyt. 2. sz.) Népnyelvhagyományok. (Folyt. 2. sz.) — 2. sz. 
Joannovics György: A végtelen kérdés. I. [Az orthologiát védi Ballagi Mór ellen].
— Simonyi Zsigmond: A nyelvújítási vitához. — Mócs Szaniszló Gyula: 
A magyar gerundium-alakok történeti fejlődése. I. — Sándor Benő: A legifjabb 
biróság. [Ferenczy József fordítását («Rousseau Carriere után») ismerteti. A czímet 
az magyarázza, hogy a német «jüngstes Gericht» e fordításban magyarul «leg
ifjabb bíróság». A többi idézet ennek megfelelő. Valóságos csodabogár-gyűjte
mény a legjavából].

Nagyvárad. XXII. évf. 3. sz. Petrovich Ferencz : Reáliskoláink érdekében. 
[Megfontolás és eszmecsere czéljából közli egy 8 évvel ezelőtt a közoktatási 
ministeriumhoz föl terjesztett véleményes jelentését, melyben a reáliskolák vál
tozatlan föntartása mellett szól. Mihelyt terünk engedi, bővebben ismertetjük. 
Megjegyezzük, hogy egy másik nagyváradi napilap, a «Magyar Szó» ez alapon 
megkezdte az eszmecserét, 7. számában Krüger Viktor tagtársunktól vezér- 
czikket közölve, mely az egységes középiskola kedvéért a reáliskola elejtése 
mellett szól].

Nemzeti Nőnevelés. XII. évf. I. sz. Lázárné Kasztner Janka : Még egy 
szó a leányok hivatásszerű képzéséhez. — Szarvas Gáborné: Visszaemlékezés 
Schreiber Jankára. — 2. sz. Suppan Vilmos: A felsőbb leányiskolái igazgatók 
memoranduma. — Radó Vilmos: Gyermek-hősök. [Azt kívánja, hogy ifjúsági 
elbeszélésnek ne gyermek, ne fejletlen tökéletlen ember legyen a hőse].

Néptanítók Lapja. XXIV. évf. II. sz. Dr. Bokor József: Visszaemlékezés 
báró Eötvös Józsefre. (Befej. 12. sz.).



Polgári Iskola. XVI. évfolyam. 2. sz. Dr. Wutz Albert: Az iskola 
fegyelme.

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXIV. évf. 7. sz. Váradi F.: A 
tiszántúli gymnasiumok állapota.

Sárospataki Lapok. X. évf. 5. sz. Előterjesztés a görög nyelv helyettesíté
séről szóló 1890. évi XXX. törvényczikk alkalmazása tárgyában. (Folyt, és 
befej. 6. 7. sz.).

Tornaiigy. VIII. évf. 5. sz. A Nemzeti Tornaegyesület felirati tervezete az 
országos tornaversenyek rendezése ügyében. [A vall. és közokt. ministernek 
1890. okt. 22-én 1812. ein. sz. a. az egyesület elnökéhez intézett fölhívására 
készült javaslat az 1891-ben Budapesten tartandó országos ifjúsági tornaverseny 
rendezésére].

K ü l f ö l d i e k .

The Educational Times. XLIV. köt. Jan. sz. Dr. J. G. Fitch: Secondary 
education in England. A retrospect and a prospect.

Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens. XVIII. évf. 12. sz. 
Dr. L. Freytag: Ein Wort über Lehrertitulaturen. [Kívánja, hogy Porosz- 
országban is, mint Ausztriában, adják meg a végleg alkalmazott és a teljes 
facultas docendi-vel fölruházott egyetemi képzettségű középiskolai oktatóknak 
Lehrer és Oberlehrer helyett a Professor czímet, a képesítő vizsgálat pedig 
legyen rigorosum, mely mint a jogi és orvosi képesítő vizsgálatok, a Doctor 
czímet adja a képesítettnek. Fizetésemelést és előléptetést egyelőre nem kivan. 
Csak mi is egyelőre ellehetnénk fizetésemelés és előléptetés nélkül és egész 
bajunk az volna, hogy csekély a czímünk]. — XIX. évf. I. sz. Dr. H. Böttger: 
lieber naturgeschichtliche und chemisch-technologische Exkursionen.

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und Realschulen. 
26. füz. Emil Book -. Lieber die Ausbildung von Lehrern an höheren Schulen 
in Finnland. — Dr. Th. Becker: Das Lesen und die sprachliche Verwertung 
lateinischer Schriftsteller, besonders auf der Mittelstufe der Gymnasien. — 
Dr. Böhme: Zur Anabasislektiire in III-a (Stoff-Auswahl). — G. L. F. Schick
helm : Einleitung in die Lehre vom Galvanismus. — Aus Schulbesichtigungs- 
Berichlen. c) Die einzelnen Unterrichtsgegenstände. I. Der deutsche Unterricht. 
[Rendkívül tanulságos képet fest az anyanyelv tanításában elkövetett hibákról.] 
— Dr. 0. Frick : Die Arten der höheren Schulen. [A német iskolai értekezlet 
elé terjesztett első kérdésre válaszolva azt fejtegeti, hogy a reálgymnasium 
elejtésével csak gymnasium és főreáliskola legyen].

Neue Bahnen. I. évf. 7. sz. Frans Kemény: Beiträge zur Kenntniss des 
modernen Volksschulwesens von Frankreich. (Befej. 8. sz.) — Dr. A. Bliedner: 
Die «formalen Stufen des Unterrichts». (Befej. 8. sz.). — 9. sz. W. Batike: 
Ueber die Neugestaltung des geometrischen Unterrichts. — 10. sz. Zum hundertsten 
Geburstage Adolf Diesterwegs. — II. sz. Adolf Günther : Vorschläge zu einer 
zeitgemässen Gestaltung des Geschichtsunterrichtes. (Befej. 12. sz.). — K. O. 
Beets: Kritische Beiträge zu den Tagesströmungen im elementaren Rechen
unterrichte. (Befej. 12. sz.). — II. évf. I. sz. Dr. Bud. Hochegger: Ueber 
Individual- und Socialpädagogik. (Befej. 2. sz.). — Dr. Wohlrabe: Die Durch
führung der Schulklassen. (Befej. 2. sz.). — Dr. W. Ostermann: Herbert 
Spencers Erziehungslehre. (Befej, 2. sz.).
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Pädagogisches Archiv. XXXIII. évf. I sz. Dr. Völcker: Der neueste Kampf 
um das Latein. [Jäger és Neudecker brosúráival foglalkozik], — Dr. L. Viereck: 
Die höhere Bürgerschule, ihr Wesen und ihre gegenwärtige Lage.

Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen. XLV. évf. Jan. sz. Dr. N. Skworzom : 
Zur Frage über die Vorbildung von Gymnasiallehrern. — Dr. G. Wendt: 
Eine neue Schrift über Schulreform. [Egy Berlinben névtelenül megjelent, 
«Über höhere Schulreform* czímű füzet elitélése]. — Dr. Hermann Schiller : 
Zur Beform der Gymnasien. [Hat művecskét ismertet].

Zeitschrift für das Realschulwesen. XVI. évf. I. sz. Dr. Leo Bürgerstein: 
Beitrag zur Durchführung des h. Ministerial-Erlasses, die leibliche Kräftigung 
der Schuljugend betreffend. [Az osztrák vall. és közokt. ministernek 1890. szept. 
15-én 19.097. sz. a. az ifjúság testi fejlesztése ügyében kibocsátott rendeletét 
fejtegeti]. — Fr. K. : Die neue Schulordnung für ungarische Mittelschulen. — 
Lehrplan für jene Schüler der ungarischen Gymnasien, welche auf Grund des 
Gesetzartikels XXX. vom Jahre 1890 statt des Griechischen die Compensations- 
fächer lernen. — Modification des Gesetzartikels XXX, 1883, über die Mittel
schulen und die Befähigung der Mittelschulprofessoren in Ungarn, bedingt durch 
den facultativen Unterricht der griechischen Sprache an den Gymnasien. — 
2. sz. Ludwig Fleischner: Das Studium der fremden Sprachen in Frankreich.
— A. Czógler: Über Definitionen und Bezeichnungen physikalischer Begriffe.
— Zur ungarischen Schulgesetzgebung. [Kivonatban közli az 1883 : XXX. t- ez. 
módosítását ezélzó törvényjavaslat indokolását és a vall. és közokt. ministernek 
1890. júl. 30-án 30,820. sz. a. az új törvény végrehajtása ügyében kibocsátott 
rendeletét. Az utóbbihoz függesztett jegyzetben ugyanazzal az otromba gyanú
sítással találkozunk, a melynek hangoztatásával itthon akarták magukat némely 
föltűnni vágyók a közokt. minister úr eló'tt kedvesekké tenni, tanártársaikat rútúl 
azzal vádolva, hogy alattomban az új törvény és a minister intézkedései ellen 
működtek. Nem keressük, melyik szerető jó collega tartotta szükségesnek, hogy 
ezt az alaptalan vádat még a szomszédba is kivigye].

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. V. évf. i. sz. Rudolf Hildebrand: 
Das Deutsche in der Schule der Zukunft. [Minket annyiban érdekel, hogy a 
német középiskolákban a német nyelvnek oly előkelő helyet követel, a milyent 
a mi gymnasiumi tantervűnk már jóval középiskolai törvényünk előtt a magyar 
nyelvnek adott]. — Karl von Bahder: Die neuhochdeutsche Sprachforschung, 
ihre Ergebnisse und Ziele. — Rudolf Hildebrand: Wie die Sprache altes 
Leben fortführt. (Folyt. 2. sz.). — 2. sz. Otto Lyon: Der Kaiser über den 
deutschen Unterricht. [Kivonatban adja és commentálja a német császárnak ama 
megnyitó beszédét, melyet jan. füzetünkben 210—217. 1. egész terjedelmében 
közöltünk], — Carl Müller: Die Verwertung der Redensarten im Unterricht. I.

B E É R K E Z E T T  MÜ V E K .
Utolsó kimutatásunk óta (febr. fűz. 302. 1.) a következő könyvek és 

füzetek érkeztek a szerkesztőséghez :

Ph i l os oph i a ,  paedagogi a ,  i s ko l a  ügy.
A magyar közoktatás jelene és az egységes középiskola. Irta Jablonorvski 

József. Budapest, 1891. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés bizománya. 8r. IV 
és 98 1. Ára 1 frt.

A pozsonyi királyi akadémia személyzeti létszáma és tanrendé az 
1890—91. tanév második felére. Pozsonyban, 1891. 8r. 21 1.
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Magyar  nyel v és i rodalom.
Deák Ferencznek az 1861-dik évi országgyűléstől elfogadott két föl

irata. Közli Kónyi Manó. Budapest, Franklin-társulat. 1890. (Olcsó könyvtár 
269. sz). 16r. 160 1. Ára 30 kr.

Magyar Nyelvtörténeti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelv
újításig. A m. tud. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és 
Simonyi Zsigmond. И. köt. 9. fűz. Budapest, 1891. Kiadja Hornyánszky Viktor 
akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.

Magyar írók élete és munkái. A m. tud. Akadémia megbízásából írta 
id. Szinnyei József. I. köt. 7. fűz. Budapest, 1891. Kiadja Hornyánszky Viktor 
akad. könyvkereskedése. Egy füzet 50 kr.

Bhetorika. A prózai Írásművek elmélete. Olvasmányokkal s ezek magyará
zatával. Irta dr. Dengi János. Budapest, 1890. Az Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés kiadása. 8r. 305 1. Ára 1 frt 60 kr.

Lat i n  és görög nyelv.
Dr. Holzrveiszig Frigyes latin gyakorlókönyve a harmadik osztály 

számára. Fordította és latin-magyar és magyar-latin szótárral ellátta dr. Petz 
Vilmos. Budapest. Franklin-társulat. 1890. 8r. 248 1. Ára 1 frt 40 kr.

Tör t énet ,  földrajz.
Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. 126. (Osztrák Tenger

mellék és Dalmáczia 1.) fűz. Budapest. 1891. Kiadja a magyar királyi állam
nyomda. Révai testvérek bizománya. Egy füzet 30 kr.

Ter més ze t t udományok.
Ásványtan a gymnasium IV. osztályának használatára. Irta dr. Szterényi 

Hugó. 149 képpel. Budapest, 1891. Lampel Róbert kiadása. 8r. 186 és VI 1. 
Ára 1 frt 20 kr.

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 ívet meghaladó értekezés és min
den * l 2 3 4 5 6 * 8/4 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.
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, VIII. kér. Trefort-utcza 8. 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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Mivel az egyesület választmánya szives volt lemondásomat a főtitkári 
állásról elfogadni, tudósítóm a t. tagtársakat, hogy ezentúl Szerelemhegyi 
Tivadar (II. kér. főgymnasium) fogja helyemet betölteni; egyesületi ügyek
ben szíveskedjenek tehát a leveleket hozzá intézni.

Brózik Károly.

Szerkesztői üzenet. K. F. úrnak Br.-ban. Minthogy időközben már dr. B. J. 
úrral az Egyetértés febr. 22-iki számában szolgáltatott magának igazságot, ez 
ügyben többé nem tartozom semmivel. Dr. B. J. úrnak ugyanis én semmiféle 
jogczímét nem ismerem arra, hogy a kettőnk személyes ügyébe kéretlenül avat
kozzék. Nem hihetem tehát, hogy magától cselekedett volna; minthogy pedig 
én föl nem szólítottam, megbízása csakis Kegyedtől eredhet. Ha nem így van, 
tessék dr. B. J. úr illetéktelen beavatkozása ellen tiltakozni. Ennek a Közlöny
ben szívesen adok helyet. Egyúttal fölvilágosíthatja dr. B. J. urat arról is, hogy 
a szerkesztői figyelmeztetés 2. pontja, mely szerint «ki van zárva a Közlönyből 
minden személyesen támadó és minden személyes vitatkozásra okot vagy alkal
mat szolgáltató dolgozat», csak azt nem engedi meg a szerkesztőnek, hogy akár 
maga támadjon, akár mással támadtasson meg valakit, de teljesen megengedi, 
hogy támadások ellen, melyekre igaz okot nem szolgáltatott, védje magát. Ha 
igazságosan Ítélnek, Kegyed is, dr. B. J. úr is kénytelen elismerni, hogy egyikükkel 
szemben sem én voltam a provokáló. A védelem pedig meg van engedve 
mindenkinek. Mért volna tehát e jogtól épen csak a Tanáregyesületi Közlöny 
szerkesztője megfosztva ? Talán még a gonosztevőnél is nagyobb bűnös, hogy 
figyelmeztetése 2. pontjával a békét törekszik biztosítani ? Most értem csak, mért 
piszkált dr. B. J. úr szüntelen. Azt gondolta, hogy nem szabad magamat 
védenem. Valóban nemes eljárás.

PÁLY Á ZAT.
A selmeczbányai evang. kerületi,, államilag segélyezett lyceumban egy 

classica-philologiai tanszék betöltendő. Évi fizetés rendes tanárnál 1000 frt, 
50 frtnyi 5-öd évi pótlékkal, lakáspénzül 150 frt, helyettesnél lakáspénzzel együtt 
900 frt. A kinevezés joga a kér. isk. tanács és kerületi elnökség felterjesztésére 
a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minister urat illeti. A tanszék a jövő 
tanév elején lesz elfoglalandó. Az állomást elnyerni óhajtók, kik csak ágost. ev. 
hitvallásuak lehetnek, kérvényöket, bizonyítványaikat végzett tanulmányaikról, 
képesítésökről és eddigi alkalmaztatásukról f. évi április 10-kéig az evang. 
lyceum igazgatóságához Selmeczbányára küldjék.

Selmeczbányán. 1891. február 12-én. F arb aky István,
lyceumi felügyelő.

Az „Orsz. Középisk. T anáregyesület“ helyiségei, a fővárosi és 
vidéki kartársaknak legjobb találkozó és gyülekező helye, kényelmesen 
berendezett tágas olvasó, társalgó és játszó szobákkal, hazai és külföldi 
napi és heti lapok, tanügyi és tudományos folyóiratok nagy választékával, 
a főváros legszebb és legalkalmasabb részében, Teréz-körút 12. se. II. em. 
Az egyesületi tisztviselők közül itt található d. u. 5—7 : a gazda (Deme 
László) kedden és szombaton, a pénztárnok (Mayer József) kedden, a 
főtitkár (dr. Brózik Károly) hétfőn és szerdán, a titkár (Szerelemhegyi 
Tivadar) kedden.



O R S Z Á G O S

KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

Mindennemű tanításnál kétségkívül arra törekszünk első sor
ban, bogy általa maradandó tudást hozzunk létre. Nos, a tanításnak 
egy ágában sem oly nehéz ezt elérnünk, mint a históriai oktatás
ban. Míg ugyanis más tárgyaknál: nyelveknél, mathematikánál a 
később tanúltak implicite mindig magukban foglalják az összes 
megelőző tananyagot, addig a történelemnél ez nincs így — és 
pedig magának a tárgynak természeténél fogva. Ezért a történelem 
tanára van legjobban kitéve annak a veszélynek, hogy összes 
fáradsága gyümölcséi veszendőbe menni lássa. Bármily élénkek 
legyenek is a lelkes és vonzó előadása által elért benyomások, 
lassankint mégis csak elhomályosulnak azok — sőt kölcsönösen 
homályosítják el egymást, ha ugyan nem hozatnak egymás közt 
szerves_ kapcsolatba.

Általános didaktikai elv ugyanis, hogy egyes elszigetelt isme
retek és képzetek nem maradhatnak meg állandóan szellemi bir
tokunkban. Ez csak akkor lehetséges, ha az egyes képzetek szorosan 
összefüggő lánczolaiokM fűződnek. De ennyi még nem elég. Egyetlen 
lánczszem kiesése megszüntetheti az egész gondolatlánczolat össze
függését. E lánczolatokat tehát még egymás közt is össze kell 
kapcsolnunk, hogy ily módon egész hálózatot alkossanak, melyben 
lehetőleg minden egyes lánczszem vagyis képzet több irányban 
leljen összefüggést és folytatást. Ilykép az egyes ismeretek kölcsö
nösen támogatják és biztosítják egymást; s az ily szorosan egybe
szőtt képzet-hálózatot már nem igen kell féltenünk attól, hogy egyes 
részeire szétbomoljék.

A nyelvi és mennyiségtani oktatásban az ismeretek e szoros 
kapcsolata nagyon könnyen, úgyszólván önkénytelen létesül. Minden 
új előadás egész sorozatát idézi föl a régi képzeteknek, s a leg
különbözőbb módon szövi össze az újakkal. A történelemben az 
nincs meg; nem mintha a tények közt nem volna meg itt is a

KÖZLÖNY.
XXIV. évfolyam. 1890—91.

É R T E K E Z É S E K .

Hogyan tanítsunk történelmet ? )

*) A fiumei kör nov. 8-iki ülésében tárgyalt fölolvasás. 
Tanáregyesületi Közlöny. XXIV. 28
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benső kapcsolat, hanem azért, mert sokkal kevésbé föltűnő és 
világos. A történelmi tanításnál sohasem kerülnek felszínre a régi 
képzetek oly tömegesen, oly önkénytelenűl s oly világosan, mint a 
többi szakoknál, s így az eredmény jóval nehezebben érhető el.

Az új leczkeanyag puszta elmondása és az előzőnek számon 
kérése („kikérdezése“) semmi esetre sem biztosíthatja itt az ered
ményt. Az ily módon közlött és a következő órán számon kért 
ismeretek egyideig megmaradnak, azután elhomályosulnak, végre 
teljesen elmerülnek a feledés éjébe. A koronkinti ismétléseк ■— ha 
ismét csak ugyanazon sorrendben történnek — nem segítenek a 
bajon. Az ily fajta ismétlés, a folyton szaporodó tömegnél fogva, 
csak egyre kínosabb és terhesebb lesz: az ismeretlánczolat vég
telen hosszúra nyúlik, s végre már csak saját súlyánál fogva is 
elszakad, részekre bomlik s idővel teljesen elpusztul.

Az ilyen, mindig egy irányban haladó ismétlés tehát épen 
nem felel meg a czélnak. Ellenben teljes siliert biztosíthatunk taní
tásunknak azáltal, ha a képzeteket nem hosszú időközökben s az 
eredeti sorrendben, hanem minden órában és folyton változó, új meg 
új kapcsolatokban idézzük fel. A meglévő képzetlánczolat egyes 
szemeit sem szabad megrozsdásodni hagynunk; folyton újra elő 
kell vennünk azokat és szorosan egybefűzni egymás között. Ilyképen 
azután a folyton halmozódó új ismeretek biztos és szilárd alapra 
fognak találni a már meglevő ismeretek széttéphetetlen szövedéké
ben. A főirányok, a melyek szerint e szoros és sokszoros kapcsolat 
létesíthető, a következők: időrend, — földrajzi szempont, — tárgyi 
rokonság. E főirányok ismét szétágaznak: így az időrendben keres
hetem az egymásutánt, de az egyidejűséget is (synchronistikus 
táblázatok); csoportosíthatom az eseményeket egész korszakok, év
századok, tizedek sőt egyes évek szerint. Földrajzi szempontból 
tetszés szerint választhatom a sorrendet, melyben a történelemben 
szereplő országokat és helyeket csoportosítom, egybeállítom vagy 
egymásra vonatkoztatom. De legtágabb teret ad e folyton változó 
kapcsolatok létesítésére a tárgyi vagy eszmei rokonság. Ugyanazon 
eszmének a haladását, fejlődését és különböző nyilvánulásait nyomon 
követhetjük térben és időben; párhuzamba állíthatjuk ismét más 
eszmékkel, keresvén a hasonlóságot és különbséget. Párhuzamokat 
vonhatunk az egyes történelmi személyek közt is, s a legkülönbö
zőbb szempontok szerint fűzhetjük őket eg y b e ............ Olyan ez,
mint mikor a nyelvtanításnál egy-egy főnevet többször találunk az 
olvasmányban a legkülönbözőbb vonatkozásokban; lassankint tisz
tába jövünk valódi értelmével, különböző alakjaival és leszármazá
sával : végre magunk is eldeclináljuk, jelzővel látjuk el s kezdjük 
öntudatosan használni új ítéleteink kifejezésénél. És ennyiben már 
meg is állapítottuk a történeti oktatás helyes módszerének sarka
latos elvét: folytonos ismétlés, folyton váltakozó sorrendben.

/  :J. Л
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Nem szólunk itt a tört. oktatás anyagáról, belső tartalmáról 
s erkölcsi és paedagogiai czéljáról. Ezt szeretnék magunknak egy 
más alkalomra fönntartani . . . .  mikor t. i. a nemzeti irányú neve
lés kérdése lesz napi renden. Itt a história-tanításnak csak formális 
részével foglalkozunk. De erre nézve sem akartunk pusztán tetsze
tős theoriákat fejtegetni. Főczélunk az volt, hogy egy ilyen alapú 
történelmi oktatás gyakorlati megvalósításáról szóljunk.

Tekintsük hát a kérdést gyakorlati oldaláról. — Százados és 
nézetünknek megfelelően egész helyes gyakorlat szerint a tanóra 
rendesen két részre oszlik. Az elsőben eléadjuk az új anyagot, a 
másodikban számon kérjük a régit. Ki így, ki megfordítva teszi; 
a mi nem sokat változtat a dolgon. A megfordított sorrend minden 
esetre természetesebb volna, — ha a pedellus néha közbe nem csön
getne a legérdekesebb elbeszélésnek, s ilyen prózai módon nem 
ronthatná meg lelkes igéink varázsát.

Szóljunk hát előbb a „magyarázatról“. (Az ón tanuló éveim
ben ez volt a terminus technicus.) Milyen legyen ez? A didaktika 
egyik főszabálya, hogy az appercipiálandó új képzetek lehetőleg 
tiszták, világosak, a régiektől élesen elkülönzöttek, . . . .  szóval 
igazán újak legyenek. A történet tanára tehát e részben nem tehet 
egyebet és jobbat, mint hogy a tárgyalandó eseményeket lehetőleg 
élénken, világosan, a tanulók felfogásához mért szavakkal és stí
lussal eléadja. Mellőznie kell itt minden mellékes vonatkozást és 
kitérést, mely a tanulók figyelmét a fődologtól elterelhetné. Leg
feljebb bevezetésül költhet fel eleve is nehány appercipiáló ideát, 
az előzmények rövid összegezésével.

Ezután következik a „kikérdezés“ vagyis — mondjuk inkább 
mindjárt így — az ismétlés és begyakorlás. Nézetem szerint erre az 
annyira elhanyagolt s rendesen unalmasnak tekintett kikérdezésre 
kell a történelmi oktatás fő súlyát helyezni. Mi a kikérdezés főczélja ? 
Kétségkívül az, hogy első sorban a „kihívott“ tanuló előmenetelé
ről és tudásáról alkossunk magunknak helyes Ítéletet. De vájjon 
elérjük-e ezt azzal, hogy egyszerűen felmondatjuk vele a „leczkét“ — 
a megelőző órán előadott tananyagot? — Bizonyára nem. — Ily 
módon semmi esetre nem nyerhetünk képet a tanuló összes eddigi 
haladásáról és ismeretköre terjedtségéről. A helyesen vezetett kikér
dezésnek tehát nem szabad pusztán az u. n. leczkére szorítkoznia. 
Kivált nem a történelemnél. Fel kell ölelnie az összes letárgyalt 
anyagot. Természetesen nem a maga egészében — a mi lehetetlen 
volna — hanem egyes jellemzetes főpontokra nézve, melyek a fele
lőnek elég alkalmat nyújthatnak tájékozottságának kimutatására.

De még ily eljárás mellett sem érünk czélt, ha figyelmen kívül 
hagyjuk a didaktikának egy másik elsőrendű követelményét. A jó 
iskolai tanításnak ugyanis egyik főfeltétele, hogy mindig az egész 
osztálynak szóljon. Egy-két tanulónak még oly alapos megvizsgálá
sával sem teszünk eleget e föltételnek. Igen; de hát hogyan fog

2 8 *
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lalkozzunk ily alkalomkor az egész osztálylyal ? Erre a kérdésre 
azzal fogok legjobban megfelelhetni, ha elmondom saját módszerem
nek fejlődése történetét. Sokat törtem rajta a fejemet; de távol 
vagyok attól, hogy csalhatatlanságot vindikáljak magamnak. Örülök, 
ha kartársaim legalább egyben igazat adnak nekem.

*
*  *

Tanításom módja eleintén igen keveset különbözött attól, melyet 
annak idején tanáraimtól magam is láttam. Előadás, kikérdezés: 
ebből állott egy-egy tanóra. Azonban már igen korán éreztem a 
folytonos ismétlés szükségét. Erre a czélra mindjárt kezdetben a 
századok szerinti átnézetet választottam. Ezen átnézetek nagy elő
nye, hogy az ismétléshez egy állandó, biztos s a kölcsönös össze
hasonlításra kitünően alkalmas keretet adnak. A mint tehát végére 
értünk egy-egy század eseményeinek, ezeket rögtön táblázatba állít
tattam össze. E munkát mindig egy-egy kiválóbb tanuló végezte a 
táblán, az egész osztály közreműködése mellett. A rendesen hasz
nált keret a következő volt:

I. Magyar történelem. (III. és VIII. oszt.)

Minden századot ismét két részre osztva, a mi megfelel egy-egy ember
öltőnek.

II. Az ó-копя nézve megjegyzem, hogy azt rendesen valamely philolo
gus kartársam tanította, s így ebben állandó praxisom nem fejlődött ki.

III. A középkornái az egyes századok áttekintése synehronistikus össze
állítássá lesz. A rubrikák itt a szerint változnak, a mint idő jártával más-más 
népek és állandó államok kerekednek fölül. így például :

V. század.
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VI. század.

500

550

K eletróm ai
csá szá rság O strogó tok L ongo b ard o k A varok F ran k o k P á p ák

«00

VII. század.
K eletróm ai
csá szá rság A rabok A varok F ra n k o k P áp ák

«00

€50
•

•

700

IV. Az újkor eseményei ugyancsak synchronistikus táblázatokban cso
portosíthatók. Itt csak az elsőrendű politikai hatalmasságok kapnak külön 
rubrikát. így :

XVI. és XVII. század.
U r a l k o d ó k

E sem én y ek Szereplő  szem élyek
N ém et
o rszág

Spanyol-
o rszág

F ran cz ia -
o rszág A ng lia
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XVIII. század.
U r a l k o d ó k

■
Szereplő szem élyek

N ém et
o rszág

F ran c z ia -
o rszág

O rosz
o rszág

Porosz-
o rszág

E sem én y ek

E századok szerint való ismétlések teljesen kielégítő eredményre 
vezettek a nyolczadik osztályban. Minthogy itt már fegyelmezett 
gondolkozással, öntudatos törekvéssel állunk szemben, elég ha meg
adjuk a biztos áttekintésre a systematikus keretet: a többit bátran 
bízhatjuk a tanulók öntevékenységére.

Az alsóbb osztályokban azonban ez az eljárás magában véve 
még nem bizonyult czélra vezetőnek. Mire egy-egy század esemé
nyeinek a végire értünk, az illető ismeretek már annyira elhomályo
sultak, hogy csak egy-egy derekabb tanuló volt képes azokat 
helyesen reprodukálni és összegezni. Beláttam hát, hogy addig is, 
míg az összefoglalás ideje elérkezik, a megelőző képzeteket folyton 
ébren kell tartanom: annyival is inkább, mert az egyes leczkék 
fölkérdezésének avitikus módszere mellett (csak emlékezzünk vissza 
diák éveinkre!) a tanuló a mint egyszer megfelelt, nem igen készül 
egy pár órán keresztül. Nagyon közelfekvő az a számítás, hogy 
— másoknak is kellvén felelni — egyhamar úgy sem kerül rá 
megint a sor. Kiadtam hát jelszó gyanánt: leczkére van mindeu 
órán nemcsak az előző óra tárgya, hanem az egész elvégzett tan
anyag. Ezt meg is okoltam: a ki minden órára lelkiismeretesen 
készül, lehetetlen, hogy vissza ne emlékezzék legalább a fő dol
gokra. Eredményül rögtön jelentékeny javulás mutatkozott a tanulók 
előmenetelében. Minthogy tudták, hogy nemcsak az előző tanóra 
anyagáról kell számot adniok, magától megszűnt a valószínűségi 
számításon alapuló speknláczió. Ezentúl biztos lehettem arról, hogy 
nemcsak egyes leczke-töredékekből készülnek. A jobbak természe
tesen csak örültek annak, hogy minden egyes kikérdezéskor alkal
muk nyílik az összes anyagban való tájékozottságukat kimutatni. 
Ezzel már igazán érdekessé vált a kikérdezés, mely így a szellemi 
lovagjáték egy nemévé lett. Kivált mikor két ellenfél állott egy
mással szemben. Sűrűn érték egymást a mester támadó kérdései, 
a legkülönbözőbb irányokból: s ha a tanítvány mindannyira ügyesen 
parírozott, mint le nem győzött fél, nagy lelki megelégedéssel távo
zott a küzdő térről.

Még csak egy hiányzott: a közönség — vagyis az osztály — 
kitartó érdeklődése. Észrevettem, hogy e szellemi torna puszta nézése
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hamar kifárasztja a passiv szerepre kárhoztatott osztályt. Beláttam, 
hogy módot kell nyújtanom a többi tanulónak is a mérkőzésben 
való activ részvételre. Elhatároztam tehát, hogy támadó szerepemet 
átadom az egész o s z tá ly n a k ;  hadd szedje elő kiki szellemi fegyve
reit s óvja meg folytonos használat által a rozsdásodástól. Magamnak 
csak a „ludi magister“ ellenőrző és intéző hatáskörét tartottam fel. 
Mindjárt az első kísérlet teljesen igazolta e változtatás czélszerű- 
ségét. Az osztály a kikérdezés alkalmával nem az az unott, szóra
kozott p ig r a  m a ssa  többé, a mi eddig volt: tele van élettel, szipor
kázó harczi kedvvel. Az egyes tanulók alig várják, hogy egy-egy 
támadó kérdést intézhessenek a síkra szállt gladiátorhoz; valameny- 
nyi iparkodik ellesni a mesternek módszerét és eljárását a kérdések 
föltevése módjánál. A kérdések fogalmazásánál és csoportosításánál 
mindig több routine, néha eredeti felfogás mutatkozik; a kérdező, 
a nélkül, hogy tudna róla, a maga ismeretkörét is feltárja. Ily módon 
minden egyes történelmi óra nemes és léleküdítő szellemi verseny- 
nyé válik.

Temészetesen itt is számot kell vetnünk az illető osztály fej
lettségi fokával. A h a r m a d ik b a n  még az új leczke anyagát is egyes 
kérdésekre aprózzuk fel, s az ismétlésben sem törekszünk teljes 
rendszerességre. Az ö tö d ik b e n  a kérdések már átalánosabbak, rend
szeresebbek, a feleletek hosszabbak lesznek. A h a to d ik b a n  az új 
leczkét a tanuló már összefüggésben adja elő, s az előadás csínja 
és módja is bírálat tárgyává lesz; az ismétlő kérdések logikus 
sorozatban következnek egymásra.

A mondottak illusztrálásául álljon itt egy-egy órának a tanme
nete a III., V. és VI. osztályból.

III. osztály.
Űj leczke: a XIII. század áttekintése.
Felel: Gigante.
I. Kérdések az új leczkéböl -. *)
S. ■■ Mit tudsz osztrák Frigyesről ? — Tanár: Szólj valamit a Frange- 

pánokról! — Z. : Valamit II. Endre országosáról. C. : Kún László életmódja. 
Tanár: A XIII. század uralkodóit számláld el! Ki uralkodott II. Endre előtt ?

II Kérdések a többi tananyagból:
XI. sz. Sch. : Hogyan halt meg Salamon király ? — Bl.: A Csanádi 

országgyűlés Aba Samu alatt. — Ze. : Salamon király viselt dolgai.
XII. sz. B .: Az aradi országgyűlés. B. : Mit tudsz Keve váráról ?
A kihívott tanuló minden kérdésre megfelelt.
Erre kihívtam Bolmarcich tanulót.
Kérdések: I. Az új anyagból (XIII. sz.): — Z. : II. Endre keresztes 

hadjárata. — Tanár ■. Arany bulla. — Sch.: A sajóparti csata. — M. : Pek- 
tári Joákim. — G.: A stilfriedi ütközet. — Sch.: Mit tett Kuthen király, 
miután országát elvesztette ? — II. A megelőző anyagból: V. Szólj a cserhalmi 
ütközetről. — B. Sz. Gellért élete.

Ezzel az óra bevégződütt,

*) A kérdező tanulók neveit kezdő betűikkel jelölöm.
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V. osztály.
Űj leozke: normann államalapítások.
Felel: Foretich.
Kérdések : I. Az új anyagból:
Sm. A három skandináv állam alapítói. — Ki terjesztette a keresztény

séget a normannok közt ? — A dán vérveesernye. Oroszország alapítása. *)
V. — Mik voltak a Wiking-járatok ?
II. A megelőző anyagból:
V. A nicaeai zsinat. — Kopasz Károly.
A tanuló tájékozatlannak mutatkozván, helyére küldtem.
Felel ezután: Peichl.
Kérdések : I. Az új anyagból. It. Skandináv államok. — Zveno király. — 

Nagy Alfréd. — Hit valló Eduárd. — Tanár : Normandia alapítása — Hastingsi 
csata. — Normann felfedezések a sarki tengerekben.

II. A többi anyagból B. A fuldai apátság alapítása. — Amalasunta. — 
Aquileia viszontagságai a középkor elején.

Pop. : Svatopluk. — Harun al Rasid. — Nikeforos császár. — Irminsul.
Sch.: Roland. — III. Tassilo.
L. \ Nagy Gergely. Chlodvig.
V. : Lügenfeldi csata. — Verduni szerződés. — N. Károly fia és 

utódjai.
A kihívott tanuló minden kérdésre kitünően megfelelt.
Erre kihittam Pillepich tanulót.
Kérdések: I. Az új anyagból:
Sm. A normannok apostola ki ? — A három skandináv állam. — 

Hastingsi csata. — Dán vérveesernye. — Hardikanut. — Zveno. — Település 
Normandiába.

II. A többi anyagból:
Sm. A capetingek eredete. — Miként oszlott fel a frank birodalom 

Jámbor Lajos halála után ? — Alboin.
V. Rosmunda. — Belizár és Narses. — Nagy Teodorich. — Radagais. — 

Stilico és Alarich.
A kihívott valamennyi kérdésre megfelelt, s ezzel az óra véget ért.

VI. osztály.
Üj leczke: Spanyolország hanyatlása s a Németalföld felvirágzása II. 

Fülöp halála után.
Felel : Frank.
Miután a leczkét jói elmondta, következnek az ismétlő kérdések.
M. V. Károly háborúi I. Ferenczczel. — Wallenstein vége. — Gusztáv 

Adolf halála. — Prágai béke. — Miksa császár legfontosabb belintézkedése.
T. Calvin ; tanai hol terjedtek ? — A jezsuita szerzet alapítása. — X. 

Leo jellemzése. — A dán háború főbb eseményei.
B. — Balboa. — Elcavo. -— Vasco de Gama. — Utrechti liga. — Par- 

mai Sándor.
A tanuló mind e kérdésekre jól megfelelt.
Ezután felel: Gr. Berényi.
A leczkét jól elmondja. Ismétlés.
M. Magyarország sorsa a mohácsi vész után. — A felfedező utazások 

indító oka. — Küzdelmek a milánói herczegség birtokáért.
St. Spanyolország állapota a németalföldi fölkelés előtt.
T. A néger rabszolgakereskedés eredete.
Ez a tanuló is minden kérdésre nézve teljes tájékozottságot mutatott.

*) Itt már egy-egy tanuló több kérdést intéz a felszólítotthoz.-



389

így haladván a történeti oktatás óráról órára, a századok 
szerinti összefoglalások és évvégi ismétlések már semmi nehézséget 
nem okoznak.

*
*  *

A föntebbiekben bemutattam tanmódszerem főbb vonásait és 
alapelveit. Hozzá teszem még, hogy a mennyire csak lehet, igyek
szem előadásaimba a szemléltető elemet is bevenni. Erre a czélra 
szolgálhatnak az A n g y a l-  V iz y - fé le  tört. arczképek s a L e n g y e l- té le  
históriai épület-emlékek fali képein kívül a M a g y a r  tö r t. é le tra jzo lt  
s a G ro te-fé le  v ilá g tö r té n e le m  pompás illustrácziói és facsimiléi. S 
most csak arra kérem t. kartársaimat, hogy az itt elmondottakat 
szives figyelmükre méltassák. Hiszen eddig oly kevés történt a 
didaktikai irodalom ezen ágában, hogy valóban ideje volna már a 
n e m z e t- fe n ta r tó  tö r té n e lm i o k ta tá s  nagyfontosságú kérdésével beha
tóbban foglalkozni.

(Fiume.) F e s t A la d á r .

A görög nyelvtanítás Homeros alapján.

Ha igaz az, hogy a tanítás kiinduló pontját és menetét az 
elérendő czél mivolta szabja meg, és ha igaz, hogy minálunk a 
görög nyelv oktatás czélját első sorban Homeros megértése teszi; 
akkor világos, hogy görög nyelvtanításunk csak oly alapból indulhat 
ki, mely legnagyobb biztosíték arra nézve, hogy azt a kitűzött czélt 
elérjük. Ez az alap: H om eros. Tanításunknak tehát Homeroson kell 
kezdődnie. A tanításnak ezt a módját utasításaink is czélirányo- 
sabbnak tartják, mint azt, a mely az attikai nyelvből indúl ki. 
„Mindkét irányban, mind nyelvi, mind irodalmi tekintetből tagadba- 
tatlanúl tágasabb tért nyit az oktatásnak a tananyag azon felosztása, 
m e ly  a  hom erosi n y e lv  tá rg y a lá sá v a l k e zd i m eg  a görög g r a m m a tik a  
ta n ítá s á t, tehát mentői előbb hozzáfoghat magának a költői műnek 
olvastatásához“. így szólnak utasításaink. (74. 1.)

Hogy mindamellett görög nyelvtanításunk még mindig az 
attikai nyelvjáráson kezdődik, annak fő okát abban látom, hogy 
tanártársaink legnagyobb része, mert a homerosi nyelven alapuló 
nyelvtanítás módját csak híréből ismeri, annak praktikus hasznát 
semmi szín alatt el nem ismeri. Inkább le nem tér a megszokott 
útról, bár tudja és megvallja, hogy nem éri el azon a kívánt ered
ményt. Az uralkodó módszer hívei tehát nem meggyőződésből ma
radnak meg a járt úton, hanem megszokottságból. Ez oly nagy 
erőt vesz rajtuk, hogy senki fiának el nem hiszik, hogy a homerosi 
nyelven alapuló nyelvtanítás módjának czélravezető voltát nemcsak 
az elmélet, hanem a gyakorlat is, az e lért s ik e r , igazolja.

Hogy pedig e módszernek csakugyan megvan az említettem 
sikere, azt egy gyakorlati példával akarom illusztrálni. Megvagyok
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győződve, hogy ily módon jobban szolgálom ügyünket, mintha csak 
elméletekkel bizonyítgatnék elvtársaim álláspontjának helyes volta 
mellett. Legyen szabad tehát a következőben képét adnom a ho- 
merosi nyelven alapuló nyelvtanításnak. Ez azt hiszem legjobban 
világíthatja meg ezen módszer praktikus hasznát.

Tanításunk alapja az Odysseia; ebből szerzendő meg a kívánt 
nyelvtani ismeretek összesége. Az olvasásnak, Írásnak és az Írás
jeleknek különösen a trójai mondakörből vett tulajdonneveken való 
begyakorlása után — a mi körülbelül másfél hétig tart — az elő
fordult tulajdonneveket végződésük szerint csoportosítva a tanulókkal 
a diariumba beíratjuk. (Ennek az eljárásnak haszna alább kiviláglik). 
Most hozzáfogunk a szöveg olvasásához, illetőleg az első egységnek 
(Qd. 1—3.) tárgyalásához. A tanítás folyama azután körülbelül ily 
rendben haladhat:

I. E lő k é sz íté s . Hogy a kitűzött czélhoz helyes úton érjünk, 
a legelső teendő az, hogy a tanulókat a tárgyalandó egység meg
értéséhez előkészítjük. Az előkészítés e fokon természetesen nem 
vonatkozhatik az ismeretlen alakok feltüntetésére és taglalására 
(azokkal majd később ismerkedünk meg), hanem a tárgyi rész meg
értéséhez szükséges és már elsajátított ismeretek megbeszélésére. 
Elmondatjuk a tanulókkal a trójai mondakörre, de különösen 
Odysseusra vonatkozó ismereteit; azokat megbeszéljük és némileg 
tökéletesítjük. Most következik :

II. F o r d ítá s  és m egértés. A szóban lévő egységet mondatonkint 
(összesen 5 mondat) elolvassuk és a tanulókkal is elolvastatjuk. 
Miután meggyőződtünk, hogy az osztály legnagyobb része tisztában 
van a mondatok egymásutánjával, hozzáfoghatunk a szöveg fordí
tásához. Minden egyes mondat mondatrészenkint elemeztetve fordí
tandó.*) Az így ízről-ízre átdolgozott fordítást összefoglaljuk, illető
leg folyékonyan elmondatjuk. Ennek megtörténtével átmegyünk az 
egység tartalmi megbeszélésére. Végül hozzálátunk az úgynevezett 
beg ya ko rlá sh o z. Ugyanis az előforduló szavak jelentésének ébren
tartására, emlékezetbe való vésése czéljából, hol egyes mondat
részeket, hol meg azokból összeállított egyes mondatokat élő szóval 
fordíttatunk és pedig görögből magyarra és viszont. — Erre kö
vetkezik :

III. A  tu la jd o n lcép en i n y e lv ta n ítá s . Minthogy az egész egység
ben feltűnt alakok az 5 igét (svvstte, Tz'kó.-f/j&yp sjrepasv, l'őev, syvm) 
kivéve nagyobbára a declinatio körébe esnek, tanításunk főczélja 
lesz azoknak tárgyalása. Először is az egyes alakokat a fent emlí
tettem tulajdonnevek csoportjainak megfelelőleg, a miket a tanu
lóknak már ismerniük kell, végződésük  szerint taglaljuk. Elemzés 
folytán megtudjuk, hogy:

1. TpoírjQ genitivus, végződése: -tjc;. A nőm. végződése olyan,

*) Az egyes szavak jelentését természetesen a tanár adja.
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mint az első csoportbeli tulajdonneveké, tehát: -tj. E szerint sing. 
n. TpoÍYj, gén. Tpoírjc. Az yj végű szavak n ő n e m ű e k .

2. oc (pronomen) nominativus. Végződése az 5 csoport szerint 
-oc. A 8c h ím n e m ű . Nőnemű alakját az -7] végű szókról mon
dott nemi szabályra hivatkozva állapíthatjuk meg. E szerint masc.: 
8c, fém.: tj.

3. 7toXÓTpo;tov sing, acc., vóov sing. acc. — Van két egyes 
számú accusativusunk, az egyik melléknévi, a másik főnévi alak. 
Mindkettőnek végződése: -ov. A nominativus végződését mutatja 
a 8c pronomen ; tehát: :гоХ0тро7гос, vóoc. E szerint a nőm. végző
dése : -oc, az accusativusé : -ov. — a) Főnév: vóoc, vóov. "Орл]рос, 
"0[j,rjpov. MsvéXaoc, MsvéXaov stb. — b) Melléknév: яоХотрогсос, гсоХо- 
rpo7cov. — с) Névmás: 8?, ov.

4. TcroXísD-pov sing. acc. A nőm. végződése olyan, mint a 6 
csoportbeli vIXiov-é, tehát: -ov. E szerint sing. nőm. és acc. : 
“ToXísdpov. — Az -ov végű szók sem legesnem iiek. ispöv nzoXís&pov 
együttvéve mutatja a congruentiát. Megtudjuk tehát, hogy a görög
nek is h á ro m  neme van (m. f. n.): a ) íepóc, íeprj, tspóv; juxpóc, 
jj-izpYj, jjuxpóv (vO jxtxpóv); jjiXó?, <|aX7], <|aXóv (ő 'jaXóv) — V) 7toXó- 
трояос m. és fém., TroXúipojrov n. (összetett melléknév !) — c) 8c, tj, 8.

5. 7coXXö)v ávüpcbzíóv pl. gén. A sing. nem olyan végződésű, 
mint TroXóiporcoc; tehát: xoXXóc és avü-pwiro?. Figyelmeztetés az accen
tus helyének változtatására! E szerint: sing. nőm. av&pwrcoc, uóXXóc; 
sing. acc. avüpwírov, rcoXXóv ; pl. gén. avttpwjrcov, rcoXXwv.

6. (loöaa sing. voc. Nominativusa per analogiam ’OSoaaeta lesz: 
goöaa; a genitivus végződése olyan, mint TpotYjc-é ; tehát nőm. és 
voc. goöaa, gén. p.oí>a7]c. — avSpa sing. acc. — aarsa pl. acc. Minthogy 
a tanulók eddigi ismeretéből a két szó nominativusa még nem 
dedukálliató, egyelőre megelégszünk az adott felvilágosítással.

E se tra g o k . Ezeknek megállapítása legczélszerűbben a latinnal 
való összehasonlítás folytán történik.

1. "Op.Yjpo[c, Homerujs. A sing. nőm. ragja: c ( =  s). — 
"Op-Yjpoy, Homerujm. A sing. acc ragja : v. ■( — m).

2. ávt>pó)̂ |(ov, (trium)vir um. A pl. gén. ragja: o>v ( =  um). — 
A görög szótő véghangzója: o, a latiné: u. — Figyelmeztetés a 
hangváltozásra !

3. "EXXyjí, "EXXy]|c, Helle!, Hellejs; Tpoírjj, Tpoírj c, Troja, (Trojajs, 
(j.oöoaJ, jj.oóaYjjc, musa, musa s (per analogiam: pater familias). A sing, 
nőm. rag nélkül: a gén. ragja: c. — a-Yj tövek.

Tárgyalásunk befejező része a tárgyalt ismeretek rendsze
resítése.

Ö ssze fo g la lá s:
1. A hangtani ismeretek: a ) az accentus helye, b) az accentus 

változása.
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2. Alaktani ismeretek a declinatio köréből (főnév, melléknév, 
névmás); a) a—rj tövek (fém.): 2 eset: sing. nőm.: -7j (tő rag 
nélkül), sing. gén.: -7)? (rag: <;)•

b) о tövek (masc és neutr.): 3 eset: sing, nőm.: -o? (rag : c ; 
neutr. — acc.), sing. acc. -ov (rag: v), plur. gén.: =  m  (rag : wv).

c) Szám és nem.
Ez tehát az első egység nyelvi szempontból történt tárgyalá

sának positiv eredménye. Magában véve nem valami rendkívüli 
siker, de nem is megvetendő. Hisz csak az első három sor tárgya
lásának a következménye. Nem könnyű szerrel jutottunk hozzá, 
annyi bizonyos ; de megérdemli a fáradságot. Hogy csakugyan nem 
kárba veszett munkát végzünk, annak bizonyságául szükségesnek 
tartom megjegyezni, hogy pl. a declinatiók ismerete már az első 
hat egységnek tárgyalása, tehát körülbelől 30 sornak alapos tárgya
lása alapján szerezhető meg. Hát ha még hozzáteszem, hogy ugyan
azon anyagegység alapján elvégezhető még az igetannak egy része, 
így a praes, és praet. act. med. iud., továbbá a sigmás és them, 
aor. act. med. ind., akkor azt hiszem, meglepő eredményt ér
tünk el.

Már most az a kérdés : van-e helyes arány ezen eredmény 
és annak létrehozására szánt idő között? Más szóval nem keriil-e 
túlságos sok időbe az említettem ismeretek elsajátítása, illetőleg 
rendszeresítése ? A tapasztalás azt mondja, hogy nem. Mert a ren
delkezésünkre álló heti óraszámból 3 órát számítva hetenkint az 
olvasmány nyelvi és tárgyi magyarázatára, kettőt pedig a nyelvtani 
ismeretek rendszeresítésére és begyakorlására, a szóban levő tan
anyag, — minthogy az csak 30 sor nyújtotta nyelvanyagnak a 
veleje, — hat hét alatt alaposan tárgyalható. Igaz, hogy azon idő 
alatt csak 30 homerosi sorral bővült a tanulók ismeretköre, de az 
nem baj. Mindenesetre többet ér 30 homerosi sornak ismerete, mint 
ezer meg ezer „a Nílusban krokodilok“-féle lélekemelő mondatok 
megértése.

Hogy tehát a görög grammatikának tanítása Homeros alapján 
nemcsak hogy lehetséges, hanem sikeresen is végezhető, az — azt 
hiszem — nem szőrűi további megokolásra. Hátra van még, hogy 
kimutassam, hogy a szóban levő módszer mellett tárgyalható olvas
mány mennyivel tágasabb kört ölel fel, mint a jelen körülmények 
közt tényleg elvégzett hasonnemű olvasmány.

A gyakorlat mutatja (hivatkozom a VII. kér. gymn. értesí
tőjére), hogy az V. és VI. osztályban összesen kb. 14U0 sor olvas
ható, a mi az egész Odysseiának (12,107 sor) több mint Ve részét 
teszi, tehát mindenesetre három éneket. Ha tehát a kezdőtökön, 
hol lépten-nyomon grammatikai nehézségekkel találkozunk, annyira 
mehetünk, akkor szükségképen következik, hogy a VII. és VIII. 
osztályban csakis a homerosi olvasmányra szánható időt véve 
tekintetbe, összesen legalább 4000 sor olvasása lehetséges, a mi egész
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Homerosnak (27,898 sor) valamivel több, mint 1j6 része, tehát kö
rülbelül hét ének. E szerint a négy évi olvasmány köre tie énekre 
terjeszthető ki, míg a jelen körülmények között elvégeztetni szokott 
homerosi verssorok összege az évi értesítők tanúsága szerint leg
feljebb öt éneket foglal magában. Világos tehát, hogy a két fajta 
eredmény úgy aránylik egymáshoz, mint 2: 1. Más szóval, a home
rosi nyelven kezdődő nyelvtanítás az olvasmány terjedelmét illetve 
még egyszer annyit tud felmutatni, mint az attikai nyelvjáráson 
alapuló.

De nem fárasztom tovább az olvasót hosszas összehasonlitga- 
tással. Azt hiszem, a mondottakból eléggé kitűnik, hogy a két mód
szer közül melyiket kell alkalmaznunk, ha azt akarjuk, hogy a 
görög nyelvtanítás terén a mostaninál nagyobb eredményhez jus
sunk. Én részemről ismerem mind a kettőt, és ép azért jelszavam: 
Homeros!

(Szolnok.) Boseth Arnold.

A physikai feladatok fontossága a physika tanításánál.
Három évvel ezelőtt Vieweg és fia kiadásában egy mű jelent 

meg, a melynek czíme: Physikalische Aufgaben für die oberen 
Klassen höherer Lehranstalten, von dr. Wilhelm Budde. Physikai 
példatár ez, a mely németországi középiskolák érettségi vizsgála
tainál kitűzött physikai feladatokat tartalmaz.

Ha ezen feladatokat átvizsgáljuk, azt fogjuk találni, hogy 
nagyobb részük összetett, azaz olyanok, melyek a physika több 
részét ölelik át s melyeknek megoldása nem csak kellő mathe- 
matikai gyakorlottságot, hanem a physikai törvények helyes fel
fogását és áttekintését is feltételezi.

Ily feladatok paedagogiai fontossága mellett igen sok érvet 
lehetne felhozni.

Dr. Scbloemilch egyebek közt ezeket mondja a Fuhrmann 
„Aufgaben aus der analytischen Mechanik“ czímű példatárához 
irt előszavában : „Wenn es schon zur tiefem Kenntniss einer fremden 
Sprache unerlässlich ist nicht nur das Geschriebene oder Gesprochene 
zu verstehen, sondern auch selbst die Sprache reden zu können, 
so darf man von der Sprache der exakten Wissenschaften um so 
mehr behaupten, dass sie nicht bloss gelernt, sondern auch geübt 
sein will- Findet man doch häufig genug unter seinen Zuhörern 
solche keineswegs unbegabte Studierende, welche zwar alles Vor- 
getragene bestens verstanden haben, die sich aber äusserst unge
schickt anstellen, sobald ihnen die selbstständige Lösung einer Auf 
gäbe zugemuthet wird, die etwas mehr verlangt, als die Substitution 
specieller Werthe in allgemeine Formeln.“
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A mit Schloemilch itt a műegyetemi hallgatókról mond, az 
még fokozottabb mértékben a középiskolai tanulókra is alkalmaz
ható. A tanuló felfoghatja ugyan a magyarázat után a természeti 
törvényt, de minthogy ez csak egész általánosságban oldja meg a 
kérdést, a törvény mélyébe nem fog hatolni; ha ellenben a törvény 
alkalmazását konkrét esetekben látja, az általános törvény is tisz
tábban fog előtte állani. A példa megtalálja a törvényben kellő 
magyarázatát, de viszont a törvény nem csak alkalmazást, hanem 
megvilágítást is nyer a példában. A megtanult csak akkor válik a 
tanuló sajátjává, ha avval rendelkezhetik s itt valóban azt mond
hatjuk, hogy a physika törvényeit csak annyiban ismerjük, a meny
nyiben azokat alkalmazni tudjuk. Ily feladatok megoldása fokozza 
egyrészt a physikai tanítás értelemképző erejét, de másrészt emeli 
érdekességét és gyakorlati hasznát is. A tanuló megtanulja saját 
erejét használni s kedvet kap alaposabb tanulmányozásra, ha látja, 
hogy eddigi ismeretei a természeti törvényekről elegendők bonyoló- 
dottabb feladatok megoldására is. Mindenki, a ki algebrát tanított, 
tapasztalhatta, hogy az egyenletek megoldása épen a gyakorlati 
példák miatt az algebrának egyik legérdekesebb részét képezi a 
tanulók előtt.

A physika tanításában nem fog ugyan a feladat soha oly 
nagy szerepet játszani, a mint ezt a mathematika tanításában teszi, 
de hogy tért kell neki abban is szorítani, ezt mindinkább kezdik 
a paedagogusok belátni. Németországban már régebben felfogták 
a physikai feladatok fontosságát s különösen az általam említett 
példatár megjelenése óta nagyobb súlyt kezdenek azokra fektetni.

Nálunk eddig e tekintetben — úgy szólván — semmi sem 
történt; ilyen példatár nálunk még nem létezik s ha egyik-másik 
physikai tankönyv tartalmaz is nehány példát, ezek valóban nem 
követelnek egyebet, mint különleges értékeknek általános képletekbe 
való helyettesítését. A mathematikai példatárakban itt-ott akadhatunk 
oly feladatokra is, melyek a physika köréből vannak véve, de azok
nak megoldását a mathematika tárgyalásával összekapcsolni — 
úgy szólván — lehetetlen. A mathematika tanára nem is lehet 
kellő tekintettel a physika tanítására még akkor sem, ha e két 
tantárgy tanítása egy kézben van, a mi főkép reáliskoláknál alig 
fordul elő. A physikai feladatokat u. i. főkép az egyenletek tárgya
lásánál lehetne alkalmazni, azaz az У. és VI. osztályban, tehát 
akkor, mikor a tanuló még nem is ismerkedhetett meg alaposabban 
a physikai törvényekkel. Az alsóbb osztályokban szerzett physikai 
ismereteikre a tanulóknak szintén nem támaszkodhatunk, mert az 
ott szerzett ismeretek nem elégségesek ily feladatok megoldására.

A mint a kísérlet csak akkor bír meggyőző hatással, ha az 
elméletet megelőzi vagy rögtön követi: úgy a feladatnak is akkor 
van legtöbb haszna, ha szoros kapcsolatban áll az épen tárgyalt 
s kellőleg átértett tananyaggal.
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Ily körülmények között nem marad egyéb bátra, mint a 
physikai tananyag tárgyalásánál időről gondoskodni, bogy a tanulók
nak útmutatást adhassunk ily feladatok megoldására.

Minthogy nálunk nem lehet egyhamar arra számítani, hogy 
ily feladatok begyakorlására külön óra fog a physikus rendelkezé
sére bocsáttatni: a meglevő viszonyok tekintetbe vételével kell 
arról gondoskodnunk, bogy az arra szükséges időt előteremtsük.

Szerény véleményem szerint ez a következő módon volna el
érhető :

Az állandó tanmenet értelmében minden elvégzett nagyobb 
szakasz után összefoglaló ismétlés tartandó. Ezen idő nagyon alkal
mas lenne nehány oly feladat megoldására, melyek az elvégzett 
tananyag köréből vannak véve. Ha ez által meg is kellene toldani 
nehány órával az összefoglaló ismétléseket, ezen idő nem veszne 
kárba.

Ha minden természeti törvény kísérleti igazolásánál megelég
szünk egy kísérlettel; ha a kísérletek közül azokat kiválasztjuk, 
melyek a mellett, hogy eléggé jellemzők, elég egyszerűek is ; ha 
végre oly kísérleteknél, melyekre eszköz nem áll rendelkezésünkre, 
egyszerűen elhagyjuk a kísérlet leírását s megelégszünk a kísérleti 
eredmények felsorolásával: könnyen megnyerhetjük a feladatok 
megoldására szükséges időt.

Ezek után a tanulók házi munkásságára is lehetne valamit 
bízni. Itt túlterheléstől nem kell félni, mert a kellőleg begyakorolt 
tananyag ismétlése a tanulónak sokkal kevesebb fáradságába fog 
kerülni.

Még alkalmasabb volna ezen feladatok kidolgozására azon 
idő, midőn a VIII. osztályban az egész physikai tananyagot át- 
ismételtetjük. A reáliskolában, hol heti 5 óra áll rendelkezésünkre, 
heti 4 órában a VIII. osztály előirt tananyagát lehetne elvégezni 
s heti egy órában a már elvégzett tananyagot alkalmas példákon 
begyakorolni. Ez az ismétlésnek oly módja volna, mely nem csak 
a tanár által előadottak puszta reprodukálásában állana, hanem 
az ismeretek folytonos bővítését és megszilárdítását vonná maga után.

Ily előzmények után azután — legalább reáliskoláknál — az 
érettségi írásbeli dolgozatok közé a physikait is fel kellene venni.

Erős meggyőződésem, hogy ily módon lényegesen előmozdít
hatnék a physikai tanítás sikerét.

(Brassó.) Szontágh Gusztáv.
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Adalékok az egységes középiskola kérdéséhez.

и.
G ym nasium aink s az egységes középiskola.

(A „Pesti Napló“ febr. 8-iki számából.)

A tanügyi körökben európaszerte oly forrongás uralkodik, a milyen 
a tanügyi téten századok óta tapasztalható nem volt. Hogy a tanügy- 
gyel, mióta az létezik, egyesek megelégedve nem voltak, az kétségtelen; 
de hogy a tanügy bármely ága ellen oly hatalmas támadás irányoztatott 
volna, mint a milyen napjainkban a gymnasiumok ellen folyamatba 
vétetett, azt a tanügy ezelőtt soha sem tapasztalta. Mert ne ámítsuk 
magunkat a jelen mozgalom végczéljaira nézve: a gymnasiumok ellenei 
ennek megszüntetését és nem reformját kívánják. Csak a korlátolt lát- 
körü nem látja, hogy a gymnasiumokban a régi classikusok nyelvét és 
műveit fogja ezen áramlat, ha érvényre jut, elsöpörni; legfölebb gyönge 
fordításokban fognak a görögök és rómaiak örök érvényű szellemi müvei 
a tanuló ifjúságnak curiosumként bemutattatni.

S mi által érdemelte meg a gymnasium ezen neki szánt sorsot? 
Oly haszontalan lomnak bizonyult-e az be, melyet tovább megtartani 
haszon nélküli fáradozás ?

Vagy történt-e az európai emberiség művelődési processusában 
oly mozzanat, mely a régi classikusok kiküszöbölését indokolná? Hogy 
a régi classikusok mily becsben állottak még a legújabb korban is, a 
kitűnő szellemi capacitások számtalan alakjai közűi csak Goethét fogom 
idézni, ki talán csak tudta, mik a legújabb kor követelményei, s mi 
az, a mi az emberi szellemet fejleszteni és termékenyíteni képes. Ezen 
nagy szellem kategorikus követelése igy hangzik: „Möge das Studium 
der griechischen und römischen Literatur immerfort die Basis der höheren 
Bildung bleiben“.

Hogy a jelen század második felében a természettudományok bámu
latos haladást tettek s hogy ezen haladást a gymnasiumok sem ignorál- 
hatják, az kétséget sem szenved; ez azonban a gymnasiumok időszerű 
reformját és nem megölését követeli. A természettudományok oly mérvű 
tanítása, mely az általános műveltséghez okvetlenül igényeltetik, igen 
szépen megfér a régi classikusok alapos tanítása mellett. A túlzott kö
veteléseknek, történjenek azok bármely tantárgynál, a gymnasiumok ter
mészetüknél fogva eleget tenni nem tartoznak.

Az emberi gondolkozás eszköze a nyelv, a helyes gondolkozásnak 
kiképzése tehát csak a nyelvben való fegyelmeztetés által eszközölhető; 
s mert az ember történeti lény, a hagyományilag átszármazott műveltség 
közül bármely időszaknak szellemi munkájában ő csak akkor vehet 
tevékeny részt, ha ezen műveltség történeti gyökérszálait alaposan ismeri 
s azokhoz bármikor hozzáférni tud. Ezen egyszerű tényeken alapszik a 
classikus oktatás szükségessége, s ezen meggyőződés a vasutak évszázadában 
erejéből mitsem veszített. Hogy pedig egy holt nyelv, melynek szabályai
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többé nem változnak, a formális képzés czéljaira sokkal alkalmasabb, 
mint bármely élő nyelv, az már számtalanszor be lett bizonyítva s 
mindaddig igaz marad, míg más hasonló képzésű erővel bíró eszköz föl 
nem fedeztetik.

Bármily szempontból nézzük tehát a gymnasiumok ellen irányult 
ellenséges mozgalmat, azt indokoltnak nem tekinthetjük

És mi az, mit a gymnasiumok ellenei ezen ezredéves institutio 
ellen, mely egy eset kivételével, mely azután a reáliskolák felállítására 
vezetett, mindenkor tudott a kor szelleméhez idomulni, a nélkül, hogy 
lényegét föláldozta volna, mi az, kérdem, mit a gymnasiumoknak szemére 
vetnek ?

Ha az ellenfelek jelszavát figyelembe veszszük, megtaláljuk a gym
nasiumok elleneinek főgáncsát is.

Egységes nemzeti s a jelenkor igényeinek megfelelő középiskola az 
ő jelszavuk.

Hazánk gymnasiumaival tehát három főok miatt nincsenek megelé
gedve azoknak ellenei.

Nem egységesek; nem ápolják kellőleg a magyar nyelvet és a 
magyar nemzetiséget; végre nem felelnek meg a kor igényeinek.

Az ellenvetések elseje csak annyiban érinti a gymnasiumokat, a 
mennyiben mellettük még egy másik egyenjogú középiskola, a reáliskola 
is létezik.

Ha Németország tanférfiai a XVIII. században a kor igényeit megér
tették volna, s az úgynevezett humán tantárgyak közé a természettudo
mányokat is felvették volna, a mai reáliskola nem léteznék. Miután 
azonban a mulasztási nagy hiba megtörtént, s a reáliskolák szép fejlő
désnek indultak, azon kérdéssel állunk szemközt, nem volna-e czélszerű 
ezen két középiskolát összeolvasztani oly módon, hogy mind a humán, 
mind a reál irányú tantárgyak az ily egységes iskolában kellő gyámolí- 
tásban részesüljenek?

Az egységes iskolának én már 30 év előtt híve voltam, s ma is 
azt hiszem, hogy két évtized előtt a nemzet legműveltebb részét egy 
középiskola szolgáltathatta volna. De tanügyünk jelenlegi állapotát tekin
tetbe vevén, csak azt vizsgálhatjuk, meddig legyenek ezen középiskolák 
egységesek s melyek legyenek ezen középiskolának kötelező tantárgyai ? 
Lehetséges-e a classikus nyelveket s annak irodalmát az újjászervezendő 
gymnasiumból kiküszöbölni a nélkül, hogy tudományos, műveltségünk régi 
felsöbbségét föl ne áldozzuk s a tanuló ifjúságot a szellemi ellaposodástól 
megóvjuk ?

Kérdés lehet még az is, nem volna-e az úgynevezett egységes 
iskola czéljának elérésére kívánatos, hogy az egységes szervezettel bíró 
6 osztályú gymnasium fölé egy 3 éves szigorúbb szaktanitást követelő 
lyceum állíttatnék föl, természetes mind a kettőt a mai paedagogiko didak
tikai követelményeknek megfelelő tantervvel ?

Minek előtte az egységes iskola tervét, mely eddig teljesen terra 
incognita, megállapítanék, üdvös lesz a régi rendszer kitűnő eredményei-

29T a n á re g y e sü le ti K özlöny. XXIV.
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ről meg nem feledkezni. Hisz napjainkban még sokan tudják, hogy az 
annyira perhorreskált régi osztályrendszer a társadalom minden rétegének 
igen sok jeles férfiút szolgáltatott; u. m. kitűnő theologusokat, tanárokat, 
jogászokat, orvosokat és államférfiakat.

Érdemes lesz kutatni, minek tulajdoníthatni a régi rendszer ezen 
elvitázhatlan sikereit ? Jó lesz talán fontolóra venni, honnan ered azon 
nagy különbség, mely az ugyanazon nyelvet beszélő angolok és amerikaiak 
közt oly világosan nyilvánul. A tények higgadt latolgatása után ezen 
nagy különbség főokát alighanem az angolok classikus műveltségében, 
mely az idealismus kiapadhatlan forrása — fogjuk találni. Képesek 
leszünk-e ezt más úton elérni?

Az összes műveltség az idealismusban gyökerezik. Helyesen mondja 
Treitsclíke H., hogy a műveltséggel dicsekvő népek előbb építettek templo
mokat, mint kényelmes lakházakat.

Hogy pedig az ifjú képes legyen az eszményi világot megérteni, 
mintegy előkészületül okvetlenül szüksége van a szó valódi s nem elfer
dített érteményben vett formális képzettség megszerzésére; mert a valódi 
tudás csak oly nemzetnél tenyészik, hol a mérvadó körök azon igazság
tól vannak áthatva, hogy az alaktalan tudás semmi tudás. Minden 
müveit népnél az ifjúság tanítására az előkészítő alaki képzéssel kezdődött 
és kezdődik, mely a fiatalságot nem puszta tudáshoz, hanem képességhez 
(Können) vezeti.

A reálismeretek idöelötti nyújtása által véghetetlen sok kárt okozunk 
az agyonkínzott ifjak szellemi fejlődésében. Treitschke az ily oktatásról 
ezeket mondja: „Csak a szellemi hanyatlás, a materialismus, az erkölcsi 
ingadozás korszakaiban esik vissza a kulturvilág a barbárság azon felfo
gásába, mely az ifjúság rendszeres alaki kiképeztetése helyett azt követeli, 
hogy az ifjú elmét mindenféle ismeretekkel megtömjük, melyeket egy
kor az életben talán használni lehet, ha t. i. azok már előbb el nem 
felejtettek.“

Az egységes középiskolának hazánkban még óriási nehézségekkel 
kell megküzdenie, míg az napvilágot láthat. Nagy volt a reménykedés 
Németország császárának ez ügyben tett kezdeményezésében; de a csaló
dás csak rövid ideig tartott, mert a tanácskozmányok eredménye az 
egységes iskolától igen távol áll, s a gymnasiumokban a görög nyelv 
tanítása még intensivebb lesz az eddiginél.

Az egységet a német szakférfiak nem külsőleg, hanem a belső 
szervezésben óhajtják létesíteni.

Németországból a múlt évi deczember havában tartott nagy tanügyi 
tanácskozások után az egységes tanügyre nézve dr. Frick О., egyik elő
adó szerint ily képet nyerünk.

1. Népiskolák.
1. Elemi iskola : a) alsóbb fokú 1—4 tanév, b) felsőbb fokú 5—8 

tanév. [Munkás, kis-tőzs, kisbirtokos.] Ebből a három első év minden 
következő iskolanemre nézve alapvető.
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2. Középiskola: (franczia- vagy angol nyelv), 4—8 tanév. [Iparos, 
kiskereskedő, kisiparos.]

II. Felsőbb iskolák.
1. Latin nélküli polgári iskolák. (Franczia vagy angol nyelv), 

4—9 tanév. [Ipar- és kereskedelem, alsóbb fokú postai és hivatalnoki 
állások. Elágazásai szakiskolák, u. m. mezőgazdaság, ipar s kereskedelem, 
művészeti ágak, építészet, vegyészeti és fonó-ipar, kohó-ipar, gépészeti 
szak, reáliskola és műegyetem.]

2. Reáliskola: (Franczia és angol nyelv), 4—12 tanév. [Építészeti, 
bánya-, erdészeti s gazdasági akadémiák, magasabb postai szolgálat, 
számvevői hivatalok, nagykereskedői, katonai, tengerészeti pályák. Mű
egyetem.]

3. Gymnasium-. (Görög, latin, franczia vagy angol nyelv), 4—12 
tanév. [Egyetem, a reáliskolánál felsorolt akadémiák és hivatalok, s a 
műegyetem.]

Ennyit ez alkalommal az egységes középiskolákról.
Gymnasiumaink ellen másodsorban azt vetik szeműkre azoknak 

ellenei, hogy a magyar nyelvet s a magyar nemzetiséget kellőleg nem 
ápolják. Azok, kik ifjúságunkat ismerik, kik az utolsó védelmi harczain- 
kat látták, vagy azokról legalább némi tudósítással bírnak, e vád absur- 
ditásán méltán boszankodhatnak. Adjon a gondviselés e hazának mindig 
oly hazafias érzelmű, lelkes ifjúságot, mint a milyen az 1848. és 1849- 
iki volt! Még napjainkban is hazánk felvidékén a gymnasiummal, ezen 
febris gymnasialis putridá-va.1 biró városok a magyar hazafiságnak való
ságos góczai. — Vajha ezen mozzanatra a mérvadó körök nagyobb súlyt 
és kellő gondozást fordítanának. Vajha hazánk törvényhozó testületé a 
videant Consules figyelmeztető szavakat még jókor hangoztassa!

Legsajátságosabb a gymnasiumok elleneinek azon ellenvetése, mely 
azzal vádolja ezen tanintézeteket, hogy a kor igényeinek meg nem 
felelnek. Ugyan melyik azon kor, melynek a gymnasiumok megfelelni 
kötelesek volnának ?

Az igaz, hogy non scholae sed vitae discimus, csakhogy ezen vita 
itt oly bizonytalan fogalom, melyet fixirozni nem igen lehet. Azután ki 
nem tudja, mily mozgékonyak a korok követelményei? Gondoljunk csak 
a nagy franczia forradalom, vagy a mostani Francziaország korszellemére! 
Ethikai alappal biró ember ezen korszellemből participálni nem kíván. 
Montiéi-nek „Manuel de l’instruction la'ique“ czimű munkája rövid idő 
múlva meg fogja győzni a franczia nemzetet arról, hogy nem mindig 
bölcseség az, ha az úgynevezett kor szellemének hódolunk.

Helyesen mondja Treitschke II., hogy a megadóztatás s a tanítás 
kérdéseihez hozzászólni mindenki illetékesnek tartja magát. E két tárgy
ról az emberek szivük vágyait szokták kifecsegni, általános szabályokat 
alkotnak szükkörű tapasztalataikból, s a naiv önzés csodálatraméltó ellen
mondásaiba bonyolódnak. Valamint az adófizető ugyanazon perczben 
követeli, hogy az államhatalom sokat tegyen érdekében, ő azonban kevés

2 9 *
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adót fizessen: ép úgy cselekszik sok atya, kik a tanodába járó gyerme
keik túlterheltetése ellen panaszkodnak és ugyanekkor sajnálkozásukat 
fejezik ki a fölött, hogy gyermekeik nem tanulnak eleget az életre.

Tanügyünk újjászervezése nagy és komoly munka; összes művelt
ségűnk gyökereit érinti ezen kérdés. A lelkes tanférfiak s a műveltség 
magas fokán álló egyéniségek hivatvák e kérdés üdvös megoldását esz
közölni ; a jóakaró dilettantismus e téren sohasem aratott dicsőséget. E 
kérdés megfejtésénél az „Odi profanum vulgus et areeo“ teljes mérték
ben igazolt.

Ha a szakavatott férfiak fontolóra veendik, mennyire hiányzik 
iskoláink tanterveiben s az ezekre vonatkozó rendeletekben a belső 
szervességnek jelleme; ha meggyőződnek, hogy a szervesség ezen jellege 
hiányzik a különböző tanintézetek heti óraszámában; ha világos lesz 
előttünk, hogy a polgári és reáliskolák jelenlegi szervezetükben egymás
nak vetélytársai; ha látni fogják, hogy még az iskola szervezetén kívül 
álló idegen dolgok, p. a jogosultságok, mennyire akadályozzák az iskolák 
egészséges fejlődését; ha figyelmüket ki nem kerüli, hogy még az érett
ségi vizsgálatok is jelenlegi alakjukban és kezelésükben a tanítás menetére 
mily hátrányos befolyást gyakorolnak; ha mindezen és még számos 
ezekkel összefüggésben levő kérdést a szakavatott férfiak komolyan figye
lembe veendik: jogosan kérdezhetik, lehetséges-e ezen főfontosságú kér
dések megnyugtató megoldása nélkül megkezdeni a tanintézetek külső 
reformját, mely csak fél és gyümölcstelen munka volna.

Isten óvja meg hazánk hányatott s rendezésre váró tanügyét az 
elhamarkodott kapkodástól!

Dr. Lutter Nándor.

ISMERTETÉSEK.

Hazai m üvek.

A prózai műfajok elmélete. Irta Acsay Ferencs. Budapest, 
Kókai Lajos. 1889. N.8r. XIV és 790 1. Ara 5 frt.

A harmadik kalendáriumot koptatjuk azóta, hogy e mű megjelent, 
s a tanáregyesület közlönye mindeddig nem adott róla érdemleges ismer
tetést. E megjegyzés nem akar vád lenni a t. szerkesztő ellen, a ki bizo
nyára megtette a magáét a szakférfiak körében. Hogy miért nem akadt 
köztök valaki, a ki a munkát elvállalja, azt kutatni nem lehet. Tény 
azonban, hogy a szerzővel méltatlanság történnék, ha ez a folyóirat vég
képen megfeledkeznék művéről. Nagy szorgalommal, nemes ambitióval, a 
használni akarás önzetlen buzgalmával dolgozott, s ha nem lehet is köny
véről elmondani, hogy „omne tulit punctum“, azt minden elfogulatlan 
olvasója el fogja róla mondani, hogy tárgyának mélyére iparkodott ha
tolni, hogy fejtegetései általában érdekesek és tanulságosak, hogy rend
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szere és előadása világos, hogy példái legnagyobb részt alkalmasak a logi
kai és stílusbeli szabályok szemléltetésére, hogy tehát egészben véve jó 
munka.

Ezek a tulajdonságok indítanak engem arra, hogy a mulasztás pót
lására vállalkozzam, s a könyvet itt, a legilletékesebb helyen bemutassam.

A munka főképen a fiatalabb tanároknak akar segédkönyvül szol
gálni szabályaival, különösen pedig példáival. Nyomatékosan írom le az 
utóbbi szavakat, mert igaz, hogy Acsay legtöbbet példáival tanít. Elmé
leti tárgyalásai gyakran szárazak, iskolásak; a rendszeresség mint a tár
gyalás főelve gondosan meg van tartva az egész könyvben, de a részle
tek az anyag nagy tömegénél fogva gyakran fárasztók, a kritikai meg
jegyzések néha kicsinyeskedők, a hibás példák helyreigazításai, mint jó 
részben subjectiv felfogás eredményei professorra valló stilus-gyakorlatok, 
az előadás maga az oktató próza példája akarván lenni, nem ritkán a 
színtelenségig egyszerű. Szinte jól esik az olvasónak, mikor az elmélet
nek ha nem is döczőgős, de kövezett útjáról a példák eleven pázsitjára 
léphet, a hol tárgyak, alakok és színek nagy változatosságban foglal- 
kodtatják lelkét. Pázmántól kezdve Beöthy Zsoltig a legjobb prózairók- 
ból találunk kisebb-nagyobb szakaszokat a szabályok illustrálására, általá
ban jól alkalmazva s ha kifogást lehet tennünk a példák ellen, az nem 
helyességöket, hanem túlságos nagy számukat illetheti. Méltánylom az 
iró szándékát, hogy a tanár-olvasónak lehetőleg gazdag anyagot akar ren
delkezésére bocsátani; de rám a példa-halmaz gyakran a tárgyalás arány
talanságának, a pedansságnak benyomását teszi s eszembe juttatja, hogy 
„omne quod est nimium . .“ A példákról lévén szó, nem hagyhatom
említetlenül, hogy a szerző közkézen forgó iskolai könyvek olvasmányait 
is felhasználja, a mi egy kissé kényelmes eljárás, igazolásául csak az 
szolgálhat, hogy könyvét az ifjúságnak is szánta, mely teljesebb okulást 
szerezhet mai ismeretes darabok részletes elemzéséből.

Ennyit a munkáról általánosságban.
Lássuk már közelebbről, mit akar a szerző munkájával elérni; 

minő elveket és rendszert követ előadásában ?
Megelőző tanulmányainak kiinduló pontját két angol rhetorika, 

Whately-é és Bain-é képezte. Saját vallomása szerint igen sokat köszön
het nekik. E művekből elsajátított elvek, szabályok alapján fogott neve
zetesebb íróink tanulmányozásához az egyes műfajok szerint. E tanulmány 
eredményeiből egyrészt kísérletet akart Írni a prózai műfajok rendszeres 
tárgyalására. „A mint megvan — úgymond — a költői műfajok elmé
lete, mint különálló egész, úgy akar e mű a prózai műfajok elmélete 
lenni, mint önálló egész.“ Másrészt és főképen — mint már mondók — 
segédkönyvül akar szolgálni fiatalabb tanároknak, továbbá az ifjúságnak 
s mindazoknak, a kik a prózai műfajokkal tüzetesebben óhajtanak fog
lalkozni.

Bevezetésül előrebocsátja a mondat- és szakasz-alkotás elméletét. E 
részlet szerinte oly viszonyban van a prózai műfajokhoz, mint a költőiek
hez a verselés elmélete. Főszempontja e részben a próza rhythmusa.
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A bevezetést követi az írásművek felosztása: a leírás, az érteke
zés, a történetírás. Mindez terjed a 476. lapig. Innen a 790. lapig mint 
külön rész van tárgyalva a szónoklat.

A bevezető rész tulajdonképen egy darab általános stilisztika. Sok 
érdekes, okos és tanulságos dolog van benne elmondva, különösen a 
próza rhythmusának szempontjából, valamint a szakasz-alkotásról; de va
lamint az író sem hiszi „legkevésbbé“ is, hogy elmélete a rhythmus dol
gában kimerítő volna, úgy mi sem hiszszük, hogy egyáltalában lehetséges 
volna e tárgyról oly elméletet írni, mely a verselés elméletével párhu
zamban oly viszonyban állana a prózai műfajokhoz, minőben a verselés 
áll a költőiekkel. A vers rhythmusa első sorban hangok zenéje, arsisok 
és thesisek zeneileg szabályos váltakozása; a próza rhythmusa kiváltké
pen a mondatokon, tehát a gondolatok formáján, helyzetén, kapcsolatán 
alapszik. E tekintetben jóformán általánosítani lehet azt, a mit Írónk a 
körmondatok tárgyalásának befejezéséül mond: „Ha . . . legjobb íróinkat 
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy nem igen törődtek e kopott szabályokkal... 
írtak úgy mint nyelvünk szelleme, gondolataik és érzelmeik sugalták... 
A mondatok hosszúsága és rövidsége nemcsak a tárgytól, de az író lei
kétől is függ; sőt kiválóan ettől függ“ . . .  Én azt gondolom, s nem én 
gondolom először, hogy rhythmusos prózát kevésbbé a mesterség, 
mint az olyan tehetség tud írni, mely érzi a nyelv zenéjét, mely költői 
müveken, tehát egyszersmind költői rhythmus tanulásával finomítja érzé
két. — Különben a rész tömérdek, többnyire rövid példájában arra is ta
lálunk bizonyítékot, hogy töredékek a prózából nem demonstrálnak úgy, 
mint a vers-sorok.

Arról beszél az író, hogy egyes esetekben el lehet térni az egyen- 
súlyos szerkezettől s meg lehet fordítani a rendet. A hibás példák kö
zött kettő van Jókaitól. Az egyik így szól: „Az apám szegény bányatiszt 
volt és volt tizennégy gyereke. Képzelhetik az urak, hogy mikor a kop
lalást elosztják 14 felé, milyen nagy porczió jut abból egyre.“ Ehhez 
Acsay úr ezt a megjegyzést teszi: „A végső mondat megfordított ismét
lés akar lenni, epigrammatikus éllel, de csak látszata az; valóságban 
üres frázis.“ A másik példa ez: „Nagyon jó az, ha az ember kétféle 
mesterséget tud. Nappal festhet éjjel írhat. (Az alatt) míg fest, megpihen 
az írástól, s a míg ír, addig megpihen a festéstől. Folyvást pihen. A 
festés közben visszakapja kedvét az íráshoz, s az írás közben a festés
hez. Folyvást mulat.“ Acsay megjegyzése: „Inkább szójáték; megvan 
ugyan benne a szembeállítás, némi epigrammái él is, de nem igaz; lel
künket első pillanatra gyönyörködteti, meglepi, de kis elemzésre szétfosz- 
lik az egész hatás.“

A szerzőnek idézett megjegyzései reám azt a benyomást teszik, 
hogy a humor iránt gyenge az érzéke. Ex cathedra mondott ítéletét ke
vés ember hiszi el s mindenki fogja érezni, hogy Jókai elméssége a mű 
egészében bizonyára nem tartalmatlan.

Az írásműveket, mint fentebb mondók, leírás, értekezés és történet- 
írás, és külön szakaszban szónoklat czímen tárgyalja a szerző.
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A leírás körében adja az általános szabályokat; a leíró müvek 
irálya czím alatt szól a személyesítésről és hasonlatról, s mint a leírás 
fajairól, értekezik a jellemrajzról, a jellemképröl, az életképről, az er
kölcsrajzról és az útirajzról. Újat természetesen nem igen mondhat, de 
a tankönyvek rövid tételeit világos paraphrasisokba öltözteti. Példái kö
zött különösen tanulságos Zrínyinek históriai és költői jellemzése ; viszont 
kevésbbé találó, mert nagyon is romantikus a juhász és kanász jellem
képe Rónay Jáczint Jellemismé-jéből.

Az értekezés beosztásaképen részletesen és nagy gonddal tárgyalja 
a szerző az értelmi tevékenység módjait: a fogalom meghatározását és 
felosztását, az Ítéletet, az inductiót és a deduetiót. Csak a syllogismusra 
felvett példát — a lázas emberről — nem tartom szerencsésnek és cor- 
rectnek. „Az értekezés kifejtésének módjai“ után magyarázza az irály
sajátságokat, nevezetesen: az egyszerűséget, a világosságot és határozott
ságot, a szemléletesség és élénkség tényezőit (itt újra a hasonlatot, a 
metaphora kedvéért és a személyesítést). Az egyszerűség czíme alatt be
lekerül a csávába e sorok írója is. Acsay úr elitéli Névy ezelőtt 20—21 
évvel írt pályaműveinek stílusát. Eszemben sincs a tárgyáért lel
kesedő fiatal iró stílusát Acsay úr higgadt és egyszerű írásmódja ellen 
védelmezni; lehet, hogy Névy sem logikusan sem magyarosan nem tud 
írni ; de azt constatálom, hogy Acsay urat, midőn Névyvel foglalkozik, 
egy kissé elkapja a fervor, s a mit különben tenni nem szokott, még 
figurákat is használ. Ismétlem, nincs kifogásom ellene, hogy megrója azt, 
a mit megró, de arról valóban nem tehetek, ha e lapok olvasásakor 
eszembe jut, hogy Acsay úrnak tulajdonképen nem csupán Whately és 
Bain szolgáltak kiinduló pontul tanulmányaiban, s az a kire itt czélzok, 
másféle megemlékezést is megérdemelt volna.

De ne érzékenykedjünk.
Az értekezés további tárgyalásában az előadás alakjaival foglalko

zik a szerző (párbeszédek, kérdező, levélalak); a fajok közt a csikket, a 
tanulmányt (essay), és a bírálatot különbözteti meg.

Az előbbi műfajokhoz hasonló részletességgel és gonddal tárgyalja 
szerzőnk a történetírást. Értekezik a történeti müvek és a történeti tárgyú 
költői műfajok viszonyáról, a történet forrásairól, bírálásuknak eszközei
ről és módjairól (kútfők és hagyomány, emlékek), a történet segédtudo
mányairól (nyelvészet, földrajz stb.); kimutatja a hypothesis, inductió és 
deductió alkalmazását a történetírásban; tárgyalja a történeti események 
összeszerkesztését, elbeszélését, a történeti művek irályát, végül a törté
neti művek fajait; a kezdetleges formákat (évkönyvek, krónikák, anek
doták, napló, emlékirat); a tökéletesebb történeti műfajokat (életrajz, kor
rajz, nemzeti és egyetemes történelem).

Utolsó szakasza a könyvnek a szónoklat elméletét tanítja.
Rövid tájékoztatás után a meggyőzés és megindítás dolgában szer

zőnk mindjárt a szónoki beszéd fajait tárgyalja, abból az elvből indúlván 
ki, hogy a szónok csak úgy érheti el czélját, ha ismeri közönségét, ha
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tudja: milyen annak ismeretköre s mely érzelmeknek fog legkönnyebben 
engedni ?

A fajok így következnek: törvényszéki szónoklat, politikai vagy 
tanácskozó szónoklat, egyházi szónoklat, intelmi, buzdító beszédek, alkalmi 
beszédek, emlékbeszéd.

Nincs különös megjegyzésem a magyarázatokra. Csak röviden érin
tem, hogy Acsav úr néha többet mond, mint a mit talán mondani akar. 
Kossuthról egy helyütt azt mondja, hogy „nyomtalanul hangzanak el 
levélalakban írt szónoklatai.“ Én ezt nem merném oly határozottan állí
tani, Erősnek tartom azt az Ítéletét is, hogy a „kis parlamentekben“ 
(megyei, községi képviselő-testületek üléseiben) elmondott kisebb-nagyobb 
beszédek csak „iskolás próbált maradnak,“ mert úgymond, a rábírás már 
a gyűlés előtt, magánúton történik. Hát arra nem tud a szerző úr ese
tet gondolni, hogy valaki függőben tartja ítéletét egész a döntő pillana
tig ? Nem látjuk-e példáját akárhányszor, hogy az erősebb meggyőződés 
a pártélet korlátain keresztül tőr? Valóban nevetséges volna az egész 
közélet, ha ama kis parlamentek beszédei csak iskolás próbák marad
nának.

A rábírás-nak, mint a szónoklat végczéljának eszközeit szerzőnk 
igen jól tárgyalja, példáit természetesen legjelesebb szónokainkból külö
nösen a politikaiakból, egészen Apponyi Albert grófig és Ugrón Gáborig 
kölcsönözvén. A szónoki beszéd irályát — nem ismétlések nélkül — tüzeteseb
ben jellemzi. Különösen tanulóra nézve érdekes az a fejezet, melyben a 
szónoki és költői irály közti különbséget fejtegeti jól választott példá
kon. Párhuzamba állítja ugyanis Tompa Mihálynak „Kazinczy Ferencz 
emlékezete“ czímü költeményét és br. Eötvös József emlékbeszédét Ka
zinczy felett. Mind a két müvet az 1859-ben tartott Kazinczy-ünnepen 
adták elő az Akadémiában. Acsay igen szerencsésen emeli ki az eszmei 
érintkezés-pontokat, s mutat a szükségszerű különbözőségre, mely még az 
emlékbeszédben is okadatolásban culminál.

A szónoki beszéd szerkezetének szabályait könyvünk három elem
zett példával világítja meg. E példák: Szemere Bertalan egy rövid al
kalmi beszéde; Kölcsey törvényszéki beszéde P. S. számára; a harmadik 
Deák F. felirati javaslata.

Függelékül az élőszóbeli előadás van tárgyalva. E szakaszban 
szerzőnk Whately értekezését, Legouvé Ernő „Az olvasás művészete“ ez. 
müvét használta, kellőképen érvényesítvén saját tapasztalatait is.

Nem tudom, nyert-e az olvasó némi halvány képet Acsay úr köny
véről ezekből a sorokból ? Óhajtom, hogy legalább érdeklődést keltsenek 
egy törekvő író igyekezete iránt, a ki nem taposott utakra is mer lépni, 
s mint logikus fej biztosan tájékozza magát a compositió nehéz kérdé
seiben is. E czikk elején érintettem gyengeségeit is ; meg vagyok róla 
győződve, hogy Acsay úr ma már maga is szeretné, ha könyvében egy 
és más vagy nem volna benn, vagy máskép volna. Nagyobb takarékos
ság feltétlenül javára szolgált volna a könyvnek; élvezetesebbé és tanúi-
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ságosabbá lehetett volna tenni azzal is, hogy az elmélet és a példák a betűk 
alakjával, nagyobb közökkel stb. jobban elválasztva, kiemelve jelenjenek 
meg. Egészben véve azonban, mint már mondám, érdemes, jó munka s 
mint olyant a tanárság figyelmébe ajánlom.

(Budapest.) Névy László.

Művelődéstörténet a felsőbb leányiskolák használatára. Irta 
Sehesztha Károly. Budapest, 1890. Lampel Róbert kiadása. 8r. 
155 1. Ára 1 frt 20 kr.

E várva várt könyv felsőbb leányiskolák számára van hirdetve, 
holott lényegében nem egyéb, mint a szerzőnek 1876-ban polgári iskolák 
és tanítóképzőintézetek számára irt Világtörténelmének II. része. 1876 óta 
haladt a világ, s azért a szóban forgó könyvben képek és számos új 
adat van. Haladt a világ, de a szerzőnek tanító stílusa nem, nyelve sem. 
A módszert sem találta el. Kedveskedett még leányoknak nem való 
dolgokkal is. Mondatalkotása, ebből kifolyólag interpunctiója sok helyt 
hibás és a nyelv szellemével ellenkező. Stilusa helyenként sok elvont 
szóval van megtömve. Magyarsága épen nem példás ; annyiszor vét ellene, 
hogy kár a fáradság is kimutatására.

A fennebbiek igazolása: A franczia forradalom által forgalomba 
hozott eszmék kihatottak a művészetekre is. A korlátlan szabadság érzete, 
s a féket vesztett indulatok az érzékiessé"g s kicsapongás eszményítésében 
tükröződtek vissza, míg a nagy háborúk lezajlása után az embert neme
sebb hajlamai ismét az előbbi kor fenkölt ízlésének tanulmányozására 
vezették (144. 1.). Azonban a király s a vezérek, a nekik jutott óriási 
osztályrészt kellőleg nem művelhették meg, de meg hogy egyeseket job
ban lekötelezzenek maguknak, birtokaik egy részét életfogytiglan, vagy 
ideiglenes használatra oszták fel érdemesebb alattvalóik közt mintegy 
hűségük béréül; innen az adott terület hűbérbirtok, az elfogadó hűbéres 
(v. vasall), s az adományozó lmbérúr neve (64. L). A családi élet sem 
volt a keleti népeknél egészséges. A többnejűség mindenütt meg volt 
engedve, mi a nőt kivetkeztette méltóságából, a férfit elpuhulttá tette s
a társadalmi élet kifejtését megnehezítette (18. 1.)............. míg a férj
üzletében utazik (hogy lehetséges ez!), a nők felpiperézve sétálgatnak az 
utczákon s kaczérkodnak a fiatal emberekkel sat., a mi azt bizonyítja, 
hogy ott (Egyptomban) a nők csaknem oly szabadsággal bírtak, mint 
korunkban a mi hölgyeink (19. 1.). A családi élet egyszerűségével vet
kőztek ki a rómaiak az egyszerű és természetes vallási ünnepélyekből is, 
melyek helyébe kicsapongó, sót fajtalan szertartások, babonás szokások, 
varázslatok vagy ámító jóslások léptek (52. 1.).

Ki az emberi nem ős történelmét tárgyalja, tegye némileg termé
szetrajzi alapon, vonatkoztassa, a hol csak lehet, a jelen vad népekre, 
mint teszik a legkiválóbb ethnographusok. A természetrajzi alap alatt nem 
kényes kérdések felvetését értjük, milyen pl. az emberi nem egysége vagy
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ennek tagadása, az embeiűség bölcsője és kora, mik nem valók tanulók
nak. Itt legalább is a népek faji és nyelvi felosztását kell tárgyalni.

A hivatalos tanterv fontosnak tartja az építészetet. Méltán; a kép
faragás és képírás az építkezés kiegészítői, mintegy járulékai. A szerző az 
építkezésre aránylag oly kevés gondot fordít kivált az ó- és középkorban, 
hogy ezen u. n. művelődéstörténetben nem igen van több róla, mint 
valamely jóravaló világtörténeti tankönyvben. Min lehet leginkább tanítani 
ornamentikát, mint épen az építészeten? Leánynak ornamentikára van 
szüksége. Közbeszédben előforduló fogalmakat is mint rustika, karyatid, 
mausoleum meg kell tanítanunk. Művelődéstörténetben egyes eszméket a 
tények felett uralkodóknak, hordozóiknak kell feltüntetni. Az építészet
ben is általános igazságokat kell kimutatni, hogy biztos legyen tudásunk 
épülete. Hiába Írjuk le az egyes stílusokat, ha nem hozzuk szerves össze
függésbe egymással; ha nem mutatjuk ki az építkezés fejlődését, ha nem 
okoljuk meg, hogy miért történt benne változás: oly dolgot művelünk, 
mintha természetrajzot tanítanánk a nélkül, hogy a lényeket egymásra 
vonatkoztatnók s belső összefüggésüket kimutatnék. A tanulót az érdekli 
igazán, a minek keletkezését látja, érti. El kell mondani a görög és 
keresztény templom közötti különbséget. Vonatkozásba kell hozni az épít
kezést, képfaragást, képírást az éghajlattal és anyaggal. Meg kell említeni, 
hogy az assyrok és chinaiak építését miért jellemzi gyermekies terrasz- 
szerűség; miért építettek az előbbiek oly vastag falakat. Mit jelent a 
boltív az építésben ? Ezzel nem azt akarjuk, hogy a tanuló építéstant 
tanuljon. De falra hányt borsó minden leírás és feledékenységnek prae- 
destinált, ha nem így járunk el. Meg kell magyarázni a lapos mennyezet 
és boltív, az oszlop és pillér közötti fejlődési különbséget; miért kellett 
a román templomnak vastag falakkal bírnia; miért törhették annyira át 
a gót temploméit; mire valók a szökőívek és gyámpillérek; miért járt 
falfestészet és román stilus, üvegfestészet és gót stilus együtt; mi a 
csúcsív jelentősége ? stb.

A képírással már bővebb kezű. Csak helyeselni lehet, mert a nők
nek a színhez kiváló érzékük van. De hogy a zenével oly kurtán bánik, 
nem helyeselhető sehogy sem. A Te deum laudamus-t és szerzőjét nem 
említi, sem sz. Gergely pápát, holott a r. kath. egyház máig is használja 
a Gergely féle éneklő stilt, melyet joggal jelöltek meg mint az újabb 
zenében minden nagyszerűnek és magasztosnak alapját. Arezzo Guidoról 
is hallgat stb. Wagner is silányúl van ismertetve.

Az igazán szükséges dolgokat kiszorították a szükségtelenek. Igen 
sok az elemi és felesleges adat. Mire való a görögök állami intézményei
vel, egyes isteneivel helyet szorítani; a puskaporról (a szerzőnél lőpor), 
iránytűről, könyvnyomtatásról, lovagokról stb., mi minden világtörténelmi 
tankönyvben tárgyalva van, részletezve beszélni ? Felesleges Confutius 
vallása is, mikor Buddha vallásáról nem szól semmit, mely legalább is 
az emberiség 4/10-nek hat gondolkozására s Chinában is nagyon elterjedt. 
Nem szól a sophistákról, nem a scholastikáról, mi nem is volna magában 
szerencsétlenség, csak aztán haszontalanabb dolgok ne szorítanák ki.
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Semiramis adatával egyebet ér el mint a mit remél. Miért kell tudniok 
leányoknak Johannes Grammatikusról, damaskusi Johannesről (ez utóbbiról 
nem tudok semmit magam sem, ha csak utána nem nézek; nem is bánt). 
Ilyen adatai vannak újabb időkből is. A deistákról is — mi nagyon subtilis 
dolog keresztyén szempontból — mire jó leányoknak tudniok ? Jobb lett 
volna egy lovagvár alkotórészeit megismertetni, hogy értelemmel nézhessen 
meg valamely romot. A politikai történelemmel is igen bőven foglalkozik. 
Itt csak érinteni kellene ismétlés végett, lévén már tanult dolog. Prag- 
matikusabb lehetett volna, mégis könnyebb.

A 155 lapból, ha képekre 48-at levonunk, még mindig 107 marad, 
mi sok mint művelődéstörténet heti 2 órában. Tankönyvnek főkelléke a 
rövidség. Elég volt volna 80 lap is, mert egyebet is kell a tanulónak 
tanulnia, nem csak egy tárgyat. A lényegtelen dolgokat el kellett volna 
hagyni; a leiró részt apróbb betűvel szedetni, a lényegest nagyobbal, a 
sarkigazságokat gyérrel. A rajzok kivált a mű elején, rosszúl vannak 
kiállítva. A 41. ábra a Sophia-templom volna, de hiába keresi az ember.

Haladás van a könyvben, de nem leányok javára. Hogy a nők helyzete 
különböző korokban tárgyalva van, még nem elég; a szellem legyen a műben 
leányok számára való. Igazságtalan volnék, ha ki nem jelenteném, hogy 
a könyv művelődéstörténetnek beválik, de nem leányoknak. Benne nagyon 
sok jó van elmondva és rendszerben. Az első kiadás első §-ban a szerző 
az emberiség bölcsőjét, korát tárgyalta, az újból dicséretesen kihagyta.

(Pozsony.) _________  Dr. Szántó Károly.

K ülföldi művek.

Entwurf eines Lehrplans für den französischen Unterricht am 
Realgymnasium. II. Mittel- und Oberstufe von Dr. K. Kulm. Mar
burg, Eiwerf, 1889. Ára Im . — Die Einführung in die französische 
Aussprache. Lautliche Schulung, Lautschrift und Sprechübungen 
im Klassenunterrichte. Auf Grund von Unterrichtsversuchen dar
gestellt von Dr. Karl Quiehl. Oberlehrer an der Realschule zu 
Kassel. Marburg, Eiwert, 1889. Ára U20 m. — Les sons du 
fransais, leur formáción, leur combinaizon, leur reprézantacion par 
Paul Passy. Deuzieme édicion. Librairie Firmin-Didot. Paris, 1889. 
Ára 150 frank. — Fransk Laesebog efter Lydskriftmetoden 
(Franczia olvasókönyv fonetikus Írással) af Otto Jespersen. Kopen- 
hága, Carl Larsen, 1889. Ára 3 m.

E folyóiratban (XXII. évf. 585. 1.) ismertettem már néhány munkát, 
melyek a modern nyelvek iskolai tanításáról szólanak, és pedig szakítva 
az eddigi módszerrel, nem a nyelvtan, hanem a nyelv tanítását tekintik 
főfeladatuknak, s az illető idegen nyelvet nem önkényszerüleg össze
válogatott, s gyakran nevetséges példamondatokban állítják a tanuló elé, 
hanem azonnal összefüggő olvasmányt tesznek eléjük és pedig lehető 
legjobb szöveget. A tanításnak e módjával összefügg az is, hogy miután 
élő nyelv tanításáról van szó, nagy súlyt kell fektetni a helyes kiejtés 
elsajátítására, mert csak akkor lehet remélnünk, hogy a tanuló megérti
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azt, a ki hozzá az illető idegen nyelven szól, s hogy viszont ő is meg
értetheti magát az idegenekkel. A mozgalom, mely a nyelvtanításnak 
ilyen reformálását czélozza, mind nagyobb hullámokat vet s mind jobban 
terjed Német- és Francziaországban és Skandináviában. Kezdetben csak 
néhány iskolában tettek ilynemű próbákat, majd midőn ezek sikereseknek 
bizonyultak, a tanítás módjának részletes kidolgozásával és pontos tan
tervek készítésével igyekeztek a vezérek a hívők és követők számát 
szaporítani. Nagy nehézséget okozott azonban még mindig az alkalmas 
iskolakönyvek hiánya, a mi a tanár munkáját rendkívül megnehezítette. 
Néhány év óta az elméleti munkák mellett kezdenek szaporodni az oly 
könyvek is, melyek a tanuló számára készültek; és pedig leginkább 
alkalmas olvasókönyvek jelentek meg eddigelé, melyek eredeti és a 
tanuló felfogásához mért szövegeket adnak, gyakran fonétikus átírásban.

Ezt az egész reformmozgalmat s a rá vonatkozó irodalmat bírálva 
ismerteti Albert v. Boden ily czímü iratában: „In wiefern muss der 
Sprachunterricht umkehren? Ein Versuch zur Verständigung über die 
Reform des neusprachlichen Unterrichts.“ (Marburg, Eiwert, 1890.) 
Ezúttal csak négy újabb munkát akarok bemutatni, melyeknek mind
egyike a franczia nyelv tanításáról szól.

Dr. Kühn könyve folytatása Walter munkájának (Der französische 
Klassenunterricht. I. Unterstufe), melyet a fentebb említett helyen ismer
tettem. Walter az első két év tanításának anyagát és módját dolgozta 
fel, ezt folytatja Kühn a többi hat évfolyamra nézve (Tertia, Secunda 
és Prima, mindegyik 2 év). A franczia tanítás czélját így állapítja meg 
Kühn: „1. Biztosságot szerezzen a tanuló az alak- és mondattanban, 
ismerkedjék meg a fontosabb synonymákkal s szerezzen oly szóbőséget, 
a mi elégséges az alkalmas prózai és költői müvek megértésére. 2. Képes 
legyen valamely könnyebb történeti tárgyról franczia nyelven dolgozni 
durva hibák nélkül. 3. Szerezzen némi gyakorlatot a nyelv szóbeli 
használatában a tárgyalt olvasmányokról, a maga környezetéről és a 
mindennapi élet jelenségeiről. 4. A franczia tanítás e mellett arra is 
szolgáljon, hogy a tanuló megismerkedjék Francziaország történetével és 
földrajzával, a franczia irodalommal és némi tekintetben a franczia 
nép életével.“ E czélok elérésére szolgál a grammatikai tanítás és az 
olvasmányok rendszeres tárgyalása, továbbá az írásbeli dolgozatok, a 
beszédgyakorlatok, a szókincs gyűjtése, az irodalomtörténet és a verstan 
tanítása. Mindezekről bőven szól Kühn; azonban az én feladatom nem 
lehet az, hogy e gondosan kidolgozott tantervet kivonatoljam.; csak 
figyelmeztetni akartam a franczia nyelv tanárát e munkára, melyben 
mindenesetre hasznos és tanulságos útmutatóra találhat.

Quiehl a kasseli reáliskola I. és II. osztályában (Sexta és Quinta) 
tanította az 1887/88. és 1888/89. iskolai években a franczia nyelvet, 
s e két évi tanítás menetéről számol be dolgozatában, ő is főfigyelmét 
első sorban a helyes kiejtés elsajátítására fordította, s csak később 
kellő időben tért át a hagyományos orthographia megismertetésére. Ő nem 
tartja okvetetlenül szükségesnek, hogy a tanítás fonetikus szövegek
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alapján történjék, használhatja a tanár a közönséges Írásmódot is, a 
fődolog azonban az, hogy az illető nyelv hangjainak pontos begyakorlása 
mindenesetre megelőzze e hangok tökéletlen másainak, a betűknek meg
ismertetését. Ha a tanár jobbnak találja, egyszerre taníthatja a kiejtést 
és a helyesírást; természetes, hogy ekkor is a hangokból kell kiindulnia, 
s csak úgy térhet a hetükre, s nem megfordítva. Minthogy azonban 
mind a helyesírás megismerése, mind a kiejtés begyakorlása nagy nehézség 
a kezdőre nézve, nem czélszerü-e, ha e két nehézséget szétválasztjuk 
s egyenként igyekezünk megküzdeni velük. Ez esetben a kiejtés tanítá
sának minden esetre meg kell előznie a helyesírás megismerését. Quiehl 
ez utóbbi módot választotta. Ő a tanítást a franczia hangok megismer
tetésén kezdi, és pedig különös tekintettel van azokra, a melyeket a 
német nyelv nem ismer, tehát a tanulónak nagyobb nehézséget okoznak. 
Mikor már minden egyes franczia hanggal jól megismerkedtek a tanulók, 
egy fonétikus írással közölt költeményt ad elébük s ezen ismerkednek 
meg a franczia hangokkal, úgy a mint azok a mondatban összefüződnek. 
Ehhez járul a rendszeres beszélgetés franczia nyelven szemléltetés alap
ján. Vagyis a fordítás helyébe a beszélgetés lép, és pedig nem csupán 
az olvasmányhoz fűződő kérdések és feleletek formájában, hanem való
ságos társalgás, mely az iskolai fali képek tárgyairól szól. Ily módon 
történt a tanítás az első negyedévben ; azután megkezdődött az átmenet 
a hagyományos orthographiára, és pedig lassanként, úgy hogy az év végéig 
a tanuló tökéletesen megismerkedett az irodalom Írásmódjával is.

Passy könyve már második kiadásban jelent meg. Szerzője a 
fonétika tudományának legkitűnőbb képviselője Francziaországban, egy
úttal a nyelvtanítás és a franczia helyesírás reformjának vezére. A 
czímben említett könyve olyféle elemzése az élő franczia nyelvnek, 
mint a milyet Sweet adott az angol nyelvre nézve. A mellett, hogy 
általános része a kezdőt némileg tájékoztatja a fonétika elemeiben, rész
letesen elemzi a franczia nyelv egyes hangjait s a hangok kapcsolatait, 
és tárgyalja a hangok időtartamát és a hangsúlyt is. A mi Passy mun
káját igazán értékessé teszi és méltóvá arra, hogy a franczia nyelv 
minden tanára ne csak megismerkedjék vele, hanem tanulmányának 
tárgyává is tegye, az, hogy a valóban élő franczia nyelvet írja le, úgy 
a hogy a müveit franczia ember ajkán él. A könyvhöz csatolt 5 prózai 
és 5 verses olvasmány ezt a helyes és valóban élő franczia kiejtést 
mutatja be a legfinomabb árnyalatokig; az elsőben még a hanghordozást 
is megjelöli.

A nyelvtanításnak e többször említett új módja nagyban terjed 
Dániában és Svédországban is. Jespersen könyve az első és igen sikerült 
kísérlet arra nézve, hogyan lehet a fonétikus Írás alapján történő tanítás 
számára olvasókönyvet állítani össze, mely egyúttal átmenetül is szol
gáljon az irodalmi írásmódra. A tanítás könnyű gyermekverseken kez
dődik, melyeket az iskoláról, az élet mindennapi eseményeiről szóló 
egyszerű leírások, beszélgetések követnek. Majd hosszabb elbeszéléseket 
és költeményeket találunk. Az első olvasmányokat a szerző teljesen
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fonétikus átírással adja, és pedig a 107-ik olvasmányig. Ezután lassan
ként áttér az irodalmi orthographiára; és pedig először egy már fonétikus 
írással közölt költeményt ad a rendes orthograpliiával, hogy legyen alkalma 
a kettőt összehasonlítani. Ezután két olvasmányt úgy közöl, hogy az 
irodalmi helyesírás mellett ott van a kiejtés feltüntetése is; a 111-ik 
olvasmányon túl már csak azokat a szavakat írja át, melyeknek kiej
tése némi nehézséget okoz. Minél tovább haladunk, annál ritkább lesz az 
átírás, míg végre a 127-ik olvasmányban egészen eltűnik, s helyet ad 
az irodalom helyesírásának. A könyv végén jegyzeteket és szógyűjte
ményt találunk.

(Székesfehérvár.) Balassa József.

KÖZOKTATÁSÜGY.
B E L F Ö L D .

Országos tanári gyűlés.
Az országos tanári gyűlés, melynek előzményei eléggé ismeretesek, 

márczius 24-én, délelőtt folyt le. Mindenekelőtt összeállítjuk a gyűlés 
tagjainak névsorát, ama névjegyzék alapján, melybe a tagok maguk írták 
be nevüket:

Ágotha Imre, Kassa.
dr. Alexander Bernát, Budapest.
Arányi Béla, Trencsén.
dr. Badics Ferencz, Újvidék.

5 dr. Веке Manó, Budapest. 
Bellaagh Aladár, Körmöczbánya. 
Berecz Antal, Budapest.
Bodnár Zsigmond, Budapest. 
dr. Borbás Vincze, Budapest.

10 dr. Bozóky Endre, Budapest. 
dr. Brózik Károly, Budapest. 
Császár Árpád, Budapest. 
dr. Csengeri János, Budapest. 
Czeiner József, Budapest.

15 Danilovies János, Kaposvár. 
dr. Darvai Móricz, Déva. 
dr. Demeczky Mihály, Budapest. 
Duma György, Budapest.
Faragó Lajos, Pancsova.
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dr. Gyomlay Gyula, Budapest. 
György Lajos, Losoncé.
Habina János, Kecskemét.

25 Hadik Richárd, Lőcse.
Háhn Adolf, Gy.-Fehérvár. 
dr. Hankó Vilmos, Budapest. 
Haraszthy Gyula, Ungvár.
Heller Ágost, Budapest.

30 Hlatky Miklós, Se.-Udvarhely.

Hofer Károly, Budapest. 
dr. Hoffman Frigyes, Brassó. 
Hrabár Mihály, Munkács.
Huszka József, N.-Kálló.

35 Jablonszky Flóris, Miskolcz. 
dr. Jancsó Benedek, Budapest. 
Jaszencsák Sándor, Nagy-Kálló. 
dr. Kármán Mór, Budapest. 
Kátay Lajos, Szeged.

40 Kemény Ferencz, Brassó. 
Kovács Mihály, Budapest. 
Körösi Henrik, Pécs.
Kreybig Lajos, Budapest. 
Kriesch Mihály, Budapest.

45 dr. Layer Antal, Losoncé.
Lahne Vilmos, Szolnok. 
dr. Lechner László, Budapest. 
Lutter János, Budapest. 
dr. Mangold Lajos, Budapest.

50 dr. Margalics Ede, Zombor. 
Mauritz Rezső, Kassa.
Mayer József, Budapest. 
Mialovics Mór, Budapest.
Müller József, Budapest.

55 dr. Négyesy László, Szolnok. 
dr. Oláh Béla, Sz.-Udvarhely. 
Ormay Sándor, Beregszász. 
Palóczi Lipót, Budapest. 
Perényi Adolf, Temesvár.

60 Petrogalli Arthur, Trencsén.
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Pokorny Emanuel, Budapest. 
Potásy János, N.-Kálló.
Pugin Leó, Budapest.
Rajner Ferencz, Budapest.

65 Ralovich Lajos, Beszterczébánya. 
Ratkovszky Pál, Szatmár. 
dr. Reichenhaller Kálmán, Budapest. 
Révai Manó, Kassa.
Révy Ferencz, Budapest.

70 Rombauer Emil, Brassó. 
Schambach Gyula, Kaposvár. 
dr. Selmábl Róbert, Budapest. 
dr. Simon József, Zombor.
Simsa Kornél, Szatmár.

75 dr. Solymosi Lajos, Sz.-Udvarhely. 
Straub József, Budapest. 
dr. Szalkay Gyula, Budapest. 
dr. Székely István, Nagyszeben. 
Szerelemhegyi Tivadar, Budapest.

80 dr. Szigetvári János, Budapest. 
Szilasi Móricz, Budapest.
Szirtes Ignácz, Pécs.
dr. Szombathy István, Kecskemét.
Szőke Endre, Fehértemplom.

85 dr. Szterényi Hugó, Sz.-Fehérvár. 
Téry József, Sz.-Fehérvár.
Tiber Ágost, Budapest.
Újvári Béla, Sopron.
Vadász József, Kassa.

90 dr. Varga Bálint, Budapest. 
Varga Ottó, Arad.
Volt' György, Budapest. 
dr. Wagner Alajos, Budapest. 
Weber István, Miskolcz.

95 dr. Wohlráb Flóris, Budapest. 
Wolf Béla, Sz.-Fehérvár. 
Závodszky Adolf, Budapest.

Összesen 97 tag jegyezte be nevét a névjegyzékbe. Ezek közül 
52 jött vidékről, 45 volt fővárosi. Az intézetek részvételét a következő 
táblázat mutatatja.

A budapesti intézetekből jö tt:
1. A tanárképző gyakorló főgymnasiumából 5 tag
2. A VII. kér. áll. gymnasiumból..................... 2 „
3. A II. kér. kir. egyetemi fögymnasiumból . 9 „
4. A V. kér. kir. kath. fögymnasiumból . . .  5 „
5. A II. kér. áll. főreáliskolából.................. 11 „
6. A V. kér. áll. főreáliskolából..................12 „
7. A VI. kér. áll. reáliskolából.........................1 „
8. A IV. kér. áll. felső leányiskolából . . . ■ 2 „

A vidéki állami gymnasiumokból jö tt:
1. Fehértemplomból. . .
2. Kaposvárról................
3. Losonczról................
4. Munkácsról...................
5. Nagyszebenből................
6. Pancsováról................
7. Szolnokról.................
8. Zomborról.................

45 tag

1 tag

13 tag.
Nem küldtek képviselőt Fiume, Nagybánya.
A vidéki királyi gymnasiumokból jö tt:

1. Aradról..........................
2. Beszterczebányáról . . . .
3. Lőcséről.......................
4. Miekolczról....................
5. Szatmárról....................
6. Trencsénből....................
7. Ungvárról.......................
8. Újvidékről.......................

1 tag 
1 „ 
1 ,
2 „
2 „

11 tag.
Nem küldtek képviselőt Eperjes, Léva, Lugos, Pozsony, 

bánya, Szakolcza, Trsztena, Zsolna.
Selmecz-
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A vidéki áll. föreáliskolákból jö tt:
1. Beregszászról . . . .
2. Brassóból.................
3. Déváról....................
4. Kassáról................
5. Kecskemétről . . . .
6. Körmöczbányáról . .
7. Nagy-Kállóból . . . .
8. Pécsről . 1 .............
9. Sopronból.................

10. Szegedről................
11. Székesfehérról . . . .
12. Székely-Udvarhelyről
13. Temesvárról.............

1 tag
3 *

1 „
A и
4 „
3 „
2 .. 

28 tag.
Nem küldtek képviselőt Győr, Nagyvárad, Pozsony.
Összesen képviselve volt 37 intézet; nem küldött képviselőt 13 

intézet. Az állami iskolák közül csak öt maradt távol.
*

A gyűlés lefolyásáról a következő értesítést vettük :
Hofer Károly igazgató, mint a budapesti állami kir. középiskolák 

tanárai által választott végrehajtó bizottság elnöke, 9 óra után, a követ
kező beszéddel nyitotta meg a gyűlést.

Mélyen tisztelt közgyűlés! Kedves kötelességet teljesítek, uraim, a midőn 
a végrehajtó bizottság nevében őszinte örömünknek és köszönetünknek adok 
kifejezést a fölött, hogy a tanárüzetések érdekében megindult mozgalomhoz 
csatlakozni, javaslatainkat méltányolni, de főkép azért, hogy e közgyűlésen ily 
tekintélyes számban megjelenni szíveskedtek. Minden ügy fontosságát kiemeli 
azon részvét, melyet az érdeklettek iránta tanúsítanak. Azon körülmény, hogy 
e közgyűlésre tisztelt collegáink a legtávolabbi vidékekről is ide siettek, hogy 
hazánknak majdnem valamennyi állami és királyi középiskolája itt képviselve 
van, ügyünk barátaira a legjobb benyomást fogja tenni, mert magából ama 
tényből meggyőzőleg tűnik ki az, hogy itt valami reális bajnak kell lenni, 
mivel különben nem hihető, hogy annyi higgadt, miveit és komoly férfiú gyü
lekezett volna össze a baj orvoslását kérni.

És hogy bajunk van, mely sürgetős orvoslást követel, azt érezzük mind
annyian. A végrehajtó bizottság, melynek feladata volt utat és módot keresni 
a baj orvoslására, első és fő kötelességének ismerte, tájékozódást nyerni az 
iránt, hogy a haza jelen linancziális körülményei között mit szabad kérni, mi 
az, a mi elérhető. Fontolóra vettünk mindent; kopogtattunk, tanácsot kértünk 
országgyűlési képviselőktől s egyéb tekintélyektől, olyanoktól, kikről tudtuk, 
hogy ügyünk barátai; mindenütt — és ezt mély hálával cönstatálom — érdek
lődéssel, részvéttel, jó akarattal találkoztunk, de mindenütt azon figyelmezte
téssel is, hogy kérelmünkben csak a valóban legszükségesebbre szorítkozzunk, 
hogy a szerénység határait át ne lépjük és csak annyit kérjünk, a mennyit 
az állam tényleges körülményei közt várni lehet, Érett megfontolás és tanács
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kozás kifolyása volt tehát azon körlevél, melyet a bizottság megszerkesztett 
és az igen tisztelt tanácstestületeknek megküldött és kérte, hogy az ország
gyűléshez benyújtandó folyamodványban mindannyian egy értelemben csak a 
következő három pontra szorítkozzanak.

1- ször. Hogy az ötödéves pótlékok 100 írtról 200 írtra emeltessenek. 
Ez ötödéves pótlékok képezik •— kétségtelenül — legérezhetőbb bajunkat. A 
tanár a vidéken 1200 frtnyi, a fővárosban 1500 frtnyi fizetéssel kezdi meg 
működéséi, ez elég tisztességes ellátás és ez ellen nem is lehet panasz. Ámde 
e fizetés 5 évről 5 évre csak 100 írttal, 25 évi — vagy bármily hosszú szol
gálati idő — folytán pedig egészben csak 500 írttal növekszik. Kézzelfogható 
dolog, hogy a fizetésnek ily csekély emelkedése mellett a tanár nem képes 
időközben alapított családját eltartani, gyermekeinek kellő neveléséről gondos
kodni. Nem ismerek az állami fizetések körében kategóriát, melyben hozzánk 
hasonló qualifikatióval biró alkalmazottak kezdő fizetése 30 évi sikeres szol
gálat után csak 500 írttal emelkednék. Ha tehát az 5-öd éves pótlékoknak 
100 írtról 200 írtra emelését kérjük, bizonyára méltányos és igazságos dolgot 
kérünk. Kérjük

2- szor. A lakpénzeknek a helyi viszonyokhoz való emelését; hogy 200 
írtért a vidéken, 300 írtért a fővárosban nem lehet lakást kapni, a mely egy 
családos tanár szükségleteinek megfelelne, elismert dolog. A családos tanár
nak tehát, amúgy is szűkén kimért fizetéséhez kell nyúlni és abból pótolni 
azt, a mi engedélyezett lakpénzéböl nem telik.

3- ik helyen az igazgatók törzsfizetésének emelését kértük, minthogy 
az igazgatóvá való kineveztetés egyedüli emelkedése a tanárnak rangban s 
fizetésben. Azt kérelmezzük, hogy az igazgatók illetménye necsak a csekély 
pótlékkal, hanem türzsfizetésének némi növekedésével is emelkedjék.

A végrehajtó bizottság úgy vélekedett és úgy vélekedik most is, hogy 
e három pontnál többet kérni — opportunitási szempontból — nem tanácsos, 
s az igen tisztelt collégáknak egy jó része egy értelemben lévén velünk, 
nézetünkhöz csatlakozott. Voltak azonban vidéki tanintézetek, melyek kijelen- 
lették, hogy e három ponton fölül, még pedig első helyen egy negyediket 
fognak az országgyűléshez intézendő folyamodványukba fölvenni, azt t. i. 
hogy a vidéki tanárok törzsfizetése egyenlővé tétessék a fővárosi tanárok 
törzsfizetésével, mivel — szerintök — sérelmes dolog, hogy azok között, kik 
egyenlő qualifikatióval és ranggal birnak és egyenlő munkát végeznek, a 
fizetésben különbség legyen csak azért, mivel az egyik a fővárosban, a másik 
a vidéken van alkalmazva. Azaz a vidéki tanárok egy része megújítja azon 
kérelmet, melyet a múlt év junius havában Ő Excellentiájának a Minister 
urnák benyújtott. Mi nem akarjuk a kérelem méltányos voltát kétségbe vonni, 
de mégis több oknál fogva nem ajánljuk e pont fölvételét azon folyamod
ványba, melyet e közgyűlésből Ő Nagy méltóságához a vall. és közokt. minister 
úrhoz szándékoznak intézni. Csak egy pár ilyen okot említek meg.

Minthogy a vidéki collégák a m. év junius havában egy memorandumot 
nyújtottak be, a melyben ugyanezt kérték, Ő Excellentiája pedig e kérelmet 
kegyesen fogadta és megígérte, hogy meg fogja tenni azt a mit tehet: nem

30T an á reg y esü le ti K özlöny . XXIV.
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látjuk helyesnek Ő Excellentiáját ez alkalommal mintegy megsürgetni és adott 
szavára figyelmeztetni.

Azután határozottan tévednek a tiszt, collégák, ha azon különbségben, 
mely a vidéki és fővárosi tanárok fizetése közt van, sérelmet látnak. A fővá
rosban sokkal drágább az élet és ugyanezért kénytelen a magas kormány 
itt valamivel nagyobb fizetést engedélyezni, mint a vidéken. így történt ez 
azelőtt is és igy van ez másutt is: Francziaországban, Németországban, a 
Lajtán túl; sőt a most nevezett országokban a középiskolai tanárok között, 
még azok között is, kik egy és ugyanazon intézeten működnek, rangkülönb
ség is van, a mi nálunk nincsen, mi mindannyian fővárosiak és vidékiek egy 
és ugyanazon díjosztályhoz tartozunk. Hogy a fizetés különbsége azok között, 
kik ugyanazon qualifikatióval és ranggal bírnak, kik egyenlő munkát végez
nek nem sérelmes, legjobban bizonyítja azon körülmény, hogy e különbség 
az állami tisztviselők valamennyi categoriáiban előfordul. Megvan az a 
ministeri tanácsosok, az osztálytanácsosok, a titkárok, a fogalmazók és a többiek 
fizetésében is, de ebben senki sérelmet nem lát. De nem is várható, hogy a 
ministerium e kérelmet praeferenter teljesíthetné, mert elvi kérdést involvál, 
t. i. ez esetben a tanárfizetések jelenlegi rendszerét teljesen reorganizálni 
kellene, e reorganisatió pedig összefüggésben áll az állami szolgálatban levő 
egyéb alkalmazottak fizetéseinek szabályozásával, tehát annyi és oly bonyolult 
munkákkal, melyeknek keresztülvitele éveket fogna igénybe venni. Végre 
pénzügyi helyzetünk sem engedi remélnünk, hogy e kérelem talán a vidéki 
fizetések fölemelése által már most volna teljesíthető. Hogy kérelmünk folytán 
most egyszerre engedélyezzék : az ötödéves pótlékoknak, a lakpénznek és a 
vidéki tanárfizetésnek fölemelését, a mi annyit jelent, hogy egyes tanárok 
fizetése 400 írttól 900 frt-ig fölemeltessék, erre nincsen absolute kilátás. A  
bizottság kérve kéri tehát az illető t. collégákat, hogy e ponttól — oppor- 
tunitási szempontból elállni szíveskedjenek. A bizottság azonban nem ellenzi, 
hogy a kérvényben, általánosságban, e körülményre is a magas kormány 
figyelme fölhivassék.

Meg kell még említenem, hogy a lugosi gymnasium a helyettes tanárok 
ügyének rendezését kéri, továbbá azt, hogy az állami szolgálatba lépett köz
ségi és felekezeti tanárok szolgálati évei beszámittassanak. Végre a szentesi 
gymnasium egy tanárának fölszólalását, mely kívánta, hogy a bizottság oda 
törekedjék, miszerint a felekezeti és községi tanárok helyzetének javítására 
országos intézkedések történjenek. Bármennyire találtuk e fölszólalásokat, 
javaslatokat, kérelmeket helyeseknek, nem tartottuk azokat a folyamodványba 
fölveendőknek, mert oly természetűek, hogy csak idővel, a tanárfizetések teljes 
reorganisatiójánál jöhetnek szóba.

Eddig terjed, t. közgyűlés a végrehajtó bizottság működése, és most 
fogadják t. kartársak mély köszönetünket azon megtisztelő bizalomért, melyet 
irántunk tanúsítani szíveskedtek. A bizottság mandátumát ezennel kezeikbe 
leteszi és kérem a t. közgyűlést méltóztassék elnököt és jegyzőt választani, 
hogy azután e fontos ügy érdemlegesen letárgyaltassék és végleges megálla
podásra juthassunk.
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Hofer Károlynak a gyűlés által éljenzéssel fogadott beszéde után 
a gyűlés felkiáltással Hofer Károlyt választja meg elnöknek, ki Alexander 
Bernátot szólítja fel a jegyzői teendők végzésére.

Alexander Bernát a teendőkre nézve tesz előterjesztést. Az országos 
tanári gyűlésnek is kell majd végrehajtó bizottságot választani, mely a gyűlés 
határozatait foganatosítja s a további szükséges Tépéseket megteszi. Ezekhez 
tartozik, hogy nemcsak a közoktatásügyi, hanem a pénzügyminister úrhoz 
is meneszszünk küldöttséget, továbbá a képviselők közül mentül többet 
ügyünknek megnyerjünk. Az eddigi bizottság lépten-nyomon meggyőződött 
róla. hogy a tanárok ügyének legnagyobb ellensége az a széles körökben 
elterjedt előítélet, hogy a tanárok aránylag igen jó helyzetben vannak, hogy 
nincs nagy okuk a panaszra. Ez Ítélet eklatáns módon nyilvánult a tiszt
viselők ismeretes kérvényében, de nyilvánul más körökben is. Nincsenek jól 
informálva helyzetünkről. Ezzel a körülménynyel számolni kell, ez előítélet 
ellen kitartóan kell küzdenünk, tapintatos, meggyőző módon. Ez volt egyik indító 
oka annak, miért állította föl a bizottság alapelvül, hogy mindnyájan egyet, 
még pedig a minimumot kérjük. Van a tanárságnak sok más jogos panasza, 
sérelme, kívánsága; de e három pontba foglaltak olyanok, hogy véleményünk 
szerint e pontok tekintetbe vétele, e kívánságok teljesítése nélkül a tanárság 
életföltételei szenvednek kárt. Mi égető bajok sürgős orvoslását kérjük s 
reméljük. Ha minden kívánságunkkal előállunk, akkor, minthogy mind úgy 
sem lehet teljesíteni, ad graecas calendas halasztják a segítséget; ha a 
minimumot kérjük, akkor át fogják látni, hogy baj van, hogy e baj nagy s 
hogy a bajon segíteni kell s lehet is.

Dr. Solymossy Lajos szükségesnek tartaná, hogy ne csak a megnevezett 
ministerekhez, hanem a ministerelnökhöz is meneszszünk küldöttséget, azon
kívül minden tanári kar kerülete képviselőjét is fölkeresné, hogy az ügy 
számára megnyerje. A gyűlés helyesléssel fogadta ezt az indítványt.

Dr. Hoffmann Fr. Mélyen tisztelt közgyűlés 1 Nem vagyok teljesen 
biztos, vájjon jól értettem-e a tisztelt elnök úr előterjesztését, de úgy látszik, 
mintha azt javasolná, hogy mindazok, kik a végrehajtó bizottságétól eltérő 
folyamodványt nyújtottak be az országgyűléshez, azt vegyék vissza s járul
janak hozzá egy új folyamodványhoz, mely e gyűlés kebeléből a végrehajtó 
bizottság kérvénye értelmében szerkesztve s ő Nagyméltóságához, a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez intézve teljes egyértelműséggel fejezze 
ki a középiskolai tanárság óhajait. Ha csakugyan jól értettem a tisztelt elnök 
úr szavait, fájdalom, ki kell jelentenem, hogy meggyőződésem s megbízóim 
kívánsága szerint nem járulhatok hozzá ez indítványhoz. Legyen szabad állás
pontom igazolására s a tisztelt fővárosi collégák aggodalmainak eloszlatására 
pár szót szólani. Midőn a brassói m. kir. állami főreáliskola tanári kara 
benyújtotta kérvényét az országgyűléshez, azt nem tette megfontolatlanul s 
nem kért semmit, mit a magyar tanügy érdekében feltétlenül szükségesnek 
nem tartott volna s azért nem is lehet hajlandó akár már az országgyűléshez 
benyújtott folyamodványát visszavenni, akár valami új folyamodványhoz 
hozzájárulni, mely a mi folyamodványunknál kevesebbet tartalmazna. Miután 
a mi folyamodványunk 3 pontja (a lakáspénz időszerű felemelése, ötödéves 
pótlék megkétszerezése s az igazgatók javadalmazásának javítása) megegyez a 
végrehajtó bizottság, illetőleg a fővárosi tanárság kérvényével, erről nem is 
fogok beszélni, csak a mi kérvényünk 4-ik pontjáról, melyben a vidéki tanárok 
törzsfizetésének a fővárosiakéval való egyenlősítését kérjük. Mindenek előtt 
ki kell nyilatkoztatnom, legalább brassói collegáim nevében, hogy ezt nem 
értjük úgy, hogy a mi törzstízetésünk egyszerre 300 írttal emeltessék, sem 
úgy, hogy azon fővárosi collégák, kik már élvezik a nagyobb törzsfizetést, 
most megint elveszítsék, hanem úgy, hogy ezentúl a fővárosi tanár is csak 
1200 frt törzstizetéssel neveztessék ki s a fővárosi élet igényeinek megfelelő 
pótlékot nyerjen. Mint méltóztatik látni, ezen kérésünk épen nem complicálja
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az állami középiskolai tanárság közös ügyét s épen nem kell félnünk, hogy 
mostani törekvésünk sikeretlen lesz, ha e pontot is felveszszük közös folya
modványunkba ; mert csak egy ponttal hosszabb folyamodványban, de épen 
semmivel sem kérünk többet. Az előttem szólók a tanárság egész mostani 
törekvésétől csak úgy várnak sikert, ha mindnyájan alakilag is ugyanazt s 
teljesen egyértelműleg kérjük. Készemről nem tarthatom ezt oly főfontosságu- 
nak. Ugyan mitől függ valami kérés megadása? Azt hiszem attól, hogy a 
kérés jogosult legyen; annak kihez fordulunk, módjában legyen a kérést 
teljesíteni s harmadszor meglegyen ehhez benne egyúttal a szükséges jóakarat. 
Ez a 3 feltétel, akár az országgyűléshez, akár a minister úrhoz folyamodjunk, 
megvan. Valamint közülünk egy sem kételkedik kérésünk jogosultságában és 
abban, hogy kérésünk ez idő szerint teljesíthető, úgy nem szabad kőtelked 
nünk sem a magyar országgyűlésnek, sem a nmélt. minister urnák jó 
akaratában sem. Másrészt azt hozták fel, hogy kérésünk most inopportunus. 
Ezt sem hihetem. Inopportunusnak csak akkor tarthatnám kérésünket, ha az 
ország pénzereje nem bírná meg ennek teljesítését. Éveken át nagy Ínségünk
ben csakugyan az hallgattatott el, hogy legjogosultabb kérésünket is inoppor
tunusnak tüntette volna fel az ország pénzügyi helyzete. Még akkor sem 
szóltunk, mikor a katonatisztek sorsán több Ízben is segítettek és csakhamar 
más testületek sem késtek többé hasonló kéréseikkel előállani. De most, mikor 
minden felől hazafias örömmel tapasztaljuk, hogy az ország anyagi viszonyai 
lényegesen javultak, nem tarthatom kérésünket többé inopportunusnak. Azt 
is hallottuk, hogy ha nem szorítkozunk kérésünkben a legszorosabb minimumra, 
okvetetlenül az egészet koczkáztatjuk. Ezt sem hihetem. Nem tekintve azt, 
hogy a vidéki tanárság szóban levő óhajtása éppen semmi uj anyagi áldoza
tot sem követel az államtól, már csak azért sem félnék ez óhajtásunk kifeje
zésétől, mert kérésünkkel akár az1 országgyűléshez, akár a nmélt. minister 
úrhoz forduljunk, olyan fórumhoz folyamodunk, a hol teljes szakértelemmel 
és teljes jó akarattal fogják megvizsgálni kérésünket s végre is azt fogják 
megadni, a mi szerintük is szükséges, lehetséges és méltányos. Nagyon fáj
dalmas ránk vidéki tanárokra nézve, ha látnunk kell, hogy a tisztelt fővárosi 
collegák oly aggódó óvatossággal intenek bennünket tartózkodásra óhaj
tásaink kifejezésében, mintha nem osztoznának velünk azon hitben, hogy az 
országgyűlés is, a nmélt. minister úr is bizonyosan csak a legnagyobb 
jóakarattal fogadhatják azon kérésünket, melyet nem is annyira a magunk 
boldogulása, mint a nemzeti tanügy és kultúra érdekében terjesztünk eléjük, 
melyeknek szolgálatában állunk s melyeknek nagyobb felvirágozását várjuk 
saját anyagi helyzetünk javulásától. Mivel nem ingyen kegyelmet kérünk a 
magunk számára, hanem jogos kívánságaink teljesítését a magyar tanügy 
érdekében és azon fontos nemzeti szolgálat nevében, melynek képviselői 
vagyunk, egész bizalommal és önérzettel léphetünk a nmélt. minister elé, 
ki épen úgy kötelességének fogja tartani mind annak megadását, mit a magyar 
tanügy érdeke parancsol és a magyar állam pénzereje megbir, mint a milyen 
kötelességünk azt kérnünk. Ne féljünk bajainkat elpanaszolni, sőt legyünk 
meggyőződve, hogy akkor, a mikor a magyar taniigy mindazon hiányaira 
rámutatunk, melyeken csak az országgyűlés és a kormány gondoskodása 
segíthetnek, szintén kötelességet teljesítünk. A tisztelt előadó úr többi között 
azt mondta, hogy nem ismerik eléggé helyzetünket. Ha ez igy van, nagy 
okunk van sajnálni, hogy sok tanári kar csak épen a végrehajtó bizottság 
petitiójának ismétlésére szorítkozott. Ha mindenütt, a kartársak csak 
nehányát panaszolták volna el legérzékenyebben tapasztalt hiányainknak 
és bajainknak, sokat tehettek volna helyzetünk megvilágítására. Ez annál 
szükségesebb, mert ha csak egyes képviselők kritizálják a középiskola 
működését, sokszor nagyon is sziikkörü, helyi megfigyelés alapján, az 
országgyűlés és a nagy közönség nem kaphatnak hű képet. Ha mi 
magunk, kik a gyakorlati tanügyi élet nehézségeivel küzködünk. szintén 
rámutatunk a hiányokra s komolyan kérjük azoknak orvoslását, a közönség 
nemcsak helyzetünket, viszonyainkat ismeri meg jobban, hanem meggyőződik
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egyúttal arról is, hogy gondolkozunk helyzetünk és annak nehézségei felett s 
a magunk részéről is lelkes odaadással igyekezünk rajtuk javítani. Hogy 
visszatérjek a vidéki tanárság által ajánlott 4. pontra, ki kell jelentenem, hogy 
azt első sorban önérzetünk sugallja nekünk, de nem kisebb mértékben a tan
ügy érdeke. Nem tarthatjuk méltányosnak, hogy a fővárosi tanárnak ugyan
azon qualificatió és szolgálat mellett nagyobb törzsíizetése és nyugdíja legyen, 
mint a vidékinek, mi különösen a vidékre való esetleges áthelyezéskor tűnik 
fel sajátos színben. De ezt a nagyobb törzsfizetést, különösen ha az igazgatói 
kérdéssel kapcsolatban szemléljük, általános tanügyi szempontból is egyenesen 
veszedelmesnek kell tartanunk. Kívánatos volna, hogy ha egy igazgatói állás 
megürestil, a nmélt. minister úr minden nehézség nélkül onnan vehesse a 
megfelelő embert, a hol találja. Most hogyan vagyunk ? Most fővárosi tanár 
vidéki igazgatóságot csak fővárosi törzsfizetésének fentartása mellett hajlandó 
elfogadni, mi — ha megadják — sérelmes a többi öregebb vidéki igazgatókra 
nézve, ha pedig meg nem adatik, esetleg gyengébb erő alkalmazására vezet, 
mi a taniigjmek árt. Sokszor láttuk, hogy milyen nagy akadály volt a nagyobb 
fővárosi törzsfizetés egyes igazgatói állások betöltésénél. Ez akadály annál 
érezhetőbb, mert. az igazgatói fontos állások betöltésénél egyéb nehézségek 
is közrehatnak, hogy ne mindig az foglalhassa el ezt a tisztet, ki arra minden 
tekintetben legalkalmasabb. Mivel p. o. egy régi, káros szokás szerint nálunk 
senki előléptetéskor nem számíthat költözködési költségei megtérítésére, a 
szegényebb, családos tanár már ez okból is tartózkodni fog a különben is 
rosszúl javadalmazott igazgatói állástól. Olyan szegény tanárságnál, a milyen 
a magyar, ez nagyon fontos dolog. Magam is caeteris paribus elsőbbséget adok 
a vagyonos igazgatónak, sőt készséggel elismerem, hogy már a tanárok között 
azé az elsőbbség, kinek némi vagyona van; de mégsem merném fontos 
tisztségek betöltésénél a jelölt vagyonosságát venni egyedül döntő vagy 
akár csak irányadó qualificatiónak. Minél hamarabb keresztül kellene vinni, 
hogy az előléptetéssel áthelyezettek költözködési költségét az állam fizesse, hogy » 
mindenki egyaránt keresse és ne kerülje az előléptetést, már csak a tanügy 
érdekében is. Ezt oly fontos dolognak tartom, bogy ajánlom ennek folyamod
ványunkba is felvételét. Minél könnyebbé teszszük az átlépést egyik állásból 
a másikba, minél inkább megkör.nyítjük az érdemnek előlépését, annál 
nagyobb virágzásnak fog indulni a magyar tanügy.

Darvai Mór. Felszólalásomat mentse az, hogy nem egyéni nézetet 
kivánok kifejezni, hanem mint a dévai tanári testület megbízottja, annak 
felfogását óhajtom tolmácsolni. Mi voltakép még tovább megyünk mint a 
brassói collégák és még több pontot szövegeznénk; de mivel arra vagyok 
utasítva, hogy ne erőszakoskodjam és ne akadékoskodjam ; kijelentem, hogy 
opportunitási szempontból hozzájárulok az előadó által felállított pontokhoz 
és azok szaporítását nem kívánom. Egyúttal azonban egy közvetítő indítványt 
kivánok tenni, mely által a mi jogosúlt kivánataink is legalább kifejezést talál
hatnak. Kétségtelen, hogy a fővárosi és vidéki tagtársak között különbség 
nincs, s hogy törzsfizetésöknek igazság szerint egyenlőnek kell lennie. A fővá
rosi tanár kaphat nagyobb fizetést, de csak drágasági pótlék czímén; a 
mennyivel jelenleg többet élvez, az maradjon meg neki, de mint drágasági 
pótlék. Ez nem puszta névkülönbség, hanem elvi jelentőségű distinctió. Indít
ványozom tehát: vétessék fel a kérőpontok számára nézve változatlan kérvény 
szövegébe egy passus, mely határozottan kimondja azt az elvet, hogy a fővá
rosi és vidéki tanárok között különbség nincs, törzsfizetésök sem lehet külön
böző és legalább a jövőben, a legelső alkalommal egyenlővé teendő, mihelyt 
az igazság e követelményének eleget tenni nem lesz — mint ez idő szerint — 
inopportunus. Ajánlom ez indítványt, mely a fővárosi tagtársaknak nem árt, 
nekünk vidékieknek pedig elvi elégtételt szolgáltat.

Háhn Adolf. Magam is csatlakozom az előkészítő bizottság azon javas
latához, hogy igényeinket a legszerényebb minimumra reducáliuk s a minis- 
teriumhoz és országgyűléshez intézendő jelen kérvényünkben csupán legégetőbb
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szükségeinkre mutassunk rá, melyek anyagi helyzetünket tarthatatlanná teszik. 
De ha fontosnak tartom, hogy bizonyos határok között maradjunk a kérelem 
mijét, — még fontosabbnak tartom, hogy ne lépjünk túl bizonyos határokon 
a kérelem mikéntjét illetőleg, és különösen súlyt helyezek arra, hogy a közép
iskolai tanárok ezen mozgalma mindvégig megőrizze azt a dignitást s az ügy 
igazságához illő nemes tartózkodást, mely kezdettől fogva jellemezte. Részem
ről, ép ezen szempontból, nem pártolhatom Solymossy igazgató úr azon 
indítványát, hogy az országos tanárgyülés kérvénye, a közoktatásügyi és 
pénzügyi minister úron kivül, még a ministerelnök úrnak is átnyujtassék, 
vagy hogy minden egyes tanári kar az illető vidék képviselőjét a megfelelő 
támogatás érdekében capacitálja. Azt hiszem, nem is volna czélszerü az eljárás, 
a részletek tekintetében a kiküldendő bizottságnak kezét megkötni, s utasítást 
adni oly dologban, melyben a tapintat a legjobb tanácsadó. Bízzuk tehát a 
szükséges lépések megtételét a bizottságra, mélynek különben is inkább mód
jában lesz tájékozódni a viszonyok felől s megitélni, mit és miként kell tenni, 
mint nekünk.

Dr. Kármán Mór fontosnak tartja, hogy a gyűlés egyetértő, egyhangú 
szavazattal gyámolítsa benyújtandó folyamodását és bizottságának lépéseit. 
Nem tévesztendő szem elől, hogy mi nem a tanári állás bajainak orvoslásáért 
gyűltünk egybe, hogy nem is szólhatunk a tanárság nevében általában, hogy 
nem vagyunk a közoktatásügy egyedüli képviselői és munkásai. Csupán az 
állami intézetek tanárai emelnek ezúttal szót, nem is annyira mint tanárok, 
hanem mint köztisztviselők. Azokat a pontokat kell tehát kérelmünkben 
külön hangsúlyoznunk, a melyek hátrányok vagy sérelmek a tanári állásra 
nézve, ha egybevetjük hasonló qualificatióju tisztviselők javadalmazásával, a 
kik maguk is sürgetik most fizetésük czélszerübb rendezését, de úgy látszik 
szándékosan megfeledkezve a tanárokról. Ilyen sérelmes pont első sorban a 

Jakáspénznek aránytalansága a törzstízetéshez képest, másodsorban a quin- 
quenniumnak csekélysége, tekintve hogy a javadalmazás emelkedésének 
egyedüli módja, s még talán harmadik ugyanezen okból az igazgatói pótlék 
csekély volta. A negyedik pont, melyek még hozzájok kívánnak csatolni, mái- 
пет is illeti egyedül a tanári állást. Tudtommal általános intézkedés, még 
pedig Európa legtöbb államában, hogy a fővárosi tisztviselő javadalma nagyobb 
a többi városbeliekénél. Vájjon helyes-e ez az intézmény; a közérdek köve
teli-e vagy sem ? S ha egyéb hivatalokban megfelel, vájjon ne tegyen-e a 
tanárság ebben kivételt ? Mindez oly kérdés, melyről vitatkozni lehet s vitat
koznak is hosszadalmasan, de úgy látszik, eredménytelenül. Azért igen kívá
natos, hogy ne is bocsájtkozzunk bele e pont tárgyalásába. Mondjuk meg 
általában, hogy ezúttal mi nem sürgetjük a tanári állás minden bajának 
orvoslását, nem is érintjük javadalmazásának helyesebb vagy arányosabb 
rendezését, hanem kérelmünk csak arra szorítkozik, hogy midőn állami ház
tartásunk javulása lehetővé teszi a tisztviselők jobb javadalmazását, az 
állami tanárok fizetése legalább a többi tisztviselőkkel szemben arányosan 
javíttassák. Ez ki van fejezve a bizottság által javasolt három pontban, s ezt 
a kérelmet hangoztassuk, egyebekben a véleménykülönbséget félre téve, egy 
szivvel-lélekkel.

Müller József a végrehajtó bizottság eljárását s álláspontját védelmezi 
s reflectál ama kivételes esetekre, melyek a törzsfizetések egyenlőtlen voltából 
származhatnak. Dr. Hoffmann aggodalmait a vidéki igazgatókra nézve meg
szüntetné a kérvényekben foglalt harmadik kérés teljesítése, ha t. i. az igaz
gatói törzsfizetés is emeltetnék.

Alexander Bernát figyelmezteti a gyűlést, hogy konkrét indítvány a törzs
fizetések egyenlősítésére nézve nem tétetett. A vidéki kartársak is e pontra 
nézve különböző nézeteket vallanak. Az egyenlősítés különböző módon érhető 
el. Az első az volna, ha a vidéki tanárok törzsfizetése háromszáz forinttal 
emeltetnék. Képzelhető-e, hogy a jelen körülmények közt ilyet elérhessünk ?
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Szabad-e ilyet csak kérnünk is ? Van-e ráczió abban, hogy a különbség a 
drága főváros s az átlag mégis csak olcsóbb vidék közt a tanári fizetésre 
befolyással ne legyen ? A második mód az volna, ha a fővárosi tanárok, 
illetőleg az ezentíil kinevezendő tanárok törzsfizetése leszállíttatnék, s a mostani 
többlet csak helyi pótlék czímén járulna törszfizetésükhöz. Ez ellen is sok 
aggodalom kél. Említsük csak azt, hogy fizetésleszálUtást bármely alakban, 
ha csak a fizetés czímében is, kérni, hallatlan eljárás volna. Nagyon nehezen 
elértük, hogy az előbbi helyi pótlékunkat beszámitották a törzsfizetésbe s 
mi magunk kérjük e vívmány eltörlését, melyet a magas kormány initiativájá- 
nak köszönünk ? Kinek volna az hasznára ? A vidéki tanároknak ? Semmiképen. 
Ök ezzel egy krajczárt se nyernének ? De ártalmukra volna a fővárosi tanárok
nak, kik kisebb nyugdíjat élveznének. S érdemes-e azért, hogy az a kevés 
fővárosi tanár, ki nyugalomdíjat élvez, ne kapja meg azt a háromszáz forintot, 
és esetleg kénytelen legyen öreg napjaira a fővárosból távozni, a vidéket 
harczra szólítani a főváros ellen ? Ez ébreszszen viszályt közöttünk V Marad 
az az egy szempont, hogy a vidéki tanár méltóságát érzi sértve a törzsfizetés 
egyenlőtlensége által, a point d’honneur. De vájjon a fizetésnek e csekély 
külömbségében különböző rang s méltóság jut-e kifejezésre ? Más hivatal
nokoknál is van külömbség fővárosi s vidéki fizetés közt, nem említve a 
különbséget helyettes s rendes tanárok közt egyenlő qualificatió mellett s 
nem hivatkozva a külföldre, hol azonegy intézet rendes tanárai közt sokkal 
nagyobb rang- és fizetésbeli kiilömbségek vannak, mint nálunk vidék s főváros 
közt, Mindazon által, ha a vidéki tanárok oly nagyon ragaszkodnak e point 
d’honneur-höz, nekünk semmi kifogásunk nincs az ellen, hogy a nm. minister 
úr figyelme általánosságban e pontra is felhivassék, csak mint külön kérelmi 
pontot ne vegyük föl. Mert mi most nem morális hódításokra akarunk 
kiindulni, nem mind a kivánságos reformokat kifejteni, melyek a tanár 
állásra, rangjára, viszonyaira vonatkoznak, hanem az anyagi szükségtől 
ösztönözve, a legfőbb anyagi bajok lehetséges és sürgős orvoslását kérjük.

Rombauer Emil. Mélyen tisztelt kartársak ! Azért gyűltünk össze, hogy 
megbeszéljük, mit tehetnénk a középiskolai tanárok az eddiginél jobb javadal
mazása iránt megindított mozgalom sikerének biztosítására, tehát mindannyian 
egy czélt akarunk. Az előttem szólott tisztelt kartársak nyilatkozataiból ítélve 
mégis az látszik kitűnni, mintha törekvéseink igen elágazók volnának. Azt 
hiszem ez ellentét csak abból származik, hogy a kiindulási pont különböző. 
Egy részünk csupán azt hangoztatja, hogy a tanár s családjának anyagi 
helyzete a mostani javadalmazás mellett tarthatatlan, míg egy másik rész, s 
azzal én magam is, azon felfogásból indulunk ki, hogy a tanár javadalmazá
sának emelését első sorban a közoktatásügy érdeke, tanügyünk jövője s azzal 
együtt nemzetünké is követelik. Meggyőződésem szerint a három concret 
kérelem, mely iránt mindannyian megegyezünk is, csak ezáltal nyer jogosult 
ságot, csak ennek alapján remélhetjük teljesítését. Ha mi a minister úrnak el
panaszoljuk, hogy feleségeink fizetésünkből nem tudják háztartásuk költségeit 
fedezni, ha kesergünk, hogy gyermekeinket nem bírjuk ruházni s neveltetni, 
a minister úr azt felelheti, „mi közöm feleségetek- és gyermekeitekhez“, de 
máskép áll a dolog, ha kimutatjuk, hogy ez állapot középiskolai tanügyünk 
fejlődését, sőt annak létét veszélyezteti, ha erről — minek igaz voltáról pedig 
én s mindannyian közvetlen tapasztalatból meg vagyunk győződve — sikerül 
a magas kormányt s a közvéleményt is meggyőznünk, akkor, de csakis akkor 
van biztosítva kezdeményezésünk sikere. Teljesen azonosítom tehát magam a 
brassói főreáliskola tanártestületének kérvényével, mely az ügyet kizárólag e 
szempontból fogta fel s a tanárok javadalmazása emelésének szükséges voltát 
ez alapon indokolja és kéri. De ha e szempontot elfogadjuk, akkor meggyő
ződésem szerint meg kell maradnunk a fővárosi kartársak által kihagyandónak 
vélt negyedik pont mellett is. Az igen tisztelt előttem szóló [dr. Alexander 
B.] felhívott, mondjuk ki mi vidékiek kereken, mint gondoljuk a vidéki és 
fővárosi tanárok törzsfizetésének egyenlősítését lehetségesnek. Nincs megbiza-
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tásom, hogy az összes vidéki tanárok nevében szóljak, de el akarom mondani 
mint gondolom én, mint gondolkoznak brassói kartársaim e kérdésben. Távol 
áll tőlünk azt kívánni, hogy fővárosi kartársaink jelenlegi javadalmazása csök
kentessék, ez nemcsak inkollegiális, ez absurd volna ; lehetetlennek tartjuk azt 
is, hogy az összes vidéki tanárok törzsíizetése jelenleg 300—300 forinttal emel
tessék, ez ma hitünk szerint kivihetetlen, s lehetetlent nem akarhatunk ; de 
igenis lehetségesnek tartjuk, hogy jövőben a fővárosba kinevezendő tanárok 
ugyanazon törzsfizetéssel neveztessenek ki, mint bármely vidéki városba s 
nagyobb javadalmazásuk fővárosi pótlék alakjában biztosíttassák nekik. Ily 
alakban indítványunk legkevésbé sem merénylet a jelenlegi fővárosi kartársak 
ellen, sőt legfeljebb a vidéki tanárok érdekeit sújtaná, kik jövőben fővárosi 
tanárokká lehetnek, de legyek bár én az első kit sújt, a mit nem reményiek, 
mert nem ambitióm fővárosi tanárrá lenni, ám én készségesen vetem magam 
alá, mert hiszem, hogy a taniigy érdeke ezt így követeli. Hogy a fővárosi 
tanár nagyobb javadalmazást élvezzen, mint a vidéki tanár, annak jogosultsá
gát mindannyian elismerjük, sőt a mostani többletet én a nehezebb megélhe
tési viszonyokhoz képest még megfelelőnek sem tartom, s örömest s igaz 
meggyőződésből támogatnám az ennek emelésére irányított esetleges kezdemé
nyezést, de hogy e különbözet a törzsfizetésnek képezze részét, ránk vidéki taná
rokra nézve sérelmesnek s a tanügyre határozottan károsnak tartom s hiszem, 
hogy a t. kartársak között egy sincs, ki annak ellenkezőjét állítaná, ha oly 
esetre utalok, melyet mindannyian ismerünk, midőn egy fővárosi tanár büntetés
kép a vidékre helyeztetett át, hol ugyanazon fizetést élvezte, mint igazgatója, 
s háromszáz forinttal többet, mint büntetlen de vidéki társai. Egy nézetben 
leszünk mindannyian, ha azt mondom, hogy a tanügy érdeke megkívánhatja 
egy valamely exponált vidéki igazga'ói állásra kiválóan alkalmas fővárosi tanár
nak arra való kineveztetését, s mindannyian tudjuk, hogy ez ma nem lehetsé
ges, mert ez a fővárosi tanárra nézve nem előléptetés, minek oka részben ugyan 
az igazgató javadalmazásának teljesen elégtelen volta, de másodsorban a fővárosi 
tanárnak a vidékinél 300 forinttal nagyobb törzsíizetése. Én azonban nem 
vagyok a formálismus embere s azt, hogy a fővárosi és vidéki tanárok törzs- 
fizetésének egyenlősítésére vonatkozó óhaj, a minister úrnak benyújtandó kér
vényben külön pont alatt vétessék fel, lényegesnek nem tartom, sőt teljesen 
kielégítőnek az elnök úr által kilátásba helyezett azon módozatot, hogy a törzs- 
fizetési különbözetből folyó visszásságokra a kérvényben és pedig akár annak 
bevezetésében vagy befejezésében is utalás történjék. Végül legyen még szabad 
dr. Kármán mélyen tisztelt kartársunk felszólalására reflektálnom, ki azt hangoz
tatta, hogy miután itt csak az állami középiskolák tanárai vagyunk jelen, álta
lános középiskolai és tanügyi érdekekről nem lehet szó, de csupán a magunk 
anyagi helyzetének javításáról, mert mi a hazai középiskoláknak csak csekély 
töredék részét képezzük. Nem fogadhatom el helyesnek mélyen tisztelt volt 
philosophia tanáromnak ez argumentatióját. Azt hiszem, hogy tanárok, akár 
felekezetiek, akár államiak, minden testületi actiónál, mindenek felett a tanügy 
érdekét kell hogy szem előtt tartsák, s azért nemcsak szabad, de kötelességünk 
azt nekünk is tennünk, másrészt azonban azt is hiszem, hogy mi itt nemcsak 
a magunk, de az összes középiskolai tanárok anyagi érdekét képviseljük, s 
meggyőződésem, hogy az esetben, ha a közoktatási kormányt s a közvéleményt 
meggyőzzük, hogy a tanár javadalmazásának emelését a tanügy s a nemzet érdeke 
parancsolják, akkor az állami tanárok fizetésének javítását szükségkép követni 
fogja a felekezeti és a községi középiskolák tanárai javadalmazásának emelése 
is. Hazai közoktatásügyünk felvirágoztatása érdekében ez ép oly kívánatos, 
mint a magunk fizetésének javítása, sőt a mennyiben azok javadalmazása nagy
részt még a miénkénél is csekélyebb, még sokkal inkább az, s hiszem, hogy 
a mi kezdeményezésünk mindnyájunk által óhajtott sikere, lényeges bizto
sítékot képez, hogy mindnyájunk, és minden igaz tanügy barát azon kíván
sága. hogy hazánk összes középiskolai tanárainak fizetése tisztességes meg
élhetést biztosítóvá legyen, lényegesen elő fogná mozdítani. Ajánlom az 
igen tisztelt országos tanári értekezletnek, kegyeskednék a minister úr ő
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nagyméltóságához felterjesztendő kérvénynek ily értelemben való szerkesztését 
elhatározni.

Dr. Négyesy László. Tisztelt országos tanárgyttlés! Bizonynyal mind
nyájunk őszinte óhajtása az, hogy e gyűlésünk egyértelmű megállapodásra 
jusson. S íme a iizetésegyenlősítés kérdése oly merev ellentét alakjában került 
itt tárgyalás alá, hogy a vita ily irányban való folytatása meghiúsulással 
fenyegeti az egységes megállapodást. Pedig nézetem szerint ez a kérdés nem 
is tartozhatik e gyűlés elé sem az illetékesség, sem a taktika szempontjából. 
A tanári testületek már, vagy egy vagy más irányban, de mindenesetre 
határoztak, kérvényeiket a törvényhozáshoz benyújttatták, azokat visszavonni 
vagy megmásítani most már nem lehet; különben is az ingadozás csak az 
ügynek ártana. Vájjon elérjiik-e a közösen óhajtott és hangoztatott egyértel
műséget akkor, ha az itt képviselt testületek igen nagy részétől azt kívánjuk, 
hogy mást kérjenek a kormánytól, mint a mit kértek az országgyűléstől, s 
így önmagukkal jöjjenek ellenmondásba ? A kölcsönös kapaczitáczió ideje 
arra nézve, hogy mit kérjünk, már lejárt. Ha országos gyűlésünktől azt vártuk, 
hogy a kérendőkre nézve majd ott egyezünk meg, akkor e gyűlést nem 
mostanra kellett volna összehívni, hanem mindjárt a mozgalom kezdetén a 
kérvényezések előtt, mikor a tanári testületek még nem voltak lekötve. De 
eredetileg, az országos gyűlés eszméjének fölvetésekor ez a czél nem is lebe
gett szemünk előtt. Jelen gyűlésünk feladata nem az, hogy egymással egyez
kedjünk, hanem hogy testületileg és országosan dokumentáljuk mind a kor
mány, mind a nemzet előtt azt, hogy mélyen és egyetemlegesen érezzük 
helyzetünk korszerű javításának szükségességét. Gyűlésünk ez erkölcsi jelen
tőségétől a iizetésegyenlősítés ügyének nagy arányban megindult tárgyalása 
elterelné a figyelmet s e kérdés a vagy-vagy merev alakjában felállítva arra 
kényszerítené a testületeket, hogy eltérő álláspontokat foglaljanak el, mert a 
testületek képviselői nem szavazhatnának máskép, mint a testületek határoztak. 
Ne állítsuk a gyűlést ez alternatíva kényszere elé. Ez könnyen szakadásra 
vezetne, a mit pedig ügyünk érdekében mindenáron kerülnünk kell. Azért 
küldőim nevében is, kik utasításomul adták, hogy az esetleges szakadást 
minden erőmből megakadályozni törekedjem : indítványozom, hogy a fizetés
egyenlősítés kérdésének tárgyalását ne folytassuk, e kérdést ama merev alak
jában vegyük le a napirendről s a helyett állapodjunk meg valamely általános 
formulában, mely mind a fővárosiak, mint a vidékiek kívánságát magában 
foglalja. Egy ily általános formula lehetne például az, ha a nmélt. kormány
hoz intézendő folyamodványunkban nem sorolnánk fel konkrét kérelmi pon
tokat, hanem egész általánosságban kérnők ki a ministerium atyai jóakaratát 
és támogatását a képviselőházhoz benyújtott kérelmeink ügyében. Egy más 
formula, ha t. i. az egyes pontok megjelölése czélszerübbnek tetszenék, ilyen 
forma lehetne : kérjük 1. a 200 írt kárpótlékot, 2. a lakáspénzek megfelelőbb 
szabályozását, S. az igazgatói törzsfizetés emelését, azonkívül 4. a vidéki 
testületek nagy része kéri a törzsfizetés egyenlősítését. Nem hizelgek magam
nak azzal, hogy ez a két javaslat helyes, a t. tanárgyűlés bölcsesége lesz 
hivatva a szabatos formulát megállapítani. De azt mindenesetre indítványozom, 
hogy a iizetésegyenlősítés tárgyalása, mely csak az egyértelmű határozat 
meghiúsítására alkalmas, fölvetett alternativ alakjában vétessék le a napi
rendről.

Alexander Bernát kijelenti, hogy Kombauer beszéde után nincs lényeges 
véleménykülönbség a szerkesztendő kérvény' tartalmára nézve. Ha a brassóiak, 
kik az egész mozgalomban oly buzgó szerepet vittek ; kiknek kérvénye oly 
hathatósan fejti ki a tanárok kérésének jogosult és szükséges voltát; kik 
keresztülvitték, hogy a fővárosi napi sajtónak egyik legfontosabb orgánumá
ban két nagy, a tanárok érdekeit okosan s meggyőzően védő vezérczikk 
jelent meg — ha ők nem ragaszkodnak a formákhoz s elégségesnek tartják, 
a mire elnökünk már bevezető beszédjében készségünket nyilvánította, t. i.
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utalást a törzstizetési különbözeiből folyó viszásságokra, akkor mind a vidéki 
mind a fővárosi tanárok örömmel hozzájárulhatnak e módozathoz.

A gyűlés általános helyesléssel fogadja e nyilatkozatnak Rombauer 
Emil indítványára vonatkozó szavait, mely ily értelemben elfogadottnak 
tekintetett.

Berecz Antal. A kérvény szerkesztésének formájára nézve kívánok 
indítványt tenni. Miután nem tartom sem czélszerűnek, sem szükségesnek, 
hogy az egyes tanári testületek által a képviselőházhoz benyújtott kérvények
ben előforduló óhajtások bármelyikét is az állami középiskolai tanárok ezen 
országos értekezlete, ha mindjárt csak ezen alkalomra is, mellőzendőnek nyil
vánítsa ; nem pedig különösen azért, mivel éz által nemcsak nehány tanári 
testület lenne a fenforgó ügyben már meghozott és a nyilvánosság elé vitt 
elhatározásában megzavarva, hanem mivel ez által az itt mellőzendőnek jelzett 
pontokra vonatkozólag az akczió folytatása is nagyon megnehezíttetnék, de 
sőt még az orsz. középiskolai tanáregyesület is feszélyezve lenne abban, hogy 
az ily, itt most mellőzendőnek jelzett kérvényi pontok érdekében a közel 
jövőben újabb mozgalmat inditson; bátor vagyok indítványozni, hogy mondja 
ki a t. országos tanári értekezlet, hogy a végrehajtó bizottságot megbízza, 
hogy ezen értekezlet nevében a nagyméltóságu vallás és közoktatási m. kir. 
minister úrhoz egy kérvényt nyújtson be, melyben őt arra kérje, hogy az 
állami középiskolák tanári testületéi által a tanári javadalmazás ügyében a 
képviselőházhoz az utóbbi időben benyújtott s valószínűleg ő nagyméltóságá
hoz már eljutott, vagy még ezután eljutandó kérvényeket s az azokban az 
egyes tanári testületek által kifejezett és megindokolt kívánalmakat általában 
tudomásul venni, megfontolás tárgyává tenni s megvalósításukra a szükséges 
lépéseket foganatosítani szíveskedjék. Különösebben kérje ki azonban a bizott
ság ő nagyméltóságának jóakaratát, figyelmét és sürgősebb intézkedését 
azon három pontra nézve, melyek a benyújtott kérvények mindegyikében 
benföglaltatnak, s az évötödös korpótlék, a lakásbér és az igazgatói fizetés 
emelésére vonatkoznak : mivel ezen orsz. értekezlet azon meggyőződésben van, 
hogy ezen pontok elintézése által a tanárok legégetőbb bajain már segítve 
lesz ! Ajánlom ezen indítványomat elfogadásra.

Révai Mór pártolja Berecz indítványát.
A gyűlés egyhangúlag, közfelkiáltással elfogadja Berecz indítványát.
Ezek után a gyűlés kijelenti, hogy az előbbi végrehajtó bizottság az 

országos tanári gyűlés végrehajtó bizottsága gyanánt működjék tovább.
Hofer Károly. Igen tisztelt közgyűlés! Berecz Antal tagtársunk indít

ványának elfogadása folytán eljutottunk azon czélhoz, melyet elérni óhajtottunk, 
hogy t. i. hazánk valamennyi állami és királyi középiskoláinak tanárai fizetésünk 
javítása érdekében egyetértve egy és ugyanazon kérelmet intézzük 6 Excellentiá- 
jához a vall. és közoktatási minister úrhoz. Lesz e e föllépésünknek eredménye ? 
ez persze kérdés, de uraim reméljünk! Tudjuk, hogy úgy a minister úr, 
mint az államtitkár úr a legjobb indulattal vannak ügyünk iránt és bizonyára 
segítenek,ha segíteni lehet. Tudjuk,hogy aközépiskolákreferense, dr. Klamarik J. 
ő méltósága eléggé meg nem hálálható buzgósággal és jó indulattal fárad azon, 
hogy helyzetünk megjavuljon. Ne feledjük, hogy nincsen képviselő, nincsen
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tisztviselő, nincsen valóban mívelt ember az országban, ki a középiskolai okta
tás áldását magán ne érezte volna, ki ne óhajtaná, hogy gyermekei ez oktatás 
áldásaiban hasonlókép részesüljenek; ha ügyünk, kérelmünk az országgyűlésen 
és azon kívül is a kellő sympathiával és támogatással találkozik, akkor talán 
nem hiába remélünk.

Dr. Négyesy László. Tisztelt országos tanárgyfilés 1 Nem azért, hogy 
indítványom tárgya a nagyméltóságú ministeriumhoz benyújtandó kérvénybe 
egyik pont gyanánt fölvétessék, hanem csak azért, hogy az indítványom 
elfogadását esetleg kimondó határozat a jövőre nézve mintegy történeti 
praecedensül szolgáljon, — a szolnoki m. kir. áll. főgymn. tanári testületé 
nevében a következő indítványt bátorkodom előterjeszteni: Mondja ki az 
országos tanárgyülés határozatilag azt, hogy majd ha az összes állami tiszt
viselők rangviszonyai újjászervezés, illetőleg végleges rendezés alá kerülnek, 
szükségesnek tartja lépéseket tenni az iránt, hogy a tanárság képzettségének, 
hivatása méltóságának és erkölcsi értékének megfelelőbb rangosztályba 
soroztassék. (Helyeslés.)

Hofer Károly elnök a gyűlést befejezettnek mondja ki.
* **

A végrehajtó bizottság április 4-én gyűlt össze, hogy a további 
lépéseket megbeszélje. A gyűlés hitelesítette a jegyzőkönyvet, megálla
pította a kérvények szövegét s megbízta egyes tagjait a további szükséges 
lépések megtételével. A nm. vallás- s közokt. ministerhez intézett kérvény 
szövege a következő:

Nagyméltóságú Minister Ű r!
Kegyelmes Urunk!

Mély hódolattal bátorkodunk Nagyméltóságodnak tudomására hozni, 
hogy majdnem az összes állami s kir. kath. középiskolák egyenként kér
vényt intéztek a magyar országgyűlés képviselő házához, melyben anyagi 
helyzetük javítását kérelmezik. Ugyancsak az állami s kir. kath. közép
iskolák képviselői, szám szerint 97-en, f. é. márczius 24-én, Budapesten 
össze gyűltek értekezletre, hogy együttesen, Nagyméltóságod előtt feltár
ván a magyar tanárság helyzetét, Nagyméltóságodat alázatosan kérjék, 
kegyeskednék ezeket a Nagyméltóságodhoz eljutandó kérvényeket kegyes 
figyelmében részesíteni, s ha a bennük foglalt kérelmek méltányosságáról 
meggyőződést szerzett, intézkedéseiben, bölcs belátása szerint tekintetbe 
vételre méltatni.

Nagyméltóságú Minister úr! Kegyelmes urunk! Nem minden óhaj
tása s aspirácziója a magyar tanárságnak nyer e kérvényekben kifejezést. 
A legtöbb intézet, mellőzve minden egyebet s bízva Nagyméltóságodban, 
ki nagyszabású reformmüködésében bizonyára a magyar tanárságról sem 
fog megfeledkezni, melynek viszonyai oly régen gyökeres revízióra szorul
nak, csak a legszükségesebbet kéri, a minek kérését tovább nem halaszt- 
hatta. A megélhetés föltételei mindenütt az országban megsúlyosbodván, 
anyagi helyzetünk visszásságai oly küzdelembe sodortak bennünket, mely
nek nemcsak a küzdő egyének sinylik következményét, hanem a mely a 
magyar középiskolai ügyet is károsodással fenyegeti. Ily körülmények 
között alázatos kérelmünkkel előállani erkölcsi kötelességnek éreztük.
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Esedezünk Nagyméltóságodhoz, kegyeskedjék az e kérvényekben 
foglaltakat fontolóra venni, érdemlegesen megítélni, főleg pedig jóakaró 
figyelmét ama három főpontra fordítani, melyekben az összes kérvények 
megegyeznek, melyek a tanárság bajos anyagi helyzetét leghívebben 
tükröztetik, melyek egyetemesen érzett szükségletnek kínos érzetéből 
származnak.

Az első vonatkozik az ötödéves pótlékokra, melyek a tanárnál az 
előléptetésnek is pótlói, a megnövekedett család megnövekedett szükség
leteinek kielégítésére is szolgáljanak. Esedezünk az ötödéves pótléknak 
kétszáz forintban való megállapításáért, hogy a tanár a legsúlyosabb 
gondoktól menten nézhessen a jövőbe s élhessen hivatásának.

A mostam lakásbér sem felel meg a viszonyoknak, mert se a 
fővárosi, se a vidéki tanár nem kaphat e lakásbéren illő lakást. A 
főváros a maga középiskoláiban tényleg nagyobb lakásbért ad tanárai
nak. Esedezünk a lakásbéreknek a lakásviszonyokhoz mért megállapításáért.

Az igazgató törzsfizetése jelenleg nem nagyobb a tanárénál, ő 
csak igazgatói pótlékot élvez. Minthogy az igazgatóság a tanárnak jó
formán egyedüli előléptetése, esedezünk, hogy e tisztség, mely mellőz
hetetlen társadalmi kötelességeket is ró viselőjére, ehhez képest a törzs
fizetés némi emelésével járjon.

E három kérésünk teljesítése a tanárság helyzetét érezhetően javí
taná, a tanárságot legsúlyosabb gondjaitól megszabadítaná s nagy fölada
tainak végzésére alkalmasabbá tenné. A vidéki tanártestületek egy 
részének kérvényeiben ama moralis hátrányokra s visszásságokra is történik 
utalás, melyek a tanári törzsfizetések egyenlőtlenségéből származnak. 
Gyűlésünk bátorkodik erre is fölhívni Nagyméltóságod kegyes figyelmét. 
Nagyméltóságod bölcs belátása bizonyára fog találni módot, hogy a törzs
fizetések újabb rendezése esetén e bajok is orvosoltassanak. Bízva bízunk 
Nagyméltóságodnak atyai gondoskodásában, bölcs ítéletében s tettre kész 
lelkületében. Ha nagyméltóságod meggyőződik alázatos kérelmünk okadatolt 
voltáról, bizonyára intézkedni is fog s a magyar tanárság mindenkor 
áldani fogja nevét.

Maradtunk

Nagyméltóságú Minister Űr, Kegyelmes Urunk 
legalázatosabb szolgái

Budapest, 1891. ápril 8.

Az országos tanári gyűlés megbízásából:

Alexander Bernát, tanár, Hofer Károly, igazgató,
mint a végrehajtó bizottság jegyzője. mint a végrehajtó bizottság elnöke.
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A z if jú s á g  t e s t i  n e v e lé s e .
Az orsz. közegészségi egyesület iskolaegészségügyi bizottsága Bér- 

zeviczy Albert államtitkár elnöklete alatt márcz. 9-én a közoktatásügyi 
ministeriumban értekezletre volt egybehíva, melyben dr. Klamarik János, 
dr. Markusovszky Lajos, dr. Fináczy Ernő, Suppan Vilmos, dr. Fodor 
József.', dr. Korányi Frigyes, dr. Laufenauer Károly, dr. Müller Kálmán, 
dr. Bókay János, dr. Ónodi Adolf, dr. Bollinger Gyula, dr. Béczey 
Imre, Gerlóczy Károly, Körösi József, gr. Széchenyi Dénes, dr. Schuschny 
Henrik, dr. Kármán Mór, Gyertyánffy István és Porzsolt Jenő vettek 
részt. Az értekezlet czélja a dr. Dollinger Gyula és Suppan Vilmos által 
az ifjúság testi neveléséről irt jelentések alapján a további teendők meg
beszélése volt.

Elsőnek szólott a tárgyhoz dr. Klamarik János ministeri tanácsos. 
Kijelentette, hogy a tervezett reform pénzügyi oldalát ezúttal nem veszi 
tekintetbe, csupán ideális álláspontra helyezkedik. Az első főmomentum, 
mely mindkét jelentésben ki van emelve, az ifjúság szellemi túlterhelése. 
Ez kimeríthetetlen théma, melynek megbeszélésénél nem szabad szem 
elől téveszteni a konkurrencziát szellemi téren. Tanterveink követelményei 
amúgy is sokkal mérsékeltebbek, mint a külföldiekéi. A túlterhelést a 
helyes módszerrel kell mérsékelni, s ez összefügg a tanárok képzésével. 
Tanáraink legnagyobb részben speczialistákká képeztetnek és ezt a szellemet 
átviszik az iskolába. Ezen a bajon tehát a tanárképzésnél kell segíteni. 
Elismeri, hogy az iskolák nem fordítanak elég gondot a testi nevelésre. 
Hogy ezt lehetővé tegyük, meg kell szorítanunk az ismeretszerzésre for
dított időt, s az igy megtakarított időt a testi nevelésre fordítani. Ha a 
jelenlegi 2 óra helyett hetenként 6 órát fordítunk testgyakorlatokra, már 
igen sokat tettünk. A testi nevelés eszközei tekintetében helyesli azt. 
hogy nagy súlyt kell fektetni a versenynyel egybekötött játékra; a torna
gyakorlatokat ellenben abban a tekintetben meg kell rostálni, hogy a 
paedagogusok által tárgy nélkülinek, abstrakt mozgásoknak nevezett szer
gyakorlatok és tagszabadgyakorlatok ne legyenek túltengésben. Gondos
kodni kell játszó helyekről és oly nagy tornacsarnokokról, melyekben 
télen is játszhat az ifjúság. A tornatanítók kiképzésére több időt és 
nagyobb gondot kell fordítani és javadalmazásukat felemelni. Kijelenti, 
hogy az ifjúság elsatnyulását nem lehet az iskolának tulajdonítani, mert 
a gyermekek a fővárosban már satnyán kerülnek az iskolába. Ezt meg
akadályozandó, a fővárosnak gondoskodni' kellene számos játszótérről a 
kisebb gyermekek számára, Nevezetes momentumot talált Suppan jelenté
sében : az érzékek mivelésének felvételét a nevelésbe. Szívesen hozzájárul 
ahhoz, hogy a testi munka (faragás stb.) legalább fakultative felvétessék 
a tantervbe ; az énekoktatást ellenben a középiskolában kötelezővé kívánja 
tenni, mert nemcsak a testi, hanem az eszthetikai nevelésnek is fontos 
eszköze. Elfogadja a korcsolyázást, úszást és vívást; helyesli a kirándu
lásokat és utazásokat is.

Dr. Kármán Mór elismeri, hogy a túlterhelésnek oka a módsze
rek hiányossága de ezt a kérdést itten mellőzendőnek tartja. E bizottság
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csak azzal a kérdéssel foglalkozzék, mit tehet a köznevelés a testi neve
lés érdekében? Nézete szerint erre módot kell nyújtani, a testi nevelés 
eszközeit rendelkezésre bocsátani; de az ügy érdekében nem tartja kívá
natosnak, hogy mindez azonnal kötelezővé tétessék. A most létező isko
lára csak egy kötelesség háramlik: Végezze a munkáját az iskola falai 
között, haza menvén a gyermek szabad legyen; ekkor a családnak mód
jában fog állani a testi nevelés czéljából rendelkezésre álló eszközöket 
felhasználni.

Dr. Korányi Frigyes egyetemi tanár nézete szerint a testi nevelés 
kérdését nem lehet elválasztani a szellemi neveléstől. Nemcsak a miatt, 
mert idő tekintetében a kettőt össze kell egyeztetni, a mit Kármán is 
szükségesnek mondott, hanem azért is, mert a szellemi nevelés útjában 
van a testinek annyiban, hogy sok esetben beteggé teheti és teszi a gyer
meket. Az idegrendszer fogékonysága a betegség iránt a túlterhelésből 
származik. Helyesli a paedagogiai jelentésben foglalt azt a megkülönböz
tetést, hogy a túlterhelés, mint állapot megvan. Egy körülményről a jelen
tések nem tesznek említést; a látásra gyakorolt káros befolyásról. Ajánlja 
az iskolaorvosi intézmény továbbfejlesztését, a gyermekek orvosi megfigye
lését az iskolázás folyamatában.

Dr. Müller Kálmán kórházi igazgató örömét nyilvánítja a fölött, 
hogy a paedagogiai jelentés neki elégtételt szolgáltat a túlterhelést illető
leg elfoglalt álláspontjáért. Az orvosok elismerik, hogy sokat kell tanulni, 
de épen ezért meg kell követelni, hogy ebből baj ne származzék. Igazat 
ad Suppannak abban, hogy a tanárok túlzott szaktudományi iránya okozza 
a túlterhelést. Régebben nem voltak szaktanárok, de túlterhelés sem volt. 
Ha az összes tanulást az iskolákban lehetne végezni, megszűnnék a túl
terhelés és idő jutna a testi nevelésre. Mindenekelőtt azonban az iskolai 
épületeket, bútorzatot, fűtést, stb. kell az egészségtani követelményeknek 
megfelelővé tenni.

Dr. Fodor József egyetemi tanár szükségesnek tartja, hogy az 
egész iskolai egészségügyre fordítsunk figyelmet. A cultusministernek Magyar- 
országon legalább annyi higiénikus feladata van, mint a belügyminister- 
nek; elismeri, hogy e feladatnak meg is felel. Szükségesnek tai'tja, hogy 
az állam vegye kezébe a testi nevelés ügyét; a család erre nem képes. 
Programmot kell kidolgozni az óvodától kezdve az egyetemig. Első sor
ban tisztába kell jönni a szellemi elfoglaltság mérvét illetőleg. A túlter
helés ténye tagadhatatlan.

Körösi József, a fővárosi statistikai hivatal igazgatója mindenek
előtt orvosok által eszközlendő statistikai felvételeket tart szükségesnek 
az iskoláztatás egészségi kárainak megállapítása végett. A túlterhelést 
illetőleg igen eltérő véleményeket talált. Ugyanazon osztály egyik tanulója 
magát túlterheltnek vallja, a másik nem. Elismeri, hogy a testi nevelés
sel ellensúlyozhatjuk a túlterhelést, de azt az elvet, hogy az iskola annyit 
tegyen a testi nevelésért, a mennyit tesz a szellemiért, nem fogadhatja el.

Dr. Laufenauer Károly egyetemi tanár Kármán ama nézetét helyesli, 
hogy a szellemi túlterheléssel ne foglalkozzunk. E kérdés magától meg
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fog oldódni, mihelyt erőteljesebb ifjúságunk lesz. A Körösi által említett 
ellenmondást megfejti az ifjak különböző testi alkata. Tapasztalata szerint 
óriási degenerácziónak megyünk elébe. Ifjúságunk már nervosus, és nagy 
részénél az idegrendszer meg van támadva. Ezt csak testi neveléssel erő
síthetjük.

Dr. Onody Adolf egy. magántanár arra utal, hogy a gyermekek 
nagy részénél betegségek okozzák a figyelmetlenséget. Az orrbajokat illető 
észleleteire utal. Az iskolaorvosi intézmény fejlesztését ajánlja.

Gróf Széchenyi Dénes szükségesnek tartja, hogy a testi nevelés, 
bár szerényebb mértékben, megkezdessék. Az iskolában igen sok fölösle
ges részlet taníttatik, a melyet mellőzni kell. A tanárok szaktudományi 
képzésének tulajdonítja a bajt. Szerinte a tanár csak egyben legyen 
speczialista: a paedagogiában.

Berzeviczy Albert államtitkár a felszólalók egyes észrevételeire 
reflektálva, mindenekelőtt kiemeli, hogy a testi nevelés terén a múlthoz 
képest, óriási haladás mutatkozik és hogy a javulás útján vagyunk. Hogy 
az iskola nem tesz eleget a testi nevelés érdekében, azt mindenki elis
meri. Feladatunk a testi nevelés eszközeit és módját keresni. Igen óhaj
tandónak tartja, hogy az iskola saját falai között oldja meg feladatait, 
de a jelenlegi körülmények között (60—80 tanuló mellett stb.) ez lehe
tetlen. () is a szakrendszer túlkapásaiban látja a bajt, de az osztályrend
szerre való visszatérést nem helyeselheti. A rokon tantárgyak at egy tanár 
kezébe kell csoportosítani. A testi nevelés reformjával nem lehet addig 
várni, míg az iskolaépületek minden higiénikus követelménynek meg fog
nak felelni. A testi nevelés terén az állam eddig is teljesítette feladatát; 
fokozott mértékben elől fog járni ezentúl és ; de azért a társadalom köz
reműködését nem nélkülözheti. Figyelembe kell venni azt a nagy különb
séget, mely a testi nevelés tekintetében az internátusi és externátusi rend
szerek között megvan. Magyarországnak eddig csak kevés internátusa 
van ; mindenekelőtt ezekben kell mintaszerű testi nevelést meghonosítani. 
A túlterhelés kérdését tisztázottnak látja. Kidomborodik az a felszólalá
sokból, mindkét jelentésből, de különösen Suppan paedagogiai jelentésé
ben. Ha a tantervben rejlenék az oka, akkor minden tanulónál kellene 
jelentkeznie. Leküzdésére negativ eszközök: a módszer, tanárképzés 
javítása; positiv eszköz : a testi nevelés.

A nagyérdekű értekezlet albizottság kiküldésével ért véget, mely
nek tagjai Fodor József elnöklete alatt Dollinger Gyula, Kármán Mór, 
Porzsolt Jenő és Suppan Vilmos. Feladata a testi nevelés programmjának 
kidolgozása.

A magyar tanulók orsz. tornaversenye összes rendező teendői
nek intézésére a vall. és közokt. minister központi végrehajtó bizottságot 
nevezett ki. E bizottság feladatai közé tartozik: a résztvevőket számba 
venni és nyilvántartani; a felutazás módozatait megállapítani; a tanulók
nak és a velük fölutazó fölügyelő tanároknak a fővárosban való fogadá
sáról, kalauzolásáról és élelmezéséről az illető tényezőkkel való közvetetlen 
érintkezés útján gondoskodni; a versenytért a résztvevők számához képest
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megválasztani; a versenydíjakat megállapítani és szabályozni; a verseny
bíróságot megalakítani; az egyes tanintézeteknek a szükséges részletes 
utasításokat és felvilágosításokat megadni • ama testületekkel, melyeknek 
ünnepségei a tanulók tornaversenyével időben netán egybeesnének, köz- 
vetetlenül tárgyalni; oly ügyekben, melyek hatósági rendelkezést kívánnak, 
a ministernek javaslatot tenni, illetőleg az ő intézkedését kikérni, s álta
lában a kivitel összes részleteit működése körébe vonni. E bizottság föl 
van jogosítva magát a fölmerülő szükséghez képest, kivált az albizottsági 
ülésekben, külső tagokkal kiegészíteni. A minister a bizottság elnökévé 
Hegedűs Sándor országgyűlési képviselőt nevezte k i; egyidejűleg tagokul 
kineveztettek: a közoktatásügyi ministeriumból dr. Fináczy Ernő gymna- 
siumi és Suppan Vilmos tanítóképző-intézeti igazgató; a főváros részé
ről Gerlóczy Károly alpolgármester, Alkér Gusztáv és Kun Gyula taná
csosok ; az orsz. közegészségügyi egyesületből dr. Fodor József és dr. 
Dollinger Gyula egyetemi tanárok és dr. Téry Ödön min. fogalmazó; a 
nemzeti tornaegyletből Bernáth Béla országgyűlési képviselő és Bokelberg 
Ernő művezető; a budai tornaegyletből Jenny Antal elnök és Zsingor 
Mihály művezető ; a budai athletikai klubból dr. Gerenday György al- 
elnök; továbbá Krenedics Gyula mint a magyarországi tornaegyletek tit
kára, dr. Lutter Nándor tanker, főigazgató, dr. Verédy Károly kir. tan- 
felügyelő, Porzsolt Kálmán mint a sajtó képviselője, Szedlacsek Lajos, 
Oherolly János, Porzsolt Jenő és Szafka Manó tornatanítók. Ezeken 
kívül a közokt. minister fölkérte a honvédelmi és kereskedelmi minis
tereket is, hogy ministeriumaikból egy-egy tagot a bizottságba leendő ki
nevezés végett ajánljanak, s intézkedett, hogy a főiskolai ifjúság által 
esetleg alakítandó bizottságból is két tag annak idején a bizottságba be
hívassák. A végrehajtó bizottság üléseiben a szükséghez képest részt fog
nak venni a közokt. ministerium referensei is.

Márcz. 25-én a közokt. ministeriumban gr. Csáky Albin minister 
elnöklete alatt értekezlet volt, melyen a máj. 17-én és 18-án tartandó 
tornaversenyek főbb pontjaira nézve végleg megállapodtak, a részletekre 
nézve pedig végrehajtó albizottságot küldtek ki. A minister bevezető 
szavai után dr. Fináczy Ernő és Suppan Vilmos előadók közölték az 
értekezlettel, hogy a márczius 15-ig kitűzött határidőig a fővárosból és 
vidékről több mint négyezer tanuló jelentkezett a versenyekre, tehát 
nemcsak hogy biztosítva van az ünnepség sikere, hanem a fővárosi iskolák 
jelentkezőit redukálni kell, különben a kitűzött versenytéren a tanulók 
nem férnek el. Versenytérül ugyanis véglegesen a Városliget azon része 
jelöltetett ki, a hol télen a korcsolyaegylet mesterséges jégpályája van. 
Erre való tekintetből elhatároztatott, hogy egy iskola sem küldhet száz
nál több versenyzőt. A vidéki tanulók elszállásolásáról a rendező bizottság 
fog gondoskodni s az ingyenes elszállásolás mérsékelt áru élelmezéssel 
lesz egybekötve. A versenydíjak költségeihez Hegedűs Sándor országgyű
lési képviselő 100 irtot adományozott. Elhatározta az értekezlet, hogy 
a versenyekkel egyidejűleg tervezett tornászat! kiállítás eszméjét ez idén 
elejti. Végül Hegedűs Sándor elnöklete alatt Kun Gyula, Porzsolt Jenő,
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dr. Fináczy Ernő, dr. Téry Ödön és Krenedics Győző tagokból álló al
bizottságot küldött ki az értekezlet oly megbízással, hogy a további rész
letekről tegyen javaslatot. Az értekezlet gr. Csáky Albin minister élteté
sével oszlott szét.

A rendező bizottság ez első üléséről pótlólag átvesszük a „Herkules“
7. számából még a következő végleges megállapodásokat: 1. Minthogy 
a jelentkezők száma meghaladja a 4000-et, ily sok növendék pedig nem 
tornázhat jól a versenytéren, e számot le fogják szállítani, de csupán 
a fővárosi intézeteknél, melyekből 100—-100 tanulónál több nem jöhet. 
— 2. A versenyek május 17-én délután leszuek a Városliget ama részén, 
hol a korcsolya-egylet mesterséges jégpályája van. — 3. A közokt. 
minister át fog írni a keresk. ministerhez, hogy teljesen ingyen zóna
jegyeket adjon a vidéki tanárok és tanulók föl- és visszautazására a 
magyar államvasutakon s a magánvasutakon is lehetőleg ilyen kedvez
ményt szerezzen. — 4. A vidéki tanintézeteket egyenkint a pályaháznál 
fogadják és kijelölt szállásukra kisérik. Azért minden intézet tudassa a 
bizottsággal, hogy a verseny előtti napon vagyis május 16-án mely 
órában érkezik. — 5. Minden vidéki tanulócsapat ingyen szállást kap 
iskolákban vagy kaszárnyákban s ugyanitt mérsékelt árú étkezést. Az 
elszállásolás és étkezés együtt történik a kisérő tanárral. — 6. A Buda
pesten tartózkodás és ingyen szállás három vagy négy napig tartana. 
Az első egész vagy fél nap (máj. 16.), a hogy a megérkezés ideje 
engedi, Budapest nevezetességeinek megtekintésére; a második nap (máj.
17.) délelőttje a tornaverseny főpróbájára, délutánja az ifjúsági torna
versenyekre; a harmadik nap (máj. 18.) délelőttje látnivalókra, dél
utánja pedig az országos tornaszövetség ünnepének megtekintésére van 
szánva; az esetleg még rendelkezésre álló negyedik nap (máj. 19.) 
egészen a látnivalókra volna fordítható. — 7. Az állami vagy állami 
rendelkezés alatt álló iskolák tanárainak úti költségét és napidíjait az 
állam fedezi. A többi iskolák tanárai forduljanak iskolafentartó hatósá
gukhoz. A versenytér berendezésének költségeihez hozzájárul az állam, a 
főváros és az országos tornaszövetség. — 8. A tanulók versenye (máj. 17.) 
csak mérsékelt belépti díj mellett lesz megtekinthető. — 9. Tornakiállítás 
ez évben nem lesz sem hivatalosan, sem magán úton.

Berzeviczy államtitkár és a felekezeti tanárok nyugdíjintézete.
E czím alatt olvassuk a „Sárospataki Lapok“ 13. számában a követke
zőt: Eperjesen történt közelebb, hogy az oda érkezett államtitkárt az 
ev. főgymnasium tanári kara — mint az intézet egykori növendékét — 
testületileg üdvözölte, s tőle a felekezeti tanárok állami nyugdíjazásáról 
is kérdezősködött. A biztató felelet így hangzik: „Minden könnyelmű 
biztatás és igéretezés nélkül kijelenthetem, hogy a nagyfontosságú ügy 
immár a várvavárt megoldás küszöbén áll, s a lebonyolítás annyira előre
haladott stádiumában van, hogy többé nem is idő, hanem egyszerű pénz 
kérdése a végleges rendezés, mi az országgyűlés remélhető jóakarata 
mellett, mihamarabb meg is történik.“

Tanáregyesületi Közlöny. XXIV. 31
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I R A T T Á R .

A könyvviteltannak mint reáliskolai rendkívüli tárgynak taní
tása ügyében a vall. és közokt. minister f. é. márcz. 11-én 11.982. sz. 
alatt a következő rendeletet intézte az illető tanker, főigazgatókhoz:

Minthogy a reáliskolai tanulók egy jelentékeny része az egész tan
folyam bevégzése előtt gyakorlati, különösen ipari és kereskedői pályára 
lép, a reáliskolákban, még pedig azok negyedik osztályában a könyvvitel
tannak mint rendkívüli tantárgynak tanítása czélszerünek mutatkozik.

A rendelkezésem és vezetésem alatt álló reáliskolákban e rendkívüli 
tárgy a jövő 1891—92-ik tanévtől kezdve, a negyedik osztályban, heti 
2 órában lesz tanítható.

Részt vehetnek e tárgy tanulásában első sorban a negyedik osztály 
önként jelentkező tanulói, de azon felül a felső osztályok azon tanulói 
is, kiknek nem szándékuk a reáliskolát elvégezni, hanem ezt megelőzőleg 
kívánnak valamely gyakorlati életpályára lépni. Tandíjul évenként legföl
jebb 6 frt. szedhető a tanulóktól.

A könyvviteltan tanításával vagy az intézetnek erre alkalmas mennyi
ségtan-tanára, vagy más, az intézet kebelén kívül álló, de mindenesetre 
társadalmi műveltségénél fogva a tanári testületbe beillő, kiválóbb szak
férfiú bizható meg, kinek alkalmazására azonban előleges engedélyem 
mindenkor kikérendő.

A könyvviteltannak a reáliskolákban leendő tanítására külön tan
könyv készítéséről gondoskodtam. E tankönyv most hagyta el a sajtót. 
Teljes czíme: „Könyvviteltan reáliskolák számára. Egyszerű könyvvitel 
alkalmazva kereskedelmi és ipari üzletekre. A vallás- és közoktatásügyi
m. kir. ministerium megbizásából és utasítása szerint irta Novák Sándor, 
a budapesti kereskedelmi akadémiában a könyvvitel és keresk. számtan 
rendes tanára. Budapest, kiadja Hornyánszky Viktor könyvkereskedése. 
1891. évben. Ára egy (1) forint.“

Erről a főigazgatóságot a könyvviteltan tanításához szükséges tantervi 
vázlat nehány példányának csatolása mellett további eljárás végett értesítem.

Budapest, 1891. évi márczius hó 11-én. _ „Gr. Csaky.
Az e rendelethez csatolt tantervi vázlat a következő:

T a n t e г V
a könyvviteltannak, mint rendkívüli tárgynak a reáliskolákban való taní

tásához.
Hetenkint 2 óra.

A könyvvitel elemei: Gazdasági alapfogalmak, leltár, pénztárkönyv, 
a számla fogalma, időrend szerinti feljegyzés.

Egyszerű könyvvitel (mennyiségi elszámolás): Leltár és mérleg, napi 
könyvelés az előjegyzékben (naplóban) és pénztárkönyvben, elszámolás a 
főkönyvben (követelések és adósságok nyilvántartása) és a scontrókban, 
segédkönyvek.



431

Detailüzletek és kisebbszerű műhelyek könyvelése: Bolti jegyzék 
(napló), megrendelési könyv, munkabérkönyv és a bérlajstrom, kiszámí
tási könyv és az anyagfeljegyzési könyvek (anyagnapló és anyagfőkönyv). 
Végül kidolgozandó valamely iparüzlet egyhavi üzletterve.

Megjegyzés. A szükséghez képest más könyvviteli minták is megismer- 
tethetők, azonban mindig szem előtt tartandó, hogy e tanításnak nem lehet 
czélja a gyakorlatban található minden könyvet felölelni, hanem csak az egy
szerű könyvvitel alapelveinek megismertetése és a rendes munkához és Íráshoz 
való szoktatás.

A tornajátékok ügyében a vallás- és közokt. minister f. é. márcz. 
11-én ad 48614/1890. sz. a. a következő rendeletet intézte valamennyi 
tanker, főigazgatóhoz:

A gymnasiumi és reáliskolai tanítás terve és az utasítások a tor- 
názás anyagába felvették azon egyszerűbb játékokat is, melyek hazai 
viszonyaink közt, középiskolai tornatanításunk keretében gyakorolhatók.

Mindamellett azt mutatja a tapasztalat, hogy középiskolai torna
tanáraink e játékokat általában nem részesítik abban a figyelemben, 
melyet azok nevelő hatásuknál fogva méltán megérdemelnek.

Az elméleti tárgyak tanításával járó szellemi megfeszítés ellensúlyo
zására szánt tornagyakorlatok mellett, melyek a tanuló figyelmét többé- 
kevéshhé szorosan lekötik és szükségszerüleg egy pontra irányozzák, fel
váltva a játékokat is fölötte szükségesnek tartom, mert ha amazok a 
testet rendszeres módon erősítik és edzik s azért nagy fontossággal 
bírnak, viszont a játékok nagy paedagogiai értéke abban keresendő, hogy 
a test fejlesztésének és a szabad mozgásnak biztosítása mellett a szellemi 
munkában kifáradt növendékeket hasznos és kellemes módon szórakoztat
ják, felvidámítják, s idegrendszerüket újabb szellemi munka kifejtésének 
javára föltétlenül megpihentetik.

Ezen, egyébként köztudomású elv hangsúlyozása mellett felhívom 
a főigazgatóságot, utasítsa a kerületében levő középiskolák tornatanítóit, 
hogy a mennyire csak a hely és idő megengedi, legalább az utasítások
ban előforduló játékokat részesítsék a kellő figyelemben, a mi által köz
vetett úton az intézet tanulmányi czéljait is hathatósan elő fogják mozdítani.

Budapest, 1891. évi márczius hó 11-én. g y g ^ y

EGYESÜLETI ÉLET.
I. A választmány.

8 A választmánynak márcz. 10-én tartott ülése.
Elnök : Berecz A., jegyző: Szerelemhegyi T.
Jelen voltak: Küpesdy S., Mayer J ., Beme L., dr. Alexander B., 

<lr. Brózik ló., dr. Веке Ж, Bermüller F., dr. Csengeri •/., dr. Károly 
Gy. H.. Molnár S , Müller J., Névy L., dr. Szemák I , Tiber A.. Tömör 
F., Vámossy M.
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A választmány mindenekelőtt kiegészítendőnek tartja a febr. havi 
ülésről a Közlönyben a főtitkár lemondásáról közölt tudósítást akképen. 
hogy: a főtitkár bejelentette, hogy főtitkári dolgait a legjobb akarata 
mellett sem volna képes kellőkép elvégezni, azért kérte a választmányt, 
hogy őt főtitkári teendőitől mentse fel s ruházza azokat a titkárra; 
megígérte, hogy az év végéig útbaigazítással és ha szükséges, munkálko
dásával is támogatni fogja a titkárt. A választmány, miután a főtitkár 
ismételt kérésre sem változtathatta meg elhatározását, a lemondást mély 
sajnálattal elfogadta és a főtitkári teendők végzését a titkárra bízta, a fő
titkárnak sok évi hűséges, törhetetlen, odaadó és sikeres működéséért forró 
köszönetét szavaz.

Az elnök bejelenti, hogy szükségesnek tartja, hogy a választmány 
az egyesület protectoránalc, József főherczeg ő cs. és kir. fenségének 
alázatos jelentést tegyen úgy a jubiláns közgyűlésről, mint a kiállításról. 
Hasonlókép jelentést kell tenni ezekről a vall. és közokt. minister úrhoz 
is és a kiállítás természetét előtte kifejteni s felkérni, hogy annak 
sikerét előmozdítani kegyeskedjék. A választmány az előterjesztéseket 
helyesli s kivitelükkel az elnököt bizza meg.

Az elnök bejelentette, hogy a Közlöny 8 utolsó évfolyamából 100 
—100 példány felajánlását a választm. határozata szerint a vall. és 
közokt. ministeriumnak bejelentette; továbbá, hogy ugyanoda fölterjesz
tette a szóig, pragmatika-tervezet szövegén a közgyűlésen tett módosítá
sokat is.

A műszótár készítése érdekében a választmány ebben a hónapban 
rendkívüli ülést tart s meghallgatja a szerkesztő jelentését.

Névy László, a vigalmi bizottság elnöke bejelenti, hogy febr. hóban 
zártkörű házi mulatságot rendeztek, mely azonfelül, hogy jól sikerült, 
ki is fizette magát, sőt 3 frtot a segélyalapnak is juttatott. A bizottság
nak a választmány köszönetét szavaz, úgy szintén Berecz Antalnak is, 
a miért intézete helységeit a mulatságra átengedte.

Веке Manó a kiállításról referált. Előadta, hogy mivel a költségekre 
nézve saját erejére van utalva, azt tervezte, hogy a kiállító kereskedők 
térdíjat fizessenek, melyet azonban előleges adománynyal megválthatnak, 
így tett a Wodianer F. fiai (Lampel Róbert) czég, mely a rendezőség 
felhívására önként azonnal 100 ft. készpénzt ajánlott meg a költségek 
fedezésére és azonkívül az összes nyomtatni valókat díj nélkül elvállalta; 
most már hiszi, hogy a szükséges 500 frtnyi összeg nem sokára együtt 
lesz. Előadta továbbá, hogy megszerkesztette a szükséges felhívásokat s 
megalakította a szakbizottságokat. Márczius közepén teljes folyamatban 
lesz a dolog. Bejelentési határnapul ápr. 15-ét, beküldési határnapul 
pedig június 20-át tűzte ki. A választmány a közölteket tudomásul veszi, 
Wodianer F. fiai (Lampel Róbert) czégnek pedig a kiállítás ügyének 
szives elősegítéséért köszönetét szavazott.

Ezután dr. BróziJc Károly terjesztette elő jelentését az egyesület 
ifj. iratok vállalatáról. E szerint az első négy füzet nagyobbrészt elkelt s 
hasznot is hajtott, a többi füzetek azonban lassan kelnek s így a nyomda
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számláit azoknak a jövedelméből kellett fedezni. Mivel azonban még a könyv- 
kereskedő sem számolt le a neki bizományba átadott füzetekről, továbbá 
még sok eladatlan példány van, azt hiszi, hogy az egész vállalat jövedel
met fog feltüntetni. A választmány elhatározta., hogy ápr. végéig a könyv- 
kereskedővel a bizományba adott füzetekről leszámol. A még meglevő 
példányokat fűzve bocsátja áruba s erre nézve a Közlöny borítékján 
hirdetést fog közölni, Brózik úrnak pedig a vállalat sok fáradtságot 
igénylő kezeléséért köszönetét mond.

Köpesdy Sándor előterjesztette annak a felhívásnak a szövegét, 
melyet a segélyző alap működésének fokozottabb kiterjesztése érdekében 
a választmány, a tagokhoz intézni fog. Köszönettel elfogadták. Egyúttal 
arról is jelentést tesz, hogy a segélyző alap javára tervezett hangverseny 
meg lesz tartható, mivel már eddig is sikerült a rendezőknek több zene
akad. tagot megnyerni s kilátása van arra is, hogy Blaha Lujza művésznő 
is közre fog működni.

A választmány egy segélyre szoruló tanár özvegyének az illető vidéki 
kör ajánlatára 30 frt segélyt szavazott meg.

A titkár bejelentette, hogy az egyesület okmányszerü történetével 
készen van. Az egyesület régibb tagjaiból álló bizottság át fogja nézni.

Alexander Bernát dr. jelentést tett a fizetésfelemelés ügyében 
indított mozgalomról, hogy t. i. a bizottság mindent megtett, a mivel a 
választmány megbizta s a húsvéti gyűlés is szervezve van, a kérvényeket 
pedig egyes intézetek már benyújtották a képviselőházhoz, mások még 
nem. — Az elnök lépéseket fog tenni, hogy a képviselőház kérv. bizott
sága a kérvényeket lehetőleg egyszerre tárgyalja. A húsvéti gyűlésre fel
jövő vidéki tagtársak elhelyezéséről a bizottság fog gondoskodni.

Új tagul belépett Holbay Lajos beszterczebányai állami fels. leány- 
isk. r. kath. hitoktató (aj. dr. Gerevich E.). Sz. T.

9. A választmánynak márcz. 24-én tartott ülése.
Elnök: Berecz A., jegyző: SzerHemhegyi T.
Jelen voltak: dr. Веке Ж, Bermüller F., dr. Gsengeri J., dr. 

Kármán M., Müller J., Névy L., Paszlavszky •/., dr. Reichenhaller К., 
Sebestyén Gy.

Az elnök bejelentette, hogy Semsey Andor úr és Vaszary Kolos 
pannonhalmi főapát úr köszönetét mondottak azért, hogy az egyesület 
m. évi közgyűlésén őket tiszt, tagjaiúl megválasztotta. Egyúttal Semsey 
Andor úr az egyesület alaptőkéjének gyarapítására 100 irtot, a főapát 
úr pedig az egyesület czéljaira 50 db. cs. és kir. aranyat küldött. A 
választmány örvendetes tudomásúl veszi a jelentetteket s az adományokat 
köszönettel fogadja.

А II. nemzetközi ornith. congressus magyar bizottsága úgy az 
egyesületet, mint az egyesület útján a magyar középiskolai tanárokat 
meghítta a congressusra (a meghívót 1. a Vegyesek rovatában második helyen)
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és képviselők küldését kérte. A választmány a meghívót köszönetté 
fogadta és képviseltetéséről az ápr. havi ülésben fog gondoskodni.

A műszótár ügyében Volf Gy. szerkesztő tett jelentést. E szerint 
a bizottság márcz. 18-án ülést tartott. A dolog halad, több közreműködő 
már teljesen készen van a reá bízottakkal, így a magyar nyelvtan, 
botanika, mineralogia, rajz és chemia műszavai együtt vannak. A bizott
ság ezentúl havonként fog tartani üléseket. A tervre nézve legnagyobb 
részben a régi mellett maradtak, de a terminológia történetét elhagyják, 
ellenben indexet kétfélét készítenek. Hiszi, hogy a jövő iskolai évben a 
mű megjelenhetik, mert az anyag még ebben az évben mind együtt lesz, 
— A választmány a jelentést tudomásúl vette s felkérte a szerkesztőt, 
hogy ezentúl minden választmányi ülésben tegyen jelentést az ügy állásáról.

Az elnök bejelenti, hogy Kemény Ferencz, brassói áll. főreáliskolai 
tanár, a választmányhoz intézett beadványában két rendbeli panaszt emel 
a „Tanáregyesületi Közlöny“ szerkesztője ellen oly sérelmekért, melyeket 
szerinte a „Közlöny“ szerkesztője ugyancsak a Közlönyben rajta elkövetett 
s a sértésekért a választmánytól elégtételt követel. Jelenti továbbá, hogy 
Volf György úr, a „Közlöny“ szerkesztője, ez ügyben hasonlóképen 
benyújtott egy beadványt, melyben a maga részéről is a választmányt 
kéri föl, hogy ügyében határozzon s őt szerkesztői függetlenségében meg
védelmezze. A választmány a beadványokat meghallgatván, öttagú bizott
ságot küld ki az ügy alapos megvizsgálása és sürgős jelentéstétel végett.

10. A választmánynak márcz. 28-án tartott rendkívüli ülése.
Elnök: Berecz A., jegyző: Szerelemhegyi T.
Jelen voltak: Mayer ,/., dr. Alexander B., ár. Веке 31., Ber- 

müller F.. dr. Böhm K., dr. Csengeri J., dr. Kármán M., Müller J ., 
Névy L., dr. Reichenhaller К., Sebestyén Gy., Tiber A., Tornor F.

A márczius hó 24-én tartott választmányi ülésben kiküldött ötös 
bizottság elnöke jelentést tesz a Kemény Ferencz és Volf György urak 
közt fenforgó ügy megvizsgálásáról, melylyel a bizottság három ülésben 
foglalkozott, és benyújtja a bizottságnak írásban foglalt, egyhangúlag 
megállapított és részletesen megokolt véleményét. A választmány ezen 
véleményes jelentés meghallgatása után részletesen foglalkozik az ügygyei 
s egyhangú határozattal kimondja:

Volf György úrnak Kemény Ferencz úrra vonatkozó a „Közlönyé
ben megjelent észrevételeiben, valamint szerkesztői eljárásában, semmit 
sem talál, a mi Kemény urnák akár Írói reputátiójára, akár személyes 
becsületére nézve sértést foglalna magában; az egész ügyet a személyek 
jellemét épenséggel nem érintő, egyébiránt igen sajnálatos félreértések 
következményének kénytelen tekinteni, minélfogva elégtétel adásának helyét 
nem látja.

A megokolt határozat a feleknek kiadatik, kimondatván egyszersmind, 
hogy az bármelyik fél kivánatára a „Közlöny“-ben egész terjedelmében 
közzéteendő.
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II. A budapesti szakosztályok.

Az I. szakosztály febr. 4-iki ülése.
Elnök: Sebestyén Gyula, jegyző : dr. Szigetvári János. Jelen vol

tak : dr. Klamarik János, dr. Beöthy Zsolt, Balog Mór, Biczó Géza, 
Bogyó Samu, dr. Brózik Károly, dr. Buday József, dr. Csengeti János, 
Beme László, dr. Bemeczky Mihály. Erdélyi Jenő, dr. Erödi Béla, 
dr. Heinrich Alajos, Hornisclielc Henrik, dr. Kármán Mór, Köpesdy 
Sándor, Müller József, dr. Pápai Károly, Bajner Ferencz, Reif Jakab, 
Révy Ferencz, dr. Riedl Frigyes, Schwicker Brúnó, dr. Szemák István, 
Szerelemhegyi Tivadar, Szilasi Móricz, Thcisz Gyula, Tiber Ágost, 
Töreky Gábor, dr. Varga Bálint, Volf György, dr. Wagner Alajos, 
Weszely Ödön.

Br. Kármán Mór tartott előadást a középiskolai tanárok elméleti 
képzéséről.

Az előadó tüzetes biráló visszapillantást vet a tanítóképzés ügyében 
tett intézkedéseinkre,*) a tanárképző intézetnek immár húsz évi történetére. 
A bajok fő forrását abban látja, hogy a kormány annak idején, midőn a 
régebben fennállott gymn. és reáliskolai tanárképezdéket egyesítette, s a 
tanárképzést egy különálló testület gondjaira bizta, azt elválasztotta termé
szetes kapcsolatától, a tudomány-egyetem bölcsészeti karától. A tanárképezde 
ideiglenes szabályzata — tizennyolczadik éve, hogy ideiglenes — ráutal 
ugyan, hogy a képezde használja fel az egyetem s műegyetem előadásait a 
maga czéljaira, — mily ferdeség azonban egy intézetet legfőbb teendőire nézve 
más oly intézetek határozataitól tenni függővé, melyek semmi módon sem 
kötelesek azokat figyelembe venni. Valóban, tudomány-egyetemünk, mintha 
ezélzatosan tette volna, oly következetesen mellőzte a tanárképzés valódi 
szükségleteit. Már 1875-ben összeállította az orsz. közokt. tanács a tanárkép
zés ügyében tett fölterjesztésében tiz évről az egyetemi előadások jegyzékét 
s kitűnt, hogy a középiskolai oktatás legfontosabb szakaira e tiz év alatt 
budapesti egyetemünkön senki sem készülhetett, Most előadó újra megtette a 
lefolyt nyolez évre az összeállítást — s kitűnik belőle, hogy egyes szakok
ban, pl. a philologiaiban a tanárjelölt az egész 8 évi időtartam alatt még az 
alapvizsgálatra szükséges ismereteket sem szerezhette meg egyetemünkön az 
előadásokból; — s hogy a többi szakok előadásainak rendjében sem mutat
kozik semmi elv, semmi tervszerűség. Nem tartja szükségesnek bővebben 
fejtegetni, hogy mit jelent ez körülményeink között, hol a jelölt tudományos 
előkészülete minden szakban idegen nyelvű könyvre van utalva, hol a legtöbb 
szakban magyarul csak középiskolai kézikönyveket használhat, ugyanazokat, 
melyekből vagy maga tanult, vagy majd egykor tanítania kellene. De utal ez 
ellenében Francziaországra, hol az irodalmi és tudományos karok tanárai 
örömmel fogadták ez intézkedést, mely a tanárképzést hivatásukká tette ; 
most, igy szólnak lelkesülten, vannak igazi tantárgyaink, míg azelőtt csak 
ismeretlen hallgatósághoz fordult előadásunk. Rámutat Németország példájára, 
hol a régibb idők annyira a philos. facultás természetes feladatának tekintették 
a tanárképzést, hogy némely helyütt felváltva minden rendes tanára köteles 
volt még paedagogiai előadásokat is tartani. 6 abban, a kivált nálunk gyakran 
hangoztatott phrasisban, hogy az egyetemi tanár előadásaiban nem tarthatja 
szem előtt a gyakorlati életpályák szükségleteit, hogy egyedül a tudomány s 
tudományos haladás érdeke állhat szeme előtt, nem lát egyebet, mint szép

*) A főbb adatokat jövő számunk egyik czikke fogja közölni. A szeri’.
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szólamot, melyiyel rendesen csak az egyéni, személyes törekvések ápolgatása 
mentegetődzik a közérdek követelte kötelesség elhanyagolása miatt. Csupán 
annyi igaz, hogy a tudományos pályákra csak oly egyén készíthet elő, ki 
maga első sorban tudományának él, s a tudomány fejlesztésében tevékeny 
részt vesz s így a tud. érdeket s értelmet hallgatóiban is felkeltheti ; — 
de ebből kovántsem következik, hogy egyetemi tanszékén, előadásainak rend
jében ne vegye figyelembe a közpályák szükségleteit, vagy hogy ép előadá
saival kizárólag az elméleti haladást szolgálja, a mire egyéb, jobb alkalom 
bővében nyílik. Legkevésbbé hivatkozhatik erre az elvére az a kar, mely 
egyébként oly igen hajlandó a maga természetes, hagyományos feladatának 
mellőzésével, szolgálni a többi szakszerű karok kívánságának, egész a gyógy
szerészek gyakorlati kiképzéséig. Az az irány, mely a. szakszerű tekintetek
kel az úgynevezett tiszta tudomány érdekét helyezi szembe, magában Német
országban is csak uj keletű ; ott azonban, a hol a tudományos előkészületre 
vagy húsz egyetem áll rendelkezésre s azonfelül egy gazdag tudömányos 
irodalom, az egyetemi tanárság egyéni hajlandóságainak túlságos érvényesü
lése nem oly ártalmas, mint a hol mind ennek hiányát fájlalják. Különben 
kettőre figyelmeztet. Legelőbb is, hogy a német tudomány nagy nemzeti fel
adatait ép abban az időben teljesítette fényesen, míg a tanszabadság ily uj 
értelmű magyarázata még nem volt divatos, — sőt ellenkezőleg az uj értel
mezés csak a múlt érdemekre való hivatkozással kaphatott lábra. Másodszor 
pedig, hogy ép az ilyszerű tanszabadság terjedésével egy időben mindinkább 
fokozódik a panasz, hogy az összes karokon a vizsgálandók készültsége 
rettenetes decadantiát tanúsít. Ráutal végre a német császári enquéte állás- 
foglalására. Ott ugyan német, szokás szerint szép tisztelgéssel megadták a 
német egyetemeknek a kellő elismerést, két pontban kijelentve, hogy a taná
rok tudományos előkészülete gyökeres reformra nem szorul, hogy az egye
temi oktatás általában meg is felel a jogos kivánalmaknak, — azonban két 
más pontban hozzácsatolták: kívánatos, hogy az egyetemi előadások fel- 
használására bizonyos czélszerü rendet s egymásutánt állapítsanak meg a 
tanárképzés szempontjából, — és elvárható, hogy az egyetemek leczkerendjök 
összeállításában ezen megállapodásokra tekintettel legyenek, szóval, hogy az 
egyetem a tanárképzés ügyét, előadásainak tervszerűbb berendezésével kellő
kép szolgálja. Ez az, a mit első sorban nálunk is sürgetni kell; — kimon
dandó, йогу a tanárképzés feladata a philosophiai kar körébe tartozik s meg
követelendő, hogy e kar tanulmányrendje e feladat megoldását lehetővé 
tegye. Van azonban a rendszeres előadásokon kívül a tudományos előkészü
letnek egy más szüksége is. Minden tudományszak, de különösen a tanári 
gyakorlat megkövetel bizonyos személyes készültséget s ügyességeket, melye
ket nem előadások utján, hanem folytonos tudatos gyakorlattal szerezhetni 
meg, pl. nyelviekben a szóbeli s stilaris ügyesség, interpretatio s fordítás 
mestersége, a természetiekben a kísérletezés, termékek gyűjtése stb. Minderről 
az egyetem kebelében külön tanfolyamok szervezése által kell gondoskodni. 
Ez volna az, a mit speciálisán tanárképezdei munkásságnak nevezhetni, — de 
maga a dolog természete megkívánja másrészt, hogy némileg kapcsolatban 
történjék az elméleti képzéssel, többnyire ugyanazon szakférfiú közreműkö
dése mellett, vagy legalább felügyelete alatt, állandó tanársegédek, kellőképen 
qualificált repetitorok segédletével. Ezekben lehetne röviden összefoglalni a 
szükséges reformokat, melyek teljesen függetlenek minden oly talán más 
okból kívánatos intézkedéstől, minők a sokat emlegetett beulakás és egyéb 
más, a mi végre is nem az egész tanárság képzését, hanem csak egyes szeren
csésebbek gyámolítását veszi czéiba. Előadó örülne, ha a megindított tárgyalás, 
alkalmat nyújtana, hogy a tanárság, mely tanulmányainak éveiben szomorúan 
érezhette a helyzet nehézségeit, majd működésében tapasztalhatta, hogy minő 
előkészület volt volna valóban hasznára, nyíltan és szakavatottan kifejezést 
adna véleményének s a sokat bolygatott égető kérdést végre sikeres meg
oldásra juttathatná. Azért szívesen engedett a kérelemnek, hogy véleményé
nek előadásával a tárgyalást bevezesse.
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Az előadó után Sebestyén Gyula szakosztályi elnök indítványozza, 
hogy tekintve a tárgy nagy fontosságát, annak további megvitatása külön 
ülésre tűzessék ki. A szakosztály ez indítványt elfogadja.

A II. szakosztály febr. 17-iki ülése.

Jelen voltak : Müller József elnök, dr. Беке Manó jegyző, Balogh M., 
Biczó 6r., Bogyó S., Beme L., Grünwald I., Horniscliek II., Beif J. 
és Závodszky A.

Horniscliek Henrik szólt a geometria tanításáról.
Előadása elején futó pillantást vet a geometria haladására, magvas össze

foglalásban adja elő a görög geometriának jellemvonását, az analytikai geo
metria fejlődését és leginkább a technika által fejlesztet synthetikai módszerek 
kialakulását. Felállítja a különbséget a régi és az új geometriai módszerek és 
problémák közt: az első az alakzatokat mereveknek tekintette, azok mérési 
viszonyaival foglalkozott, szerkesztésénél körzőt és vonalzót használt; az utóbbi 
az alakok változásait vizsgálja, azoknak vetítés által meg nem változó tulaj
donságaival foglalkozik, szerkesztéseinél csak vonalzót használ. Áttérve a közép
iskolára, utal először is arra, hogy külföldi folyóiratokban már évek óta figyel
meztetnek a geometriai elemek reformjának fontosságára. Felemlíti, hogy 
Németországban hírneves tudósok, mint p. u. Clebsch, Eeye stb. nyilatkoztak 
ilyen értelemben, állítván, hogy a modern helyzeti geometria a régit, úgy a 
systhematikában mint a képzelő erő fejlesztése szempontjából messze túlha
ladja. Nemkülönben hangsúlyozza a német Schulmänner és Philologen egye
sületének 31. közgyűlésén hozott határozatát, melynek értelmében a geometriai 
oktatásban az Euklides-féle rendszert megtartják ugyan, de az újabb geometria 
szellemében átalakítják. Azóta nagy számban keletkeztek tankönyvek, melyek
ben az anyag a modern igényeknek megfelelően át van dolgozva. Előadó be
mutat egy olyan könyvgyűjteményt és a kartársak figyelmét különösen Hen- 
rici-Treutlein, H. Müller és Fr. Frankenbach jeles könyveire fordítja. — 
Hazai viszonyainkra átmenve hangsúlyozza, hogy nálunk az említett mozga
lomra vonatkozólag még nem történt úgyszólván semmi. Középisk. geometriánk 
a modern geometria haladásával nem tart lépést. Geometriánkat ma már nem 
tanítjuk ugyan a régi euklidesi alakban, hanem sok tekintetben módosítva, 
csakhogy nem úgy módosítva, mint a hogy az kívánatos volna. E bajon még 
akkor sem segítünk, hogy ha tankönyveinkhez az újabb geometriából néhány 
tételt függelék alakjában odacsatolunk. Véleménye szerint szükséges volna 
középiskolai geometriánk majdnem egész anyagát modern értelemben átdol
gozni. Az előadó továbbá azt mondja: Az újabb geometria fontosságáról 
könnyen meggyőződhetünk, ha a technika összes ágaira egy pillantást vetünk; 
méltányos dolog tehát annak elveit a középiskolába is bevezetni, hogy ez 
által a későbbi stúdiumokat megkönnyítsük. Felolvasó ezek után előadásának 
fonalát egy perczig megszakítva, nem helyeselheti a geometria iránti közöm
bösséget, melyet még szakkörökben is tapasztalt. Bizonyítékul hivatkozik azon 
nem rég a „gymnasiumi rajztanítás reformja“ ez. alatt közölt tantervjavas
latra, melyben az illető kartárs a felsőbb osztályokban mindvégig szabadkézi 
rajzot óhajt tanítani, nem reflektálva azon örvendetes körülményre, hogy a 
geometria — a legújabb póttanterv értelmében — a gymnasiumi tantárgyak 
sorában magának új alakban tért hódított.

Az előbbiekre visszatérve előadó felsorolja ezekután azon ellenvetéseket 
is, melyeket a reform ellen fel lehetne hozni, kimutatva azok alaptalanságát, 
szintúgy a tanulók állítólagos túlterhelésére, mint a tanárok ki nem elégítő 
theoretikai képzettségére vonatkozólag. Hiányt szerinte csak egyben szenve
dünk, t. i. abban, hogy nincsenek modern értelemben átdolgozott tankönyveink, 
de még ezen a bajon is segíteni lehetne.
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Előadását a kartársakhoz intézett azon meleg felhívással fejezi be, hogy 
vegyék szintén fontolóra e kérdést, mert annak sikeres megoldása csak együttes 
működéstől várható.

Az előadás megvitatásakor Reif megemlíti, hogy a bemutatott tan
könyvek nehézkesek, a német iskolákon sincs nagy elterjedésük. — 
Grünwald szükségesnek tartaná ez irányban induló tankönyv megírását. 
— Веке felemlíti, hogy nem csak külföldön, hanem nálunk is kifejezést 
adtak már többen azon nézetüknek, hogy az euclidesi geometria tanítása 
nem felel meg a középiskola igényeinek. Euklides geometriájában logikai 
menet, nem pedig geometriai menet uralkodik; nincs benne egységes mód
szer ; szükségesnek tartja, hogy egyik-másik alapvető újabb geometriai 
fogalommal és módszerrel megismerkedjenek a tanulók mint a dualitás a 
collineatio stb. elvével; de ha választanunk kell rendszeres synthetikai 
vagy analytikai tárgyalás közt, nézete szerint az utóbbi választandó, mert 
az algebrai tanítás sikerét is biztosítja. Henrici könyvét ő sem tartja 
nálunk alkalmazhatónak, ámbár tagadhatatlan, hogy van benne egységes 
gondolat: az idomok mozgatása, a mely a tételekre vezet; de Müller 
könyve még kevésbbé felel meg. — Az előadó reflectálván a mondottakra, 
Müller elnök köszönetét mond a szakosztály nevében az érdekes elő
adásért.

III. A k ö r ö k .
A fiumei kör deczember 12-én tartott gyűlésén az elnök bemu

tatta az Országos Középiskolai Tanáregyesület főtitkárának levelét, mely
ben tudatja, hogy a választmány dr. Beöthy Zsolt indítványát a sa- 
játlag nemzeti tárgyaknak megfelelőbb ápolása érdekében a vidéki kö
röknek tárgyalás végett kiadta s egyszersmind lépéseket tett egy Buda
pesten rendezendő országos tanszerkiállításra nézve. Mindkét kérdést a 
fiumei kör ajánlotta a választmány figyelmébe. A nemzeti irányú neve
lést illetőleg, melyre dr. Beöthy Zsolt indítványa vonatkozik, elhatározta 
a kör, hogy e kérdést legközelebbi gyűlésén s a szükséghez képest több 
gyűlésen is fogja tárgyalni, s e czélbdl szakelőadókat választ, úgy 
szintén egy általános előadót, ki az egész kérdést összefoglalja. A folyó 
ügyek letárgyalása után dr. Berghofer József köri tag tartott felolvasást 
„Középiskolai reformunk viszonyáról a külföld hasonló törekvéseihez.“ A 
nagyérdekű felolvasás, gondolatmenete röviden vázolva a következő :

Az 1890. évi XXX. törvényczik tárgyalása alkalmából feltűnő dolog 
volt, bogy a görögbarátok tábora leginkább azzal akart hatni a törvényja
vaslat védőire, hogy a hellén nyelv középiskolai tanításának megszorítása 
által megszűnik a kapocs, a kulturális közösség köztünk s a nyugateurópai 
államok között. Azt mondták, hogy Szerbiát nem szabad utánzandó ideálnak 
tartanunk, ha nem akarjuk műveltségünket a balkán félszigeti államok művelt
ségi színvonalára leszállítani. De még inkább feltűnt azon körülmény, hogy a 
kormány védői közöl senki sem mutatott rá azon tényre, miszerint a három 
skandináv államban és két schweizi cantonban már régebben indultak meg 
hasonló mozgalmak, melyek előbb-utóbb az egységes középiskolához kell, 
hogy vezessenek. Az imént nevezett államok reformjainak véletlen, vagy 
szándékos ignorálása indította a felolvasót arra, hogy egy német havi szemlé
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ben megjelent czikk alapján vázolja azokat a reformtörekvéseket, melyek kü
lönösen az északeurópai államokat szinte rohamosan terelik az egységes kö
zépiskola útjára. Ismertetve Dánia, Svéd- és Norvégország s a genti és a 
berni canton tanügyi reformjait, kimutatja, hogy ez államok paedagogusait s 
kormányfértiait a középiskolai oktatás reformálásában ugyanazon indító okok, 
ugyanazon szellem vezérelte, mint a mi közoktatásügyi kormányunkat, sőt a 
kitűzött czél s az elérésére felhasznált eszközök is azonosak náluk és nálunk, 
a nélkül, hogy ezért kormányunkat az utánzás vádja illethetné. Hasonló indító 
okok hasonló eredményeket szültek ott is, itt is, ugyanazon baj ellen egyenlő 
fegyverrel védekeztek ők is, mi is. Az említett államok azonban évekkel 
megelőztek bennünket az egységes középiskola megalkotására czélzó reform- 
törekvéseikkel, miből az következik, hogy már szerezhettek tapasztalatokat 
arra nézve, hogy a reformok beváltak-e, vagy nem. S az említett államok 
tanügyi kormányai korántsem szándékoznak letérni a megkezdett reformok 
útjáról, sőt — constatálva azt, hogy az eddigi reformok czélszeriieknek bizo- 
nyúltak — újabbakat s még erélyesebbeket terveznek, melyeknek végczélja 
mind egy és ugyanaz : az egységes középiskola megalkotása, mely czélra a 
classicus tanulmányok megszorítását, korlátozását mindnyájan egyformán szük
ségesnek tartják. Ez államokban tehát már győzött az egységes középiskolára 
törekvő reform eszméje, de más államokban is erős mozgalmakat észlelhetünk 
ez irányban. A német „ Verein für Schulreform“ s a franczia „Association 
nationale pour l'ensignement secondaire“ szintén az egységes középiskola jel
szavát Írták zászlóikra. Különösen ez utóbbi kel ki a classicus tanulmányok 
túltengése ellen, mely a franczia ifjúságot legjövedelmezőbb foglalkozásától, 
az ipartól elvonja, s a végtelenig szaporítja a hivatalkereső, elégedetlen egyé
nek, az értelmi proletárok számát. A mondottakból a felolvasó azt a követ
keztetést vonja le, hogy közoktatási kormányunk tervei korántsem oly hallat
lanok, mint azt némelyek a nagy közönséggel, különösen pedig a szülőkkel 
el akarnák hitetni. A skandináv államok középiskolájához képest a mi rész
ben már reformált, részben még reformálandó középiskoláink még nagyon is 
conservativ szelleműek lesznek. A világosan kijelölt irányban való tovább
haladástól tehát nincs okunk visszariadni, ha sajátos viszonyaink s nemzeti 
szellemünk a létesítendő reformoknál kellő figyelemben fognak részesülni.

A gyűlés nagy érdeklődéssel hallgatta a tanulságos fölolvasást.
Szabó Samu, a kör jegyzője.

A sümeghi kör február hó 21-én tartotta rendes havi ülését, mely
nek tárgyát Földi János „a tanártestületi szellem ápolásáról“ czímü érte
kezése képezte. Az előadó első sorban ismertette a tanáregyesület legutóbbi 
közgyűlésének jegyzőkönyvét, mely egyebek közt azon okokat fejtegeti, 
melyek eddigelé az esprit du corps fejlődését a tanárvilágban megakadályoz
ták, majd áttérvén Dortsák Gyula „a tanári hivatásról“ czímü értekezés 
ismertetésére előadó is a közös elv, megállapodást az oktatás és nevelés 
főbb mozzanataira nézve a testületi szellem első kellékének tartja. Másik 
feltétele, hogy befelé egyetértők, kifelé pedig egységesek legyenek. A 
tapintatos vezetés és igazgatás, az együttműködés s a kollegiális bizalom 
és szeretet mind megannyi elengedhetetlen kellékei a testületi szellem 
ápolásának, nemkülönben a tanári körök alakítása is. Nagy szerepe van 
még az igazgató tapintatos vezetésének is, mivel a testület egysége leg
inkább az igazgató személye iránti bizalmon alapszik. Fontos tényezőnek 
ismeri el előadó a hospitálást is, a mely igen alkalmas a közös elvi 
megállapodásra és az öntökéletesedésre. Az előadó meggyőződése szerint 
a kollegiális egyetértés ritkábban hiányzik a szorosan vett hivatalos mű



440

ködésnél, mint egyéb dolgokban, különösen pedig az érdekek összeütközé
sénél. Az iskolán kívül ugyanis ritkábban találjuk meg az annyira óhajtott 
egységet, minek oka részint magunkban, részint pedig a helyi viszonyok
ban, gyakran azonban az intézet jellegében rejlik. Előadó kifejtése cul- 
minál azon nézetben, hogy mig az iskolát mindenféle hívatlan befolyástól 
nem emancipáljuk s mig úgy annak, valamint magunknak is tekintélyt 
nem szerzünk, úgy hogy kellő súlylyal és férfias öntudattal felléphessünk, 
addig testületi szellem fejlődéséről szó sem lehet; mert mint a kör egy 
másik tagja helyesen ki is fejtette, sehol sem uralkodik olyan példás 
esprit du corps, mint pl. a katonaságnál, a mely testület tudvalevőleg 
a legnagyobb tekintélylyel lép föl a társadalomban. Sokszor az irigység, 
a méltánytalanság akadályozza az összetartást s azért a kör szükségesnek 
tartja, hogy a kinevezéseknél s az előléptetésnél (a mennyiben erről a 
tanárvilágban szó lehet) az érdem és az előhaladott kor alapján jogos 
igények kellő méltánylásban részesüljenek; másrészt azonban szükségesnek 
tartja a kör, hogy egy tanár, ki a testületi szellemet megsértette, igaz
gatója s esetleg egy magasabb fóruma által kérdőre vonassák s bűnhődjék 
is s akkor majd ritkábban fordulnak elő azon esetek, hogy tanár emberek 
meghurczolják egymást a nagy közönség előtt.

, Horvát Rezső, a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör márcz. 7-én tartott rendes havi ülésén 
Kocsner József olvasta fel „Jegyzetes latin auctorkiadásaink“ ez. érte
kezését.

A felolvasó azon szempontból indult ki, hogy a tanulókat a nagy idő
pazarlással járó jegyezgetésektől meg kell szabadítani és mentöl olcsóbb tan
könyvekkel és segédeszközökkel ellátni. E két szempontból bírálat alá veszi 
az eddig megjelent jegyzetes latin auctorkiadásokat. s azon végeredményre 
jut, hogy azok sem beosztás, sem tartalom tekintetében (kivéve természetesen 
a szöveget) nem felelnek meg a czélnak. Erre kifejti, minőnek kellene lennie 
egy auctorkiadásnak. 1. A szöveg külön füzetet képezzen és a szövegen kívül 
semmit se tartalmazzon ; ez igen jutányossá fogja tenni a könyvet, mert bár
mely jegyzethez lesz használható s igy egyszerre nagy mennyiségben lehet 
kiállítani. 2. A jegyzetek is külön füzetet Képezzenek a következő tartalom
mal és beosztással: a) Eövid történeti bevezetés, (de csak a mely Írónál szük
séges). b) Egy-egy önállóbb részlet tartalma, c) Szók. d) Kifejezések, e) Gram
matikai és stilisztikai megjegyzések (esetleg metrica is), f) Rövid históriai, 
topo- s ethnographiai s más olyféle megjegyzések, melyek a sz rosan vett 
régiségekhez (állam-, vallás-, magán-, hadi-) nem tartoznak, vagy nagyon 
speciális dologra vonatkoznak. Minthogy pedig a jegyzet használhatóságának 
alapfeltétele, hogy könnyen kezelhető s könnyen áttekinthető legyen, a követ
kező beosztást ajánlja: a b—f) alatti jegyzetek a könyv két oldalát foglalják 
el igy pl.

I—III. §. tartalma.

Szók Kifejezések
latinul

Kifejezések
magyarul

Grammatika
Stilisztika

f) alatti megjegyzések.



A „szók‘; czímű rovatba a szöveget soronként kisérve mind a saját, 
mind pedig az átvitt értelmű szók egymásután következnek; az átvitt értelmű 
szók mellé a rendes értelem is kiteendő, még pedig különböző nyomással. Ha 
egyik vagy másik rovat (leginkább a szók czímű) nem telnék meg, ethymo- 
logiai szócsoportosításra lehetne használni. Ezenkívül a jegyzetek végén az 
auctorban előfordult szók és kifejezések értelem szerinti csoportosítása ; utána 
szükség szerint az illető auctor és munkájának méltatására illetőleg stílusára 
vonatkozó megjegyzések foglalnának helyet. A régiségekre és az irodalom
történet tanítására kiilöti-külön tankönyvet ajánl. Kifejti, milyeneknek kellene 
ezen tankönyveknek lenniök s bőven indokolja propositióit. A végén dicsérő- 
leg emeli ki, mint úttörő munkát e téren a Singer és Wolfneinél megjelent 
„Praeparatiókat“, jóllehet a jegyzetek elhelyezését nem tartja helyesnek, vala
mint azt sem, hogy «így a szók, mint a kifejezések czímű rovatban N. B. alatt 
az átvitt értelmű szókat és kifejezéseket külön Írja és hogy az átvitt értelmű 
szók rendes jelentését nem közli a Livius-féle praeparatiok szerkesztője. Fölös
legesnek tartja a Mondatok czímű rovatot és a Név- és Tárgymutatót is. 
Végül kívánatosnak tartja, hogy a könyvek lehetőleg olcsók legyenek, mert 
csak igy lehet reményleni, hogy minden tanuló megszerzi. Ép e szempontból 
kifogás alá esnek az előbb említett Praeparatiok is.

A kör nagy érdeklődéssel hallgatta az értekezést. Jurkovich Emil 
helyesli, hogy a felolvasó szemelőtt tartotta az utilitarismust, mely nem 
megvetendő faktor a classikusok sokfélesége mellett. Azt is csak helyes

léssel fogadhatja, hogy értekező csak a legszükségesebbekre akar szorít
kozni, nem úgy mint egyes magyarázók azt teszik, hogy magyarázataikban 
egészen szőrszálhasogatásig mennek. Pártolja még az u. n. dispositionális 
pontokat is és azt különösen a rhetorikai beszéd dispositiőjánál szüksé
gesnek véli, mert ez az összefoglaló ismétlésnél felette könnyíti a munkát. — 
Faith Mátyás kívánatosnak tartja, hogy a német classikusok jegyzetes 
kiadásait is akként kellene szerkeszteni. Nem helyesli azt az eljárást, 
hogy a jegyzetek rendesen ugyanazon lapon, a szöveg alatt fordulnak elő. 
Ezt már paedagogiai szempontból is elvetendőnek tartja, mert vajmi 
kevés tanuló veszi magának azt a fáradságot, hogy ő az ott előforduló 
szókat és szólásmódokat — mint a nyelv sajátságait •— megtanulná; 
sokkal könnyebbnek tartja, hogy ha ő azokat a fordításnál egyszerűen 
leolvashatja, pedig a mondott kiadásaink zöme csak ezt a módszert alkal
mazza. A német magyarázók már régen szakítottak ez usussal s a jegy
zeteket, habár nem is külön füzetben, de legalább a könyv végén adják. 
Pártolja előadó nézetét s reméli, hogy ez idővel a német auctoroknál is 
fog érvényesülni. — Miután még az eszmecserében többen vettek részt s az 
előadó több pontra nézve, s különösen Czigler Ignácz köri tag megjegy
zéseire felvilágosító magyarázattal szolgált, a kör egyhangúlag csatlakozik 
az előadó nézeteihez s kívánatosnak tartja, hogy az értekezés a tárgy 
fontosságánál fogva egész terjedelmében megjelenjék.

Fqith Mátyás, a kör jegyzője.

A m.-szigeti kör márczius hó 10-ikén tartotta rendes havi ülését 
Marikovszky Menyhért elnöklete alatt. Az ülésen a tagok csaknem teljes 
számban megjelentek s a következő nevezetesebb ügyek tárgyaltattak és 
intéztettek el. 1. Az elnök előterjesztette, hogy a felolvasó estélyek 
tarthatása iránt benyújtott kérvényünket a Kaszinó-Egyesület választmánya
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tárgyalta és megengedte, hogy a Kaszinó olvasótermében felolvasó estélyt 
az Egyesület választmánya által megbízott és külön e czélra kiküldött 
tagok intézése mellett, márczius 8-ikán és április 5-ikén tarthatunk. Közbejött 
körülmények azonban a márczius 8-iki estély megtarthatását megakadályoz
ták. Tudomásúl vétetett s elnök megbizatott, hogy a Kaszinó-Egyesület 
kiküldötteivel az április 5 ikén tartandó estély érdekében magát eleve 
érintkezésbe tegye. —■ 2. Az elnök előterjeszti dr. Brózik Károly egyesületi 
főtitkárnak levelét, melyben felhívja a kör figyelmét, hogy vegye tár
gyalás alá Schuschny Henriknek a „Közlöny“ januári számában az ifjúság 
testi neveléséről szóló czikkét, továbbá dr. Márki Sándornak ugyancsak 
a „Közlöny“ e számában megjelent s a történeti olvasókönyvekről szóló 
czikkét. Az első értekezésről való tanulmány tartására Dobay Sándor 
körtag kéretett fel, ki már ebben a tárgyban több ízben tartott a körben 
előadást s ki évek óta több talpraesett czikkét közölt ily irányban a 
helybeli lapokban. A második tárgy referálását, mint szakmájába vágó 
dolgot, Géresy Imre vállalta el. — 3. Szilágyi István indítványozta, hogy 
a mennyiben több megjelent földrajzi kézikönyvben vármegyénk neve a 
történeti és tényleges valósággal ellenkezőleg Mármaros-nak, vagy Már- 
moros-nak iratik, kéressék meg a Tanáregyesület központi választmánya, 
hogy erre az állandó tévedésre hívja fel a tankönyviró tanár collegák 
figyelmét, s hivatalos köriratban adja tudtúl, hogy vármegyénk helyes 
neve: Máramaros. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott. — Kovács 
Béla indítványozta, hogy Kardos Albert szentesi tanárnak a „Közlöny“ 
februári számában közzétett czikke értelmében a m.-szigeti kör is kérje 
fel az Országos Tanáregyesület központi választmányát, hogy a tanári 
fizetések emelése érdekében kifejtett országos mozgalomból ne felejtse 
ki a felekezeti és községi tanárokat sem, annyival inkább, mert a pár 
évvel ezelőtt épen М.-Szigeten tartott közgyűlés ezt határozatilag kimondta 
és különösen azért is, mert a felekezeti tanárok sokkal csekélyebb fizetés 
mellett sokkal terhesebb szolgálatra vannak kötelezve, mivel heti órájok 
száma 5—8 órával is több, mint az állami, vagy közvetlen állami felügyelet 
alatt álló gymnasiumok tanárainak. Az indítványt a kör egyhangúlag
elfogadta. , .Vскопу Antal, a kör jegyzője.

A trsztenai kör márczius 11-én tartott ülésében Koválik János dr. 
„Schliemann Henrik és ásatásai“ czímü felolvasásában ismertette Schlie- 
mann életét, nemkülönben a classikai archaeologia terén kifejtett mun
kásságát, képeken bemutatva a talált tárgyakat. Végül megemlékezett 
Schliemann müveiről.

Második felolvasó Dortsák Gyula volt, ki a nagyobb tudományos 
kézi könyvek kérdését tárgyalta, fejtegetvén, hogy hazánkban a tanár
világnak s a nemzeti értelmiségnek egyaránt szüksége van nagyobb 
tudományos kézi könyvekre, tehát ilyenek megírását általános nemzeti 
kulturális érdekek sürgetik, sőt a magyar tudományosság jövője is igényli, 
hogy ismert nevű tudósaink, hogy müveik elfogyhassanak, jövőben ne 
kényteleníttessenek tankönyvirással foglalkozni; hanem élhessen a magyar
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tudós igazibb rendeltetésének, a tudomány önálló művelésének. Az 
Akadémia e tekintetben igen sokat lendíthet, ha eredeti müvek alkotását 
elősegíti; a magyar tanárvilág pedig a Semsey-féle nagy pályázatban való 
résztvételével oldhatja meg a feladatot.

Ezután a fiumei kör indítványai következtek. A magyar történelmi 
tanításra vonatkozólag Dortsák Gyula előadó kívánja, hogy a) a tör
ténelmi tankönyvek stílusa egyszerű, folyékony, tömör és alkalmas 
helyeken megjelenítő; Ъ) a tankönyv szerkesztése pedig a történelem 
természetének megfelelő legyen; c) a tárgyalt anyag főleg az államfej
lődési és művelődési mozzanatokra vonatkozzék, azon momentumok pedig, 
a melyek napjaink politikai, művelődési és társadalmi alakulása és meg
formálódásának alapjául szolgáltak, különösebben kiemeltessenek, hogy 
ez ismeretek alkalmas helyeken a jelenlegi institutiók és állapotok meg
magyarázására felhasználhatók s a fejlődés megértésénél feleleveníthetők 
legyenek; d) az előadás mindig az osztály fokozatához s a tanulók 
értelmi fejlettségéhez mért legyen, de ezenfelül lehetőleg pragmatikai, 
hogy az okok, okozatok, következmények jól megértethessenek, mert 
csak így lehet a tanult történelmi mozzanatokból a hasonló helyzetek 
megértetését a tanulók önmunkásságának belévonásával eszközölni s a 
történelmet valóban az élet mesterévé fölavatni; é) a nemzeti szempontok 
mindig és érdemlegesen kiemelendők, s hazafias, önfeláldozó tettek, 
erények lelkesen ecsetelendők; f) oly korszakok vázolásánál, melyekre 
egyes kiváló egyének rányomták egyéniségűk bélyegét, az illető nagyok 
életrajzi adatai követésre méltó példa gyanánt fölemlítendők.

Végül Némethy Károly dr. a magyar földrajz megfelelőbb ápolá
sáról értekezett.

Javaslatai: Mindenekelőtt Magyarország földrajzának, mint az általános 
és nemzeti műveltség egyik alapvető tudományának a középiskolai tanrend
szerben oly hely biztosítandó, a mely kiváló fontosságának megfelel; továbbá 
a tanítás legyen teljesen intensiv, gyakorlati és szemléleti, tehát haladjunk a 
legelső földrajzi fogalomból lépésről-lépésre, hasonlítgassunk ismeretlent ism rt- 
tel össze, a tárgyaltak mindig szerves összefüggésben legyenek. Táblára való 
előrajzolás alapján tanítsunk, a szabatos térképolvasást és a földrajzi tájéko
zódást a füzetekbe való rajzoltatás által elősegítsük, a térképolvasás gépies 
mutogatássá s a helynevek száraz felsorolásává ne fajuljon, az iskolai fali tér
képek és a kézi atlaszok lehetőleg összhangban legyenek, a tárgyaltaknál 
fölöttébb számosabb földrajzi megjelölés ne legyen rajtuk, oly helyek pedig, 
melyek okvetetlenül szükségesek s a tankönyvbe is föl vannak említve, a tér
képekből ne hiányozzanak. A túlságos részletezéstől mindig óvakodni kell, s 
a tanítás sohasem legyen száraz nevek untató felhalmozása, hanem a földrajzi 
tényezők főbbvonásokban való összehasonlításából s a természeti viszonyoknak 
az emberi életre gyakorolt befolyása jól megértetéséből álljon. Térképgyűjte
mények, földrajzi festmények, nemzetiségi képek, reliefek, egyes vidékek arczu- 
latának fövenyből való kiformálása, iparczikkeink s természeti tárgyaink gyűj
teménye, mint megannyi szemléltető eszköze atanításnak, minden középiskolában 
meglegyen (földrajzi muzeum). Gyakorta földrajzi kirándulások tartandók az 
illető vidék durva térképének a helyszínén való felvételével, a külföld pél
dájára felsőbb osztálybeli tanulókkal nagyobb utazásokat kell tenni, az angolok 
példájára a hazai földrajzban legkiválóbb előmenetelő tanulókat jutalmazni 
kell. A földrajzi vonatkozásokat a történelem és a természetrajz tanításánál gon
dosan föl kell eleveníteni. Rövid, tömör, az ifjúság értelmi fejlettségéhez alkal-
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mazkodó s helyesen megválasztott tananyagot tárgyaló tankönyvek szükségesek. 
Végül legfontosabbnak tartja, hogy a magyar birodalom földrajzát 3 osztály
ban tanítsuk és pedig az I. (heti 3 óra), a IV. és a VIII. osztályban (heti 2 
órában) az egész tanév folyamában. Az I. osztályban csak Magyarország föld
rajzát tanítsuk azért, hogy annak lehető alapos megismerése már e fokon is 
az eddiginél sikeresebb lehessen; de mivel az itt szerzett ismeretek még min
dig hiányosak és feledésbe is mennek, a IV. osztályban — a mikor már a 
tanuló a magyar történelmet az előbbi osztályban tanulta — a földrajz tüze
tesebben s a magyar történelemre való intensivebb vonatkozásokkal taníttas
sák, annál is inkább, mert az osztály végezésével sokan abba hagyják közép
iskolai tanulmányaikat, a VIII. osztályban pedig, a hol a magyar történelmet 
oknyomozólag és tüzetesebben tanulják, nagyon is szükséges, hogy a tanulók 
tiszta képet nyerjenek hazánk természeti viszonyainak nemzeti létünk fejlődé
sére gyakorolt befolyásáról, az ország politikai földrajzában pedig teljesen 
jártasak legyenek, hogy a IV. osztályban nem tanult vagy az azóta részben 
elfelejtett ismereteket, mielőtt szabad szárnyra kelnek, fejlödöttebb értelemmel, 
tehát alaposabban is sajátítsák el.

Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

VEGYESEK.
A tanári fizetések emelése ügyében április hó 9-én tisztelgett az országos 

tanári gyűlés megbízásából a küldöttség a vallás- és közoktatásügyi minister 
urnái. A küldöttség Hofer Károly igazgató vezetése alatt a következő tanárok
ból állott: Alexander Bernát, Demeczky Mihály, Jancsó Benedek, Köpesdy 
Sándor, Müller József, Szalkay Gyula, Volf György. Hofer Károly igazgató 
rövid beszéd kíséretében adta át a folyamodványt a minister urnák. Hofer 
rekapitulálta a kérvény főpontjait, kiemelte, hogy a tanárság a maga kérel
mében nem ment túl ama szerénység határain, mely a legszükségesebb kérésére 
szorítkozik. A minister úr igen szives és lekötelező módon fogadta a küldött
séget s körülbelül a következőket válaszolta. Ő eddig is minden alkalmat 
megragadott, hogy a tanügy terén szolgálók anyagi érdekeit is előmozdítsa. 
Most is megígérheti, hogy behatóan meg fogja vizsgálni a kérvényben foglal
takat s a mit lehet, megtenni a tanárok érdekében. Meglehet, hogy nem minden 
kérést fog egyszerre teljesíthetni, de reméli, hogy számot vetve a helyzettel 
a szükséges sorrendben fogja erre vonatkozó intézkedéseit beilleszthetni az 
általános keretbe. Némi bajt okoz az a körülmény, hogy az állami háztartás 
javulásával, mely oly nagy áldozatok árán sikerült, az egész vonalon mobili
záltak s föntről egész a legutolsó helyig megindult a mozgalom a fizetésemelés 
ügyében. Biztosat nem Ígérhet, de annyit mondhat, hogy a kérelmet komolyan 
fontolóra fogja venni s a szükséges intézkedésekre a helyes egymásutánban 
sort keríteni. Mind a beszédnek tartalma, mind pedig az a szives hang, 
melyen a minister úr beszélt, biztató hatással volt a küldöttségre. A küldöttség 
azután Berzeviczy Albert államtitkár urnái is akart tisztelegni, de a» állam
titkár úr elutazásra készülvén, nem fogadhatta a küldöttséget. Végűi Klamarik 
János ministeri tanácsos urnái tisztelgett a küldöttség. Klamarik ministeri 
tanácsos úr a legszívesebben fogadta a küldöttséget s hosszabb beszéd kísé
retében biztosította, hogy részéről a legmelegebben fogja a tanárság ügyét 
támogatni s előmozdítani.
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A II. nemzetközi ornithologiai congressus magyar bizottságától (Budapest, 
Nemzeti Múzeum) gr. Bethlen András, m. kir. földmivelésügyi minister, elnök 
és Chernél István főtitkár aláírásával a következő meghívót vettük : A magyar 
kormány és a főváros áldozatkészsége lehetségessé tette, hogy a II-ik nemzet
közi ornithologiai congressus folyó évi május 17-én Budapesten üljön össze. 
Midőn ezt a congressust előkészítő magyar bizottság tudatni szerencsés, egy
szersmind kedves kötelességének tartja a magyar szent korona országainak 
középiskolai tanári testületéit e congressusra tisztelettel meghívni. S minthogy 
a congressus sikere a szakembereknek, illetőleg a szorosan véve működő tagok 
mellett, a rokonszakmákkal foglalkozó búvároknak minél élénkebb részvételé
től függ, a magyar bizottság ama reményét és kérését is kifejezi, hogy a 
magyar középiskolai tanári testületek a congressus tudományos czéljának támo
gatása érdekében magukat a congressuson a természetrajzi szaktanárok által 
lehetőleg képviseltetni s így annak sikerét előmozdítani szívesek lesznek. Kelt 
Budapesten, 1891. évi február hó 28-án.

Dr. Klamarik János „A magyarországi középiskolák szervezete és eljárása“
czímü munkájának új kiadása sajtó alatt van. Miként értesülünk, a műnél az 
iskola és egyház legkiválóbb féríiai működnek közre. Nagy gond lesz fordítva 
arra, hogy a legislegújabb adatok szerint történjék a feldolgozás s útmutatásaival 
oda fog törekedni a mű, hogy az iskolai praxis és administratió mennél egy
szerűbbé váljék.

Kinevezések. A király az újonnan szervezett közokt. tanácshoz hat évre 
előadókká dr. Fináczy Ernő gymnasiumi és Suppan Vilmos tanítóképző inté
zeti czímzetes igazgatókat, állandó titkárrá pedig dr. Ferenczy József eddigi 
jegyzőt, a budapesti VI. kér. áll. reáliskola rendes igazgatójává Mauritz Bezsö 
kassai áll. főreáliskolai igazgatót, a beszterczebányai kath. főgymnasium ren
des igazgatójává pedig Szákmáry József rendes tanárt nevezte ki. — A vall. 
és közokt. minister dr. Szterényi Hugó székesfehérvári áll. főreálisk. rendes 
tanárt a budapesti II. kér. kir. kath. főgymnasiumhoz, Bakos János buda
pesti II. kér. kir. kath. főgymn. helyettes tanárt a székesfehérvári áll. főreál
iskolához, dr. Simonkai Lajos aradi áll. főreálisk. rendes tanárt a budapesti
VII. kér. áll. főgymnasiumhoz, Sztrojny Lajos budapesti VII. kér. áll. főgymn. 
helyettes tanárt az aradi áll. főreáliskolához rendes tanárokká, dr. Jarinay 
Sándort a lugosi kath. főgymnasiumhoz egyelőre tiszteletbeli minőségben iskola
orvossá és egészségtan-tanárrá, Weixlgürtner Ármin tanárjelöltet a nagyváradi 
tank. főigazgatósághoz Írnokká és Nősz Gusztáv tanárjelöltet a nagyszebeni 
tanker, főigazgatósághoz ideiglenes minőségben írnokká nevezte ki.

Az országos közoktatási tanács tagjai. A vall. és közokt. minister az országos 
közoktatási tanács tagjaivá kinevezte: a) a vall. és közokt. ministerium 
részéről: dr. Berzeviczy Albert államtitkárt, dr. MarkusovszkyLajos, dr. Klamarik 
János, Szathmáry György ministeri tanácsosokat és Leövey Sándor, Lévay 
Ferencz osztálytanácsosokat; továbbá b) dr. Beöthy Zsolt tudomány-egyetemi 
nyilvános rendes tanárt, Berecz Antal felsőbb leányiskolái igazgatót, dr. Cher- 
ven Flóris kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt, dr. Csengeri János tanár- 
képző-intézeti gyakorló főgymnasiumi rendes és egyetemi magántanárt,

32Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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d r .  B o l l in g e r  G y u la  egyetemi magántanárt, d r .  b á r ó  E ö tv ö s  L ó r á n t  egyetemi 
nyilvános rendes tanárt, a M. Tud. Akadémia elnökét, d r .  E r ö d i  B é lá t ,  a 
Ferencz József nevelő-intézet kományzóját, F ö ls e r  I s t v á n  műegyetemi nyil
vános rendes tanárt, d r .  F r a k n ó i  V ilm o s  czimz. püspököt, a M. Tud. Akadémia 
másodelnökét, G y e r t y á n f f y  I s t v á n  állami tanítóképezdei igazgatót, H e g e d ű s  
K á r o l y  állami középiskolai igazgatót, H o f e r  K á r o l y  állami főreáliskolai igaz
gatót, d r . H ó m a n  O ttó  tankerületi főigazgatót, d r .  K á r m á n  M ó r  tanárképző- 
intézeti gyakorló főgymnasiumi rendes és egyetemi magántanárt, K e le t i  
G u s z tá v o t ,  a mintarajziskola és rajztanár-képző intézet igazgatóját, d r .  K i s s  

Á r o n  állami tanítóképezdei tanárt, K o z m a  G y u la  polgári iskolai igazgatót, 
d r . L u t t e r  N á n d o r  tankerületi főigazgatót, d r .  M e d v e c z k y  F r i g y e s  egyetemi 
nyilvános rendes tanárt, P a s z la v s z k y  J ó z s e f  állami reáliskolai rendes tanárt, 
d r .  P a u e r  I m r e  egyetemi nyilvános rendes tanárt, P é te r f fy  S á n d o r  állami 
tanítóképezdei tanárt, d r .  B i e d l  F r i g y e s  fővárosi reáliskolai rendes tanárt, 
S z á s z  K á r o l y  helv. hitv. ref. püspököt, S e b e s ty é n  G y u la  állami tanítónőképezdei 
tanárt, d r .  S z i l y  K á lm á n  műegyetemi nyug. tanárt, a M. Tud. Akadémia 
főtitkárát, d r . T b á n  K á r o ly  tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanárt, 
T ó th  J ó z s e f  kir. tanfelügyelőt, V a j d a f y  G u s z tá v  községi elemi népiskolai 
igazgatót és d r .  V e r é d y  K á r o l y  kir. tanfelügyelőt.

Tanárválasztás. A budapesti ref. főgymnasium természetrajzi tanszékére 
egyhangúlag d r .  S z á d e c z k y  G y u la  eddigi helyettes tanárt választották meg 
rendes tanárrá.

Megerősítések. A vall. és közokt. minister F ö r s t e r  B e z s ö  lőcsei áll. fő
reáliskolai, S z a b ó  S á m u e l fiumei áll. főgymnasiumi, és M a j l a n d  O s z k á r  dévai 
áll. főreáliskolai rendes tanárokat végleg megerősítette.

Tornatanfolyam. A  vallás és közokt. minister felhívására a budapesti 
nemz. tornaegylet középiskolai tanárok számára a most következő nagy szün
időben külön ingyen tornatanfolyamot fog rendezni. E rendkívüli tanfolyam 
f. é. augusztus hó 1-én kezdődik és tart szeptember 15-ig. Részt vehet benne 
minden 35-ik életévét még be nem töltött középiskolai tanár, ki a tornázás- 
ban már gyakorlattal bír és azt igazolni képes. A résztvevők segélyre vagy 
útiköltségre számot nem tarthatnak. A középiskolai tanárok érdekében áll, 
hogy e tanfolyamra minél számosabban jelentkezzenek, minthogy ez által mint 
esetleg alkalmazandó tornatanítók mellékjövedelemre tehetnek szert.

Pályázat. A budapesti II. kér. kir. kath. főgymnasium mellett fennálló 
F e r e n c z  J ó z s e f  n e v e lő in té z e tb e n  a jövő 1891/2. tanévvel 7 fizetéses hely nyílik 
meg. E hét helyre a vallás és közokt. ministerium pályázatot hirdet. A nevelő- 
intézet czélja oly gynmasiujni tanulókat, kik nagyobb általános műveltségre 
törekesznek, gondos házi felügyelettel és tanítással minden tekintetben kiváló 
nevelésben részesíteni. A nevelőintézet növendékei gymnasiumi tanulmányaikat 
a gymnasium többi tanulóival nyilvánosan végzik. A növendékek nevelésével 
a rendes iskolai tanításon kívül külön intézeti nevelők (praefectusok) foglalkoz
nak, a gymnasiumi tanulmányokban pedig correpetitorok állanak segítségükre. 
A pályázat alá bocsátott 7 helyre valláskülönbség nélkül minden kellő magavíse- 
letű oly tanuló folyamodhatik, a ki a gymnasium I—V. osztályának valamelyi
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kébe belépni kíván. A kérvények a vall. és közokt, ministerhez czímezve az 
intézet kormányzójánál f .  é. m á ju s  2 0 - ig  nyújtandók be. A folyamodványhoz 
melléklendő születési bizonyítvány, a múlt tanévről szóló iskolai bizonyitvány, a 
folyó tanév második időszakáról szóló értesítő és egészségi bizonyítvány. A tel
jes ellátási díj 800 frt. A dij félévenkint előre fizetendő. A zenéért, vívásért és 
lovaglásért a résztvevők külön mérsékelt díjat fizetnek. Az intézet növendékei 
egyenruhát viselnek. Az egyenruhát mérsékelt áron az intézet készítteti.

Halálozások. Brassóban elhunyt márcz. 10-én J o s e f f i  I m r e  áldozó pap és 
róm. kath. főgymnasiumi rendes tanár, 20 évi tanárkodás után, élete 47-ik évében. 
Az elhunyt, ki mint kiváló tanár és derék, jó ember közszeretetben állott, 
megrendítő szerencsétlenségnek esett áldozatul. — Nagyváradon márcz. 29-én 
hirtelen elhúnyt á r .  N e m e s  G y ö r g y  főreáliskolai tanár. — Nyitrán elhúnyt 
márcz. 31-én S z i th e y  I s t v á n  kegyestanítórendi nyug. gymnasiumi tanár, 76 éves 
korában. — Nyugodjanak békében !

A középiskolák igazgatóihoz. A Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
választmánya f. évi februárius 18-ikán tartott ülésén elhatározta, hogy a „N é p 

s z e r ű  te r m é s z e t tu d o m á n y i  e lő a d á s o d  g y ű j te m é n y  é n e i“ meglevő füzeteit, mint a 
melyek hasznos olvasmányul szolgálhatnak az érettebb ifjúságnak : a közép
iskolák felsőbb osztályaiban jeles előmenetelíí tanulók között a tanév végén 
j u t a l o m l ö n y  v e k k é n t való kiosztásra, vagy ifjúsági könyvtárak számára ajánlja 
fel ingyen. A választmánynak, midőn a természettudományokban jelesebb 
tanulókat e munkákkal megajándékozni óhajtja, különösen a természettudomá
nyok iránt való kedv és érdeklődés ébresztése lebeg a szeme előtt. A t. közép
iskolai igazgatók, kik ez ajándékkönyveket intézetük jeles tanítványai számára 
kívánják, szíveskedjenek f. évi május 5-ikéig szállítólevél, csomagolás, portó 
s egyéb kiadásra összesen 60 krt küldeni be a titkársághoz akár postabélye
gekben, akár posta-utalványon, a melynek szelvényén való jelentkezés teljesen 
elegendő. A beérkezett 60 krért a csomagot május közepén bérmentve kapják.

Az egyetemi üvegtechnikai intézet érdekében a vallás és közokt. minister 
a következő rendeletet intézte valamennyi tanker, főigazgatóhoz : „ A  budapesti 
egyetemhez tartozó üvegtechnikai tanműhelyben az üvegből készült legtöbb 
tanszer aránylag jutányosán és jó minőségben kapható lévén, ezen iparágnak 
a hazában való fejlesztése érdekében felhívom a főigazgatóság útján a kerületé
ben levő rendelkezésem, úgyszintén vezetésem alá tartozó középiskolák igaz
gatóit, hogy a jelölt tanszerbeli szükségletüket első sorban a nevezett tanműhely
ből (Budapest, egyetemi physikai intézet, Esterházy-utcza 3.) igyekezzenek be
szerezni és csak a mennyiben a keresett tárgy ott esetleg kapható nem volna, 
forduljanak valamely hazai tanszerkereskedőhöz.“ — Az egyetemi üvegtech
nikai intézetet öt évvel ezelőtt a legkiválóbb szaktudósok ajánlatára boldogult 
Trefort minister létesítette. Ez intézmény czélja egyfelől a tudomány és iskola 
szükségleteire szolgáló legkülönbözőbb iivegeszközök előállítását hazánkban meg
honosítani és erre magyar munkaerőket képezni : másfelől a chemiával és physi- 
kával gyakorlatilag foglalkozó tanárjelölteket és tanárokat az üvegtechnika kéz
fogásaival gyakorlatilag megismertetni, hogy így a laboratóriumokban ők maguk 
is képesek legyenek eszközeiken javítani, módosítani. Ez intézet fölállatásá-
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val és vezetésével a minister d r . K i s s  K á r o l y  áll. középisk.r. tanárt bízta meg, 
kit előzőleg több ízben külföldi hasonnemű intézetek tanulmányozására is ki
küldött.

A palicsi országos torna- és athletikai versenyekről d r . V e r m e s  L a jo s  
tagtársunktól mint az „Achilles Sport-Egylet“ elnökétől, a következő értesítést 
vettük : A palicsi országos torna és athletikai versenyek f. é. augusztus hó 
2—9. napján tartatnak meg. Ez alkalommal a „Szabadkai Torna-Egylet“ és az 
„Achilles Sport-Egylet“ m a g y a r  ta n u ló k  részére értékes versenydíjakat tűz ki. 
A versenypontok a következők: 1 ) 100 m. g y o r s f u tá s .  2 ) 1000 m. s ík v e r s e n y .  

3 ) 3 km. gyaloglás (v e r s e n y já r á s ). 4) 100 méteres g y o r s u s z á s .  5 ) 1 km. va s -  
p a r i p a  (velocipéd)) verseny. 6 )  L a b d a já t é k .  A versenyek korosztályonkint tar
tatnak meg. A tanulók teljes ellátásáról és a kellő felügyeletről gondoskodva 
lesz. Bővebb felvilágosítással szolgál a P a l i c s i  v e r s e n y - b i z o t t s á g .

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

F O L Y Ó I R A T O K

H a z a i a k .
Debreczeni Protestáns Lap. XI. évf. 12. sz. Homo: Ref. középiskoláink 

jövője. (Folyt. 13. 14. sz.)
Egyetemes Közoktatásügyi Szemle III. évf. 7. sz. Mendlilc Ferencz: 

A mathematikai tantervhez. — Hekinger István: A magyar reáliskola társa
dalmi helyzete.

Elet. I. évf. I. sz. Brandes György: Lengyelország romantikus irodal
mából. — Lyka Károly; Modern művészet. — 2. sz. Jancsó Benedek : Kiss 
József. — 3. sz. Vikár Béla: Oroszok és finnek. I. — Palágyi Lajos: A 
magyar lyráról.

Az erdélyi múzeumegylet bölcselet-, nyelv- és történettudományi szak
osztályának kiadványa. VIII. köt. I. sz. B ro ssa i S á m u e l: Nyelv és társadalom. 
— Mika S á n d o r : Egy év Brassó és Erdély történetéből. — C sernáton i 
G y u la : Tótfalusi Kis Miklós helyesírási újításai. — R évész F e re n c z: Német
újvári Iván. I. — Cserép J ó z s e f: Egy momentum C. Sallustius Crispus életéből.

Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. VIII. évf. 3. sz. Dr. Kovács János: 
Polgáriskola és középiskola.

Kathollkus Szemle. V. köt. I. sz. Horváth Cyrill: Nemzeti irodalmunk 
a reformáczióig. I. — Fényi Gyula : Merkur bolygónak saját tengelye körüli 
forgása.

Magyar Nyelvőr. XX. köt. 3. sz. Joannovics György: A végtelen kér
dés. II. — Kulcsár Endre: A magyar nyelv képes beszéde. (Folyt.). — 
Mócs Szaniszló Gyula : A magyar gerundium-alakok történeti fejlődése. II. —- 
Zolnai Gyula: Mátyusföld nyelvjárása. (Folyt.). Helyreigazítások. Magyará
zatok. (Túl a dunai. Áldani. Kern. Konty. Váltigen, választigen. Pereputtj'. 
Kocsonya. Bönczo).). — Kérdések és feleletek. — Népnyelvhagyományok. 
(Szólásmódok. Babonák. Népmesék. Gyermekversikék. Mit beszélnek az 
állatok ? Tájszók).



449

Nemzeti Nőnevelés. Xll. évf. 3. sz. Pásthy Károly : A polgári és felsőbb 
leányiskolák reformja. — Pataky Irma: Az ismétlő iskola és a nőnevelés. — 
Simító József: A rajzoktatás és a női kézimunka. — Er. Gerevich Emil: 
A felsőbb leányiskolák reformja. [E czikkre, mely „visszhang“ Suppan Vilmos
nak az előbbi számban közölt czikkére, Suppan „Észrevételek a visszhangra“ 
czímen azonnal válaszol].

Néptanítók Lapja. XXIV. évf. 21. sz. Cs. Papp József: A magyar 
tengerészek iskolája. (Folyt. 22. 23. sz.).

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XXXI. évf. 14. sz. A magyarhoni 
ág. h. ev. egyetemes tanügyi bizottságnak a görög nyelv kérdésének meg
oldására vonatkozó javaslat. [E javaslatról, melyet a bizottság Hunfalvy Pál 
elnök és Böhm Károly jegyző aláírásával tesz közzé, kellő tájékozást ad a 
következő bevezetés: „Az egyetemes tanügyi bizottság az 189Ö-iki egyetemes 
gyűlés elé azon javaslatot terjesztette, hogy a görög nyelv evang. gym- 
nasiumainkbau ezentúl is a rendes kötelező tantárgyak között szerepeljen. 
Ezen javaslat indokolását az egyetemes tanügyi bizottság akkor nem csatolta 
véleményéhez ; most azonban, mikor a kérdés a közoktatásügyi bizottságban 
döntés elé kerül, szükségesnek találja azon indokokat is felsorolni, melyek 
a görög nyelv megtartása mellett rá nézve mérvadók voltak, s e czélnak 
szolgál a következő emlékirat, melyben a tanügyi bizottság: l-ször az egy
séges középiskolával szemben elfoglalt álláspontját kifejti; 2-szor a görög 
nyelvnek, mint tantárgynak hasznát részletesen kimutatja; 3-szor a görög 
nyelv pótlására vonatkozó ministeri rendelet paedagogiai okokból tüzetesen 
méltányolja“. A tartalmas memorandumot olvasóink ügyeimébe ajánlják].

Természettudományi Közlöny. XXIII. köt. Márcz. sz. Er. Moravcsik E. 
Emil: Az idegesség szerepe a társadalomban. -- Czógler Alajos : A méteres 
mértékrendszer évszázados jubilaeuma. — Er. Веке Manó; A kör négy- 
szögítése. — Heller Ágost: Egységes idő. — Dischka Győző: Ujszerkezetü 
szökőkút.

K ü l f ö l d i e k .

Revue Internationale de l’Enseignement. XXI. évf. 2. sz. Er. Sigismond 
Bánfi : L’Enseignement secondaire en France jugé par un Hongrois. [Dr. Fináczy 
Ernő : „A franczia középiskolák múltja és jelene“ czíinü könyvét ismerteti], 
— Henri Lechat: La Science des Antiquités grecques. — 3. sz. Th. Ferneuil: 
L’enseignement au point de vue national par M. A. Fouillée.

Blätter für das Bayer. Gymnasialschulwesen. XXVII. köt. I. sz. Behringer: 
Der deutsche Unterricht in dem obersten Kurse der Gymnasien.

Korrespondenz-Blatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs.
XXXVII. évf. 11—12. sz. P. Weizsäcker : Über die Bedeutung der Archäologie 
für das Gymnasium. — Hertter; Die elementar-mathematische Grundlage der 
Linear- oder Malerperspektive.

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und Realschulen. 
27. sz. Urkunden zur neuesten Schulreform. [A berlini conferentia okirattára; 
közleményei a következő : Die kaiserlichen Erlasse. Die kaiserlichen Ansprachen. 
Die kaiserliche Kabinets-Ordre vom 17. Dezember 1890. Die Kaiserfragen. 
Der Erlass des königl. preussischen Staats-Ministeriums vom 27. Juli 1889, 
betr. das höhere Schulwesen. Die von dem Kultusminister Herrn von Gossler 
gestellten Fragen. Die Beschlüsse der Berliner Konferenz], — Beantwortung 
der Kaiserfragen. [Az 1. kérdésre Dr. H. Schiller, a 2—7. kérdésre Dr. 0. 
Frick felel]. — Er. F. Heussner : Zur Forderung des Kaisers : Das Deutsche 
soll im Mittelpunkt des ganzen Unterrichts stehen. — H. Meier: Das Wesen 
des Staates. Zusammenfassende Begrift'sentwicklung nach der Lektüre von 
Platós Kriton.
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Neue Bahnen. II. évi. 3. sz. Ad. Trommau: Zur Reform des Lehrver
fahrens im geographischen Unterricht. — Br. Berth. Hartmann \ Zur Diskussion 
über den elementaren Rechenunterricht. I. — A. Patuschka: Die Litteratur 
für den social-politischen Unterricht. I. — Th. Walther: Die pädagogischen 
Reform-Aufsätze des Jahres 1890. III. — Chronik der Reformbestrebungen. II.

Pädagogisches Archiv. XXXIII. évf. 3. sz. Hr. H. Klingliardt: Die Reform 
des neusprachlichen Unterrichts. — Hr. Stilling: Der Kampf gegen die Kurz
sichtigkeit. — Br. Ludwig Viereck: Fremdwort und Schule.

Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen. XLY. évf. Febr—márcz. sz. Br. 0.
Weissenfels: Die verloren gegangene Harmonie des Körperlichen und Geistigen. 
[Abból indúl ki, hogy bosszantó zavart okoz, ha a közös tanításban gyöke
rező tökéletlenségeket, melyeket semmiféle reform nem szüntethet meg, egy
oldalúig megtámadják. Utóvégre az iskolában ülés semmiféle egészségi 
rendszabály mellett sem lehet egészséges. Helyesli az ártalmas behatások 
lehető elhárítását, de szükségesnek tartja lemondással bevallani, hogy az iskola 
bizonyos határokon belül mindig gátolni fogja a testnek fejlődését. Minden 
életpályán össze van kötve a hasznos a károssal. A szellemi és testi dolgok 
bizonyos tekintetben mindig ellentétek maradnak s bármelyiket csak a másik
nak rovására fejleszthetjük ki magas fokra. De ha az emberiség meg akar 
maradni annak, a mivé már fejlődött, akkor bele kell nyugodnia abba, hogy 
tudás és szellemi műveltség, különösen a közös tanításban, csak a testi fej
lődés rovására nyerhető. Kifejti aztán a testi és lelki dolgok viszonyát. 
Elismeri, hogy a test egészsége nélkül a legtöbb esetben a lélek sem munkál- 
kodhatik üdvösen. Visszapillant különböző korok felfogására. Rámutat az 
egyoldalú szellemi foglalkozás káros következményeire, s általában igyekszik 
megvonni a határokat a testi és szellemi képzés terén. A tornáról megjegyzi, 
hogy az a testi nevelésnek is csak egy oldalát érinti és sok kárt is okozhat. 
Arra kell megtanítani a tanulót, hogy tettét ismerje s vele helyesen bánni 
tudjon. — Az ember testi-szellemi lény ugyan, de művelődés utján kiválókép 
szellemi lény lett, azért az okos physikai nevelésnek nem lehet az a czélja, 
legalább azon kisebbséggel szemben, mely arra van hivatva, hogy szellemi 
tevékenységével az államnak szolgáljon, mentül nagyobb mértékben fokozott 
gyakorlásokat kívánjon, hanem inkább azon akadályok ellen kell küzdenie, 
melyeket elhanyagolt test gördíthet a szellemi élet elé is. Az egyoldalú testi 
fejlesztés szintén káros és a szelleminek feláldozásával jár. A testi és szellemi 
fejlesztés teljes harmóniája azonban csak szép álom marad, mely csak egyes 
kiváltságos egyéneknél valósulhat meg. Hiba a tornagyakorlatot a szellemi 
munka után alkalmas üdülésnek tartani, mert a megerőltető izomtevékenység 
a kifáradt agynak nem szerezhet pihenést. Egy franczia orvos szavaival: az 
agy munkássága és az izmok munkája két oly veszteség, melyek egy tőkéből 
fizetendők. Fő dolog az egészség megóvása.]

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. V. évf. 3. sz. Carl Müller: 
Die Verwertung der Redensarten im Unterricht. II. — Alfred Biese : Das 
Naturschöne im Spiegel der Poesie als Gegenstand des deutschen Unterrichts. 
— Budolf Hildebrand : Wie die Sprache altes Leben fortführt. V.

BEÉRKEZETT MŰVEK.
Utolsó kimutatásunk óta (márcz. fűz. 378. 1.) a következő könyvek és 

füzetek érkeztek a szerkesztőséghez:
P h i l o s o p h i a ,  p a e d a g o g i a ,  i skol aügy.

Az ifjúság testi neveléséről. Két jelentés. írták dr. Bollinger Gyula és 
Suppan Vilmos. Budapest, 1891. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása.
K. 8r. 152 1. Ára 80 kr.
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Paedagogiai dolgozatok a középiskolai nevelés-oktatás köréből. Irta 
Bortsák Gyula. Alsó-Kubin, 1890. Kapható a szerzőnél Trsztenán. N. 8r. 
344 1. Ára 2 frt.

Önképzésünk akadályai. Tanulmány. Irta Breisziger Ferencz néptanító. 
Nagyszombat, 1890. Kapható a szerzőnél Adán (Bácsm.). 8r. XI és 142 1. 
Ara 1 frt.

Bölcseleti erkölcstan. Iskolai használatra irta dr. Öreg János. Debreczen, 
1891. K. 8r. 63 1. Ára 60 kr.

Magyar  nye l v  és i rodal om.
Káldi válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és szótárral. Szerkesztette 

Bellaagh Aladár. Budapest. Franklin-társulat. 1891. (Jeles írók iskolai tára. 
XXXVIII.) 8r. 302 1. Ára 1 frt.

Magyar Nyelvtörténeti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől anyelvújításig. 
A m. tud. Akadémia megbízásából szerkesztették Szarvas Gábor és Simonyi 
Zsigmond. II. köt. 10. fűz. Budapest, 1891. Kiadja Hornyánszky Viktor 
akadémiai könyvkereskedése. Egy füzet 1 frt.

Magyar írók élete és munkái. A m. tud. Akadémia megbízásából irta 
id. Szinnyei József. I. köt. 8. fűz. Budapest, 1891. Kiadja Hornyánszky Viktor 
akad. könyvkereskedése. Egy füzet 50 kr.

La t i n  és gör ög  nyelv.
Klasszikus szellem. Székfoglaló beszéd. Tartotta Lázár István. Nagy- 

Enyeden, 1890. Kapható Budapesten Lampel Róbert könyvkereskedésében. 
8r. 66 1. Ára 50 kr.

M. Tullii Ciceronis Be officiis libri tres. Edidit Joannes Csengeri. 
Budapestini, 1891. Sumptus fecit R. Lampel. 8r. 137 1. Ára 48 kr.

M. Tullii Ciceronis In M. Antonium orationum Philippicarum I., II. 
et XIV. Bevezetéssel ellátta és magyarázta dr. Iványi (Panyák) Ede. Buda
pest, 1891. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. K. 8r. 192 1. Ára ?

Modern nyelvek.
Skakspere színmüvei. Fordítják többen. Bevezetésekkel és jegyzetekkel 

ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. Közel 600 illustratióval. Századik füzet. 
Budapest. Kiadja Ráth Mór. Egy füzet 40 kr.

Magyar szöveg német fordításra. A középiskolák s az ezekkel egy 
fokon álló intézetek felsőbb osztályai számára összeállította, szógyüjteménynyel 
és phraseologiával ellátta dr. Schack Béla. Budapest, Franklin-társulat. 1891. 
8r. VIII és 208 1. Ára kötve 1 frt 60 kr.

Tör t éne t ,  földraj z.
A legújabb kor története. 1825—1880. Irta Marczali Henrik. 10—11. fiiz. 

Budapest. Révai testvérek könyvkereskedése. 1890. Egy füzet 30 kr.
A magyar alföld közművelődéséért. Irta Kardos Albert. Budapest. 

Nyomatott Wodianer F. és fiainál. 1891. 8r. 8 1. Ara ?
A csillagászati és fizikai földrajz elemei. A polgári fiúiskolák IV. osztálya 

és az elemi tanítóképzők I. és II. osztályai számára. írták Baló Jószef és 
Miklós Gergely. Hetvenöt a szöveg közé nyomott rajzzal és négy táblával. 
Budapest. Franklin-társulat. 1891. 8r. IV és 180 1. Ára 1 frt.

Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. 127. (Magyarország
II. köt. 20.), 128. 129. (Osztrák Tengermellék és Dalmáczia 2. 3.) fűz. Kiadja a 
magyar királyi államnyomda. Révai testvérek bizománya. Egy füzet 30 kr.

A legsötétebb Afrikában. Emin pasa Equatoria kormányzójának föl
keresése, megszabadítása és visszavonulása. Irta Stanley H. M. XI. fűz. 
Budapest, 1890. Kiadja Ráth Mór. Ára 90 kr. — Emin pasa és a zendülés 
Equatoriában. Stanley H. M. közreműködésével irta Mounteney Jephson A. J. 
II. fűz. Budapest, 1891. Kiadja Ráth Mór. Ára 90 kr.
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A magyar szt. korona országainak térképe. A legújabb megyei beosztás 
tekintetbe vételével iskolai használatra készítette Hátsek Ignácz. Budapesten, 
Lampe) Róbert kiadása. Ára 20 kr.

Ma t he ma t i k  a, r a j z o l á s ,  épí tés .
Szerkesztő és gyakorlati méréstan. Irta Lengyel Sándor. A polgári iiu- 

iskolák III. és IV. osztálya számára. A szöveg közé nyomott 252 fametszettel. 
Budapest, 1891. Lampel Róbert kiadása. 8r. 136 1. Ára 80 kr.

Ke r e s k e d e l mi  t udományok .
Könyvviteltan reáliskolák számára. Egyszerű könyvvitel alkalmazva 

kereskedelmi és ipari üzletekre. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
terium megbízásából és utasítása szerint irta Novák Sándor. Budapest, 
Kiadja Hornyánszky Viktor könyvkereskedése, 1891. N. 8r. VIII és 128 1. Ára ?

K ü l ö n f é l e .
Halmy Gyula-. Prométheusz. Bölcseleti költemények. Budapest, 1891. 

Révai Leó kiadása. 16r. 270 1. Ára 1 frt 50 kr.

EMLÉKEZTETŐ.
1. Szorosan szaktudományi, a középiskolai oktatást nem érintő dolgo

zatok a Közlönyből ki vannak zárva. * 1 2
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 5 6 7 8/4 nyomtatott ívet meghaladó értekezés és min
den */4 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.
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, VIII. kér. Trefort-utcza 8. 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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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
X X I V .  é v f o l y a m .  9. SZálIl. MÁJUS h ó . 1 8 9 0 — 9 1 .

É R T E K E Z É S E K .

Az ifjúsági könyvtár mint a tanítás segítője.

E folyóirat szerkesztője végezte egy Ízben szavait azzal, hogy 
csak oly könyvek szerzendők be az ifjúsági könyvtárak részére, 
melyeken rajta van a lángész nyoma. Ezt föltétlenül minden paeda
gogus aláírhatja , de én most a könyvtárak használatának miként
jéről akarok szólani és pedig két okból: hogy t. i. a tanulót 
leszoktassuk a mohó olvasásról, mely miatt az olvasott anyagot nem 
tudja megemészteni; továbbá, hogy az ifjúsági könyvtár teljesen 
az ifjak rendelkezésére álljon, vagyis a tanuló ifjúságnak mindig 
hozzáférhető legyen, valahányszor a tanulónak szüksége van reá.

Mai nap megvannak az ifjúsági könyvtár hivatalos órái he
tenkent, vagy sok helyt két hetenként egyszer; ez alkalommal a 
tanuló kivesz egy jó csomó könyvet, ha a tanár engedékenyebb, 
egyet-kettőt, ha szigorúbb. Az előbbi esetben halomra olvas mindent, 
ez utóbbi esetben, meglehet, egyszerűen félrelöki a neki nem tetsző 
könyvet s egyszerűen nem olvas semmit. Hol van itt a hiba ? az 
eljárásban, vagy a tanulóban. Minden esetre az eljárásban, mert 
mai nap már minden iskolának elég gazdag könyvtára van, tehát 
ott elég érdekes dolgot találhat a tanuló, de nem tudja mit és 
miért olvasson. Ezt tudtára hozni volna föladata az ifjúsági könyvtár 
vezetőjének s tanulóink minden esetre helyes útra térnének ; mit 
két úton érhetünk e l; először is mint föntebb mondottam azzal, 
hogy az ifjú akkor kaphasson könyvet a mikor akar, legalább 
gyakrabban mint egy vagy két heti időközben, továbbá, hogy 
figyelmét egyik vagy másik jeles műre fölhívjuk; de épen ez utóbbi 
maga után vonja az elsőt. Ha az ifjú figyelmét fölhívtuk valamely 
munkára, nyújtsunk is neki módot arra, hogy mentői előbb meg
kaphassa, míg t. i. a műről szerzett tájékozás élénk emlékezetében 
van. Ez esetben nem lesz többé szép és nem szép olvasmány között 
különbség, mert ezúttal csakugyan azt mondhatjuk „szép az, a 
mi tetszik.“ Különösen a négy felső osztály tanulóinál találnám 
nagyon czélszerűnek e dolgot, miután az alsó osztályok könyvtárát

33Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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úgy is az osztályfők kezelik s így a tanulónak azt adhatják kezébe, 
a mit legjobbnak látnak s az állandó érintkezés a kiadás idejét 
sem korlátozza. Ha máskép nem lehetne, ha a könyvtárőr ideje 
nem engedné, én rá merném bizui a felső osztályok könyvtárának 
kulcsát valamely felső osztályú tanulóra is, az eredmény semmi 
esetre sem lenne rosszabb, mint a mostani vezetés mellett; vagyis 
a könyvek közül az év végén bizonyosan egy sem hiányozna; ezt 
mi is meg tudtuk tenni annak idején Váczon, hol az akkori algym- 
nasiumi könyvtár kezelése miránk mint negyedosztályos tanulókra 
volt bízva. Az ifjúság tehát kezelhetné könyvtárát, de a vezetésnek 
még is meg kellene lenni. Azt hiszem czélom leginkább kitűnik, 
ha magyar Írásbeli dolgozatokat hozok föl példákul. Találomra ki
választok az előttem fekvő értesítők közül egy párt s a következő 
írásbeli dolgozatok czímeivel találkozom: „A szép alkalmazása a 
költészetben“, „Az ősmagyarok műveltsége“, „Irodalom történetünk 
nemzetietlen korát mily viszonyok hozták létre.“ — „Az erdők 
befolyása az éghajlatra“, „A magnetismus a civilisatió szolgálatában,“ 
„A XVII-dik század kimagasló alakjai“, „A legnevezetesebb lég
köri tünemények“.

Mit csinál most e tételekkel a tanuló. Ha jó svádája vau, 
abból a kevésből, mit itt-ott a szaktanároktól hallott, összetit egy 
csinos föladatot, de „nincs veleje“ ; vagy rábukkan egy szakmun
kára s abból másol. Itt volna szép feladata az ifjúsági könyvtárnak. 
A tanulónak kezébe adom ekkor a forrás munkákat, a mi nincs 
magyarban, idegen nyelven s megvan a házi olvasmányok kérdése, 
megvan a feladatok kidolgozása oldva. A tanuló előbb olvas, mert 
utasították ; később olvas, mert tudja miért teszi. Ha keze ügyében 
a könyvtár (a hol a tanulókra való tekintetből a klaszszikus mun
káknak többszörösen kell meglenni), később maga is keres, kutat; 
megtanul olvasni, megtanul dolgozni. Azért oly veszedelmes az 
egyetemi tanfolyam sok ifjúra, mert nem tud dolgozni. Nem tudja 
idejét elfoglalni az olvasókörben vagy a nagy könyvtárakban; a 
tanárjelölt a tanárképzőben még csak hamarább megtanulja a taná
raival való közvetetlenebb érintkezés következtében, de a többi 
nagyon későn vagy talán soha sem.

Sok jeles tanuló azzal a meggyőződéssel hagyja oda a közép
iskolát, hogy az alatt az idő alatt, a mit ott töltött, többet tanul
hatott volna; és igaza van. A mit megtanulunk, az a mi tulajdo
nunk s törekvő ifjú folyton képezni fogja magát, csak meg legyen 
a kellő eszköz s tudja a mikéntjét. Meggyőződésem szerint ez 
elérhető az ifjúsági könyvtárak útján. Átlag mai nap minden teljes 
középiskolának van kétszáz tanulója, kétszáz forint tehát rendelke
zésére áll az ifjúsági könyvtárnak, csak is kettőre kell figyelnünk: 
föladatokat ne adjunk ki a források kijelölése nélkül, és a könyvtár 
állandóan hozzáférhető legyen a tanuló ifjaknak.

(Arad.) Laliké) Albert.



Az ókor történelme és a középiskola.
Fennálló tantervűnk az úgynevezett társadalmi tudományok 

köréből a világtörténelmet egész terjedelmében beleilleszti a közép
iskola keretébe. Az elmúlt idők a fejlődő elmének némi belátást 
kívánnak nyújtani a társadalom örökös mozgásába és míg így a 
történelem egyrészt az értelem fejlesztésének hathatós eszköze, 
paedagogiai jelentőségűvé lesz az által, bogy az erkölcsi consequen- 
tiák levonásával a korunkban és bizonyára minden időben oly
annyira szükséges társadalmi erőnek, az erkölcsi érzéknek csiráját 
ülteti el az iljuság alakuló lelki életében. Ilyennek ismerik a jobb- 
érzelműek a középiskolai világtörténelmet, melynek itt érintett 
törekvéseit tekintve, örvendetes jelenségnek tarthatjuk, hogy a mo
dern, tehát a fiúkra legközvetetlenebbű! ható nyelveken szerkesztett 
olvasókönyvek a történelem iskolai munkáját szakbavágó olvasmá
nyokkal mindenképen elősegíteni igyekeznek.

Tanítói praxisunk azonban mégis meggyőz arról, hogy a tör
ténelemnek magas nevelő czéljával csak az a sorsa, a mi minden 
középiskolai tárgyé. Némi figyelemmel kisérve a históriai kutatás 
módszerét, csakhamar észreveszsztik, hogy a történetiró el nem 
lehet a szorosabb értelemben vett irodalmak nélkül; prózai és költői 
alkotásokat egyaránt használ fel forrásokul a tudós, ha valamely 
kornak megvilágításáról van szó. Az ilynemű munkásságnak azon
ban a középiskolában helye nincsen. Korunk roppant haladottsága 
mellett bárminemű tudományos vizsgálódás tengernyi ismeretet 
tételez fel; ily nagy apparátust pedig a serdülő kornak az iskola 
nem nyújthat, az iskolán kívüli élet hiába nyújt. A reáliskola vagy 
a gymnasium növendéke csak bizonyos mennyiségű kész eredményt 
kaphat; a középiskola meghatározott positiv ismeretek közlésére 
van utalva.

A gymnasium munkája azonban mai szervezetében mégis kö
zel jár az említett módszeresen kutató eljáráshoz. Mert a gymnasium- 
ban a történelem, nevezetesen pedig az ókor történelme az iro
dalmi tanítástól olynemü támogatást várhat, minő különben csak 
az iskolán kívül, a tudós életben szokott a történelemmel együtt 
járni. Az ókori társadalom kutatói az ókori latin és görög irodalom 
prózai és költői alkotásait egyaránt felhasználják akkor, ha vala
mely korszak megvilágításáról vau szó. A gymnasiumi tantárgyak 
közt ott van az ókori történelem és ott vannak az ókori latin és 
görög auctorok is.

Elérkezvén fejtegetéseim ezen punctum salienséhez, lehetetlen 
nem érintenem azon módszereket, illetőleg körülményeket, melyek 
a középiskolában kapcsolatot teremtenek az egyes tantárgyak között. 
Az ilyen kapcsolat a középiskolában a legtöbb esetben paedagogiai 
czélból, a gondolati kör egységessé tétele végett történik; kapcso
latba kerülhetnek ott oly tantárgyak is, melyek közvetetleuűl szem

3 3 *
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lélhető vonatkozásban nincsenek egymással. A magyar olvasmányok 
vonatkoztathatók a physikára is, noha a magyar irodalomnak való
sággal semmi köze a physikához. Sokszor csak valamely divatos 
felfogás hatása alatt történik az ilyen tantárgyközelités és az iskola 
gondolkodó növendéke, elérvén a kellő önállóság fokát, csakhamar 
észreveszi, hogy mily laza kötelék övezte képzeteit. Ellenben, ha 
oly erők szövetkeznek paedagogiai czélból, melyek a nevelés terén 
till is egymásra vannak utalva, akkor az iskolából kikerülő egyén 
az életben is igazolva látja ifjúkora meggyőződéseit és — az isko
lának a társadalomra való hatása fokozódni fog.

Mindezekből merem következtetni, hogy a latin és görög 
auctoroknak a középiskolában is a történelem, első sorban tehát az 
ókori történelem szolgálatába kell államok. A latin és görög „iro
dalmi“ tanításra vonatkozó „Utasítások“ is elég érthetően hang
súlyozzák a történeti háttér „megvilágítását“, a történelmi ismere
tekre való hivatkozást, de azért a classica philologia és a történe
lem iskolai szövetsége valósággal még létre nem jött.

Ha tárgyilagosan szemléljük gymnasiumi classica philologián- 
k$t, lehetetlen meg nem látnunk, hogy abban mindenféle van, csak 
épen a történelem támogatására irányuló törekvés nincsen. A czél 
nélkül való „classikus“-olvasás boldog kora, midőn Magyarország
ban a „classikusok“ olvasása a „sport“-okkal körülbelül egyenlő 
rangú „nobilis passzió“ volt, ez az aranykor még manapság sem 
multa hatását iskolai életünkben. Olvastatjuk Cicerót, mert szónoki 
stílusa „remek“, Sallustiust, mert történelmi stílusa ép ilyen „remek“, 
Liviust, mert alkalmas példákat találunk benne az oratio obliquára; 
Caesart, mert „tiszta a nyelve“ ; Thukydidest és Tacitust, mert 
„tömör“ a stílusuk; Catullust, Propertiust és Tibullust, mert ez 
mind „szép“ ; Ovidiust, mert ez „gyönyörű“ ; Horatiust, mert „vi
lágraszóló“, Vergiliust, mert ez „nagyszerű“ ; Homerost mert olyan 
megható a „naivsága“ ; Platót, mert „isteni“ és fenséges“ ; Sophok- 
lest, mert nehéz; Xenophont, mert könnyű; Terentiust, mert régi, 
Plautust, mert még régibb, stb. *)

Az ilyen czifra társasággal a történelem meg nem barátkoz- 
hatik. A múltnak elvitázhatatlan jelentősége részünkről megköveteli, 
hogy az ókori Írókat első sorban az „idők tanui“-nak tekintsük. 
És ha majd divatos irányunk helyébe ez a felfogás lép, akkor a 
latin és görög irók művei a középiskolában is forrásai lehetnek az 
ókori történelemnek.

(Nagy-Bánya.) Posch Árpád.

*) T. munkatársunk a másik végletbe esik. mert abból, hogy a classikus 
irók műveit a történelem javára is tartozunk értékesíteni, nem következik, hogy 
el kelljen hanyagolnunk a főczélt, a classikusokból merítendő irodalmi okulást.

A szerk.
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Észrevételek a reáliskolai latin nyelvtanításhoz.

Iskolai értesítőkben és tanügyi folyóiratokban gyakran fel
hangzik a panasz, mily csekély a rendkívüli tantárgyak tanításának 
eredménye. Néhol a tanulók léhasága, másutt a megállapított tantervet 
vagy czélszerü tankönyvet nélkülöző tanár vaktában kapkodása, 
itt-ott a résztvevő tanulók önkényes kimaradása sőt néha e három 
tényező együttvéve koczkáztatja vagy meghiúsítja a sikert. Nehogy 
tehát a latin nyelv oktatása a reáliskolában a rendkívüli tantárgyak 
általában mostoha sorsára jusson, tanügyi kormányunk az említett 
bajokat megszüntethető szabályzatról idején gondoskodott E sza
bályzat a kitűzött czél elérhetését első sorban a legszorosabb érte
lemben vett szakember oktatásától várja, kijelöli pontosan minden 
egyes tanfolyam teendőit, részletezi a tanár kötelességeit és viszo
nyát a tanártestülethez, nagyjában útmutatásokat ad neki didactikai 
eljárása tekintetében és — ugyancsak a siker érdekében — csak a 
felső osztályú tanulók színe-javának engedi meg a latin tanfolyamok 
látogatását.

Minthogy immár innen-onnan négy éve, hogy a legtöbb reál
iskolában a latin nyelv tanítása foly, lássuk, miként vált be a 
gyakorlatban e fontos szabályzat ?

A reáliskolai latin nyelvoktatók az oktatásra vonatkozó tapasz
talataikat, melyekről a szabályzat értelmében a külön évvégi jelen
tésükben kell leszámolniok, az értesítőkben — a tanügy kárára — 
csak nagyritkán közölték és akkor is többnyire követett módszerüket 
ismertették. De ha az értesítőkben a tanév történetével kapcsolatban 
a latin nyelvoktatásra nézve közzétett fukar adatok megbízhatóságát 
— a mit tagadni sem okunk, sem szándékunk — elismerjük, ön
ként azon örvendetes következtetésre jutunk, hogy a latin nyelv
oktatóknak, a szabályzat igaz criteriumát, a tanczélt megvalósítaniok 
sikerült és a tanfolyamok megszabta tananyagot többé-kevésbé 
elvégezhették. A tanfolyam látogatásának módozatai azonban —■ 
sajnos — minduntalan ismétlődő akadályai a tanítás fokozatos és 
biztos menetének, sőt — mint alább ki fogjuk mutatni — néhol 
az egész oktatásnak.

Nemsokára e tantárgy behozatala után azt a túlszigorú köve
telést, hogy a latin tanfolyam leendő hallgatói a negyedik osztály 
minden tantárgyából legalább jó osztályzattal bírjanak, egy minis- 
téri rendelettel módosítani, illetőleg enyhíteni kellett, különben 
némely reáliskolában a tanfolyam felállítása merő lehetetlenség lett 
volna.

De még a két elégséges tanjegygyel biró negyedik osztály
beliek száma, a legtöbb reáliskolában vajmi csekély. Hozzájárul az 
a körülmény, hogy épen a negyedik osztály elvégzése után a 
szegényebb sorsú vagy practikus gondolkodású jobb tanulók a 
mielőbbi önállósággal kecsegtető (tanítóképző, kereskedelmi, tiszt-
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képző stb.) iskolákba lépnek át és ennélfogva amúgy is gyéren 
látogatott reáliskola felső osztályai helylyel-közzel üresek. így meg
eshetett, hogy egyik vidéki néptelen reáliskola ( K ..............) megbízott
latin nyelvtanárának tavaly nem volt dolga, mert egyetlen egy tanulója 
sem akadt.

Ámde az önként jelentkező és a megkívánt képesítésnél fogva 
korlátolt számú növendékek — a szabályzatba kapaszkodva — is 
tág kibúvót találhatnak kötelességeik elhanyagolására, sőt lerázására. 
A túlságos elfoglaltság ürügye alatt egyesek minden buzdítás és 
megkönnyítés ellenére, a kezdet nehézségeinek leküzdését meg sem 
próbálva, a legnagyobb és legrövidebb módon t. i. egy a tanári 
karhoz intézett folyamodványnyal fölmentetik magukat, a szükséges 
szülői beleegyezést hamar megnyerve vagy kicsikarva. Ez azonban 
még megjárja, hiszen így legalább nem kell a drága időt és sok 
fáradságot sokáig pazarolni oly növendékekre, kiknek még komoly 
„szándékuk“ sem volt a latin nyelv elemeivel megismerkedni.

Concesso non dato, a tanári kar indokolatlan esetben a kér
vényezők egyikét-másikát a tanfolyam további hallgatására utasítaná, 
nincs-e módjukban a tanári kart kijátszani? Dehogy nincs. Csak 
két héten át nem kell a latin előadásokra megjelenniük, a mely 
expediensen, mivel mulasztott óráikat igazolniok nem kell, kapva- 
kapnak és a szabályzat értelmében a tanfolyamból kizártaknak 
tekintendők. Minthogy ilyen esetnek talán fegyelmi úton elejét 
vehetni, a tanuló még másképen is megmenekülhet e pácztól. Eljön 
ugyan a latin órákra, de se nem'készül, se nem figyel, úgy hogy 
szántszándékkal előmenetelt nem tesz és maga a tanár örül, ha 
túlad ilyen nyűgön. Különben szomorú, de tény, hogy középiskolai 
tanulóink nagy része, még a felsőbb osztályokban is, nem magáért 
a tudományért lelkesedik, nem a tudás képezi tanulásának vég- 
czélját, és tanulmányait inkább az iskolai és házi fegyelem hatása 
alatt, mint tudománykedvelésből végzi. Csoda-e azután, hogy ha 
rendkívüli tantárgy tanulásáról van szó, melynek közvetetlen szük
ségét nem érzik, sőt korukhoz képest nem Ítélhetik meg, a mely 
szellemi erőmegfeszítéssel és a szabad időnek némi veszteségével 
jár, erre csak immel-ámmal vagy épen nem hajlandók ? Jellemző 
a tanulók gondolkodásmódjára nézve egyik nagyon komoly és 
jeles tehetségű növendékünk nyilatkozata, ki arra a kérdésre: miért 
tanulja a latin nyelvet oly kitartással, holott tudtunkkal mérnöki 
pályára készült, őszintén azt felelte, hogy szeretne bizonyítványában 
még egy jeles osztályzatot látni.

A tanítás szakadatlan haladásának egyik hátránya, hogy a 
tanulók egy ministeri rendelet szerint elmulasztott óráikat nem 
tartóznak igazolni s így megtörténik, hogy kivált olyán tanulók, 
kik külvárosban vagy messze laknak, már a kevésbé kedvező idő
járást vagy egyes latin óráknak az ő szempontjuktól alkalmatlan 
beosztását a meg nem okolandó mulasztások ürügyeinek tekintik.
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De a tartós mulasztásokat tekintve — mint láttuk — a szabályzat 
panaceát ad, a mennyiben a két héten át igazolatlanul mulasztókat 
a tanfolyamból kitiltással sújtja, és épen ezáltal néha ezen iskola- 
kertilők könnyelműségének önkénytelenlil segédkezet nyújt.

Fokozódnak a tanár bajai az ellenőrző és osztályozó gyűlések 
alkalmával, mert a szabályzat szerint azon tanulók, kik reáliskolai 
tanulmányaikban bármely tekintetben hátramaradást tanúsítanak, a 
latin nyelvi tanfolyamból tauárértekezleti határozattal azonnal kitil- 
tandók. Tudjuk, hogy még egy igen jó tanulót valamely tárgyból 
sokszor csak egyszeri felelete után is meginthetünk (tehát hátra
maradást veszünk észre nála), de azért az illető a kellő szorgalom 
kifejtése mellett a classificatióig e tárgyból ,.jó“ osztályzatot is 
nyerhet. Ha tehát mereven végrehajtanék azt, mit a szabályzat 
e pontja követel, alig maradna egy szál hallgatója a latin nyelv 
tanárának. De a tanári testület, ha méltányos tud és akar lenni, 
számtalanszor tapasztalván, hogy a fényes tehetségű tanuló egyik 
tantárgyban gyengébb, mert veleszületett arravalósága nincsen és 
még a latin tanulás abbahagyása után sem mutathatna fel e tárgy
ban nagyobb jártasságot, a helyes mértéket csak a classificáló 
gyűlésen alkalmazhatja. De akkor is milyen különfélék lehetnek a 
nézetek e kényes pont igazságos interpretálásáról.

Jön egy új bökkenő. A főigazgató esetleg a középiskolai 
törvény azon intentiójának, hogy áz összes órák maximumán túl 
rendkívüli óratöbblet ne legyen, érvényt akarván szerezni, ha vala
mely reáliskolai tanuló, a sok rendkívüli tantárgy közt csak a 
latin nyelvet és egészségtant tanulni és így már az órák maximu
mát túllépni akarja, csupán az egyik vagy másik tantárgy hallgatására 
kötelezheti, holott mindakettő facultativ tantárgy és a tanuló egyiket 
a másik rovására mellőzni nem akarná.

Megfogynak ilyformán a latin cursus résztvevői, részint szánt- 
szándékkal, részint kényszerből.

A latin nyelv tanára, ki legnagyobb lelkiismeretességgel és 
ifjúi hévvel fogott a kitűzött czél megvalósításához, kétségkívül 
elkedvetlenedik, látva, hogy tanulóinak kis csapatja lassan-lassan 
elhagyja őt, és keservesen érzi, hogy állása sok tekintetben 
egyes tanulók kénye-kedvétől függ. Innen van az, hogy azon reál
iskolai latin nyelvoktatók, kik csak szerét tehetik, mielébb búcsút 
mondanak a reáliskolának és gymnasiumba helyeztetik át magukat, 
hol szakképzettségük és oktatásukértékesítbetésére tágabb terüknyílik.

A reáliskolai latin nyelvoktatók a tanárságnak valóságos pá
riái, mert eltekintve a felhozott miseriáktól, nagy felelősségüktől, 
fizetésük, mely a vidéki helyettes tanárokéval egyenlő, soha sem 
növekedik, nyugdíjigényük nincs, szóval állásuk és existentiájuk 
bizonytalan. De bízvást hiszszük, hogy nyomasztó helyzetünknek 
nemsokára véget fog vetni az egységes középiskolának küszöbön 
álló reformja.

(Temesvár.) Gross Jakab.
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Hogy tanítsak a gall háborút?
E kérdésre tulajdonképen egyetlen egy szóval megfelelhetni: 

„Galljár ásnak“. Valóban a világtörténelem körbenforgó eseményei 
között alig ismerünk egymáshoz hasonlóbb két jelenséget, mint azt 
a pusztitó két csapást, melyek közül az egyik Kr. u. 1241—42-ben 
hazánkat döntötte végveszedelembe, a másik Rómát fenyegette 
enyészettel a város alapítása után 363-ban. A feltűnő egyezésnek 
csak legfőbb pontjait említem.

1. A tatárok is, a gallok is messze földről, mint teljesen 
ismeretlen vad nép zugó fergetegként hirtelen tűnnek föl és pusz
tító árként lepik el, az egyik nép a Kárpátok alját, másik az Alpok 
alatt elterülő síkságot. 2. Ismeretlen volta és vadsága miatt egyiket 
sem tartják a megrémült kortársak emberi fajzatnak (forma antea 
non visa; kutyafejű tatár). 3. Magyarországot épen akkor dúlja 
a „király és főnemesség közti viszály; a római plebeiusok is akkor 
küldik száműzetésbe egyetlen derék hadvezérüket, a patricius 
Camillust. 4. A magyarok elbizakodva, figyelemre sem méltatják a 
lengyel és orosz fejedelmek veszedelem-hirdető és segítség-sürgető 
követségeit; a rómaiak is nagy önhittségükben azt vélik, hogy a 
gallok már csupán a római névnek hallatára és a római követek 
láttára távol fogják magukat tartani Rómának, sőt még a vele 
szövetséges etruszkoknak is a birtokától. 5. Elbizakodottságukban 
a magyarok nem erősítik meg kellőkép a határt, a rómaiak pedig 
még rendes hadsereget sem állítanak ki, ütközet előtt a vissza
vonulás helyéről, elsánczolt táborról sem gondoskodnak. 6. A nagy 
elbizakodást nagyobb rémület váltja fel; magyarok is, rómaiak is 
fejüket vesztik. 7. A tatárokat is, a gallokat is, kik nem annyira 
hódítani, mint pusztítani járnak, a végkép felprédáit országból nem 
annyira fegyver, mint inkább éhség és dögvész kergetik ki. 8. A 
ki hazánkat e szörnyű csapásból fölépíti, szintúgy „Magyarország 
második alapítója“ nevet nyer, mint a hogy a rómaiak hálája Ca
millust „Romulus ac parens patriae alter que urbis conditor“-nah 
nevezi el. Sőt nemcsak befolyásában, még hadi, történettudományi 
és erkölcsi következményeiben is szerfölött hasonlít e két pusztító 
hadjárat, mert a tatárjárás építteti Bélával a magyar várakat, a 
gall háború változtattatja meg Camillussal a római hadiszervezetet, 
oka egyik is, másik is annak, hogy hazánk és Róma története az 
említett időpontokig homályos és kénytelen az elpusztított hiteles 
okiratok helyett kétes szóhagyományokra, munkára támaszkodni, 
végül e barbár inváziók alkalmával mutatja be magát Magyarország 
először mint a keresztyénségnek, Róma pedig mint a müveit világ
nak védbástyája.

E részletekbe menő hasonlóságok alapján — azt hiszem — 
teljes joggal nevezhetem a gall háborút a magyar észjárás és a 
magyar nyelv szellemének hódolva, a tatárjárás formájára galljá-
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rásnak. S e bizonyítás után legyen szabad két kívánságomat ki
fejezni. Az első az, hogy mivel az utasítások a magyar nyelvi ol
vasmány körében nagy és megillető helyet jelölnek ki a tatárjárás 
eseményeinek, el ne mulaszszák tanártársaim akár ugyanabban az 
iskolai évben, akár a következőben Liviusnak a gall háborúra vonat
kozó részét (Liv. libr. V., cap. 34—51.) behatóan tárgyalni, mint a 
mely oly sok érdekes és tanulságos összehasonlításra szolgáltat 
alkalmat. Második óhajtásom odairányul, hogy bárcsak fogadnák el 
tankönyviróink mindannyian a gall háborúra a galljárás kifejezést, 
mert így egyrészt új ismereteket egy már megállapított, tiszta foga
lommal appercipiáltatnának, a mint ezt a paedagogia lélektana 
követeli, másrészt és még inkább azért, mivel ez úton magyar 
nemzeti felfogást vinnének be egy nemzetközi tantárgyba, a mint ezt 
a nemzeti nevelés parancsolja, a mely mindaddig csak üres frázis ma
rad, mig nemcsak tankönyvirók, hanem tanárok is hozzá nem szoknak az 
iskolának összes tárgyait, még a legátalánosabb természetű tudomá
nyokat is magyar szemmel tekinteni, magyar észjárással fölfogni és 
magyar nyelvvel megértetni.

(Szentes.) Kardos Albert.

Az énektanítás a középiskolákban.*)

A középiskolai énektanítás kérdésének itt, a budapesti szak
osztályban, e legilletékesebb helyen való fölvetésére, rám nézve in
dító okul egyrészt azon elhagyatottság, mondhatni gazdátlan állapot 
szolgált, melyben az énekoktatás szervezeti és paedagogiai tekin
tetben a középiskoláknál vagyon. Olyan állapot s ezzel kapcsolat
ban olyan érdekek, melyeknek számbavétele azon testületek és inté
zetek részéről, melyek a magasabb miveltség irányításának és a nem
zeti közízlés vezetésének szerepét vállalják magokra, komoly figye
lem nélkül nem hagyhatók.

Egyik fontos, habár nem elsőrangú tényezőjét képezi ugyanis 
az ének, más szóval: az ének-zene, a harmónia, a paedagogiai 
disciplináknak. Bent az iskolában az erkölcsi és hazafias érzület 
egyik legközvetetlenebbül ható nevelője, künn a társadalomban pedig 
mint olyan nyelv, melyet nemzetiségi különbség nélkül mindenki 
megért, a kulturális egység vagyis társadalmi összeforrasztás egyik 
leghathatósabb segédeszköze. És ezzel nincs megmondva minden.

A széptani elektromosság egy nemével járják át ugyanis a 
hangok az erkölcsi és értelmi élet hálózatát; megrázzák ifjúban és 
felnőttben egyaránt azokat a phisiologiai régiókat, hol az eszmék és 
az akarati érzületek számára az állandóan vezérkedő szellemi ideg
központok székelnek, tisztítva egyúttal a hangulatok műhelyeit. 
Konkrét erélyre képesek oldani a hangok még az elvontabb esz

*) A budapesti I. szakosztály jan. 26-iki ülésében tartott előadás.
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méket is; minek magyarázata igen egyszerű. A serdülő növendék, 
miként az gyakran tapasztalható, bizony keveset ért az : „Imádunk 
nagy Istenség“ vagy esetleg a „Hymnusz“ szövegének, értelméhez 
olykor felette magas, néha nagyon is eszmei tartalmából, de a mint 
ezeket a dolgokat hangokban hallja magyarázatosan megszólalni, 
ébredezni kezd azonnal, megrezzen a lelkében, vitetve olyan érzel
mektől, melyeknek vezetése alatt föllendülni és ájtatra buzdulni, 
lelkesedni, áldozni és cselekedni, sőt meghalni kész.

Nagy erkölcsi erők szunnyadoznak a szóhangokban, a haugok 
zenei csengésében, és pedig, a nyelv és a faj, hogy azt mondjam : 
ethnikai lélektanát illetőleg, igen nagy erkölcsi erők. Olyan erők, 
melyek egy nemzetnek mint fajnak kebelében, nem széthúzó, de 
központra futó irányt követnek, tehát aesthetikai önczélú evők. Mert 
hát a hangok szemmel nem látható, mindazáltal történetileg és 
lélektanilag kimutatható belső műtétet végeznek a lelken, és pedig 
többnyire: a fajszellem természetének megfelelő műtétet. Es ezt a 
műtétet a szóhangok nem úgy végzik, mint értelmi vagy fogalmi 
tényezők, hanem úgy, mint zenei elementumok.

Gyakorló költőink és aesthetikusaink többsége a múlt század
nak végén és a jelennek kezdetén, idegen előképek után indulva 
azt hitték, míg Petőfi és Arany lángesze az ellenkezőről meg nem 
győztek mindenkit, hogy valódi művészi lendületű költeményt nem 
magyar versidomokban, hanem idegen, főként görög-latin versfor
mákban lehet Írni csupán. És mi történt a két nagy alkotó tüne
ményes működésének nyomdokain ? A fajszellem, a magyar észjá
rás, mint részéből való részt megérezte, felfogta, üdvözölte a két 
nagy ujitó költői gyakorlatának helyességét, és a szétpillantó elmé
let igazolta aesthetikai sikerűk jogosultságát.

Minden modern nyelvnek ugyanis beszédhangjában, egyes sza
vaiban meg vagyon a maga sajátságos szótövi hangsúlyozása (a 
magyarban szótövi hangsúlyozás nélkül: időbeli hangteste) aecen- 
tusa, mely hallható, érezhető, mely szokás révén, tanítás útján elsa
játítható. Mivel e hangsúlyozásba vagy beleszületni, vagy beléne- 
velődni kell, nyelvérzéknek szokták azt elvontan nevezni. A mellett 
minden miveit nyelvnek kezdettől fogva, szavainak hangsúlyozása 
vagy pedig azok rövidsége és hosszúsága szerint, meg volt, mind
járt eleinte megalakult a maga kedvelt hangidoma, hanghordozása 
az éneklésben, az érzelmek nyelvében, és pedig megalakult fajszel
lemének és idiómájának megfelelőleg. Hogyan ? Régi nyelvemlékei
ből mindegyik modern nyelvnek, idiómája alapján, kimutatható bi
zonyos kedvelt hangidoma, versforma, bizonyos hangtypus, mely 
nála a poézisnek épen a lelkét képezi. Zenéjében azután mind
egyik nemzetnek a miveitek közül, e nyelvi alapon érezhető és 
kimutatható bizonyos rhythmikai képlet, a melyen, mint a faj vér- 
mérsékletének megfelelő mathematikai alapon, a maga népi zenéje 
áll, és a mely alapon a nemzetközi vagy inkább klasszikus műfor
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mák daczára, a maga műzenéje felépült, fejlődik és lehányva ma
gáról a régi zenei képletet, mint kurta ruhát, mamár kosmopolitai, 
imponáló méreteket kezd ölteni.

A nyelvbeli hangsúlyozásnak, meg a zene rhytbmikai képleté
nek mi köze van az énektanitáshoz ? kérdezhetné valaki. Mi köze 
vagyon? A nyelv egyfelől mint értelmi, mint verstani, mint szó
noklati tényező között, másfelől az ének és zene, mint kedélybeli, 
mint hangulati tényező között, a kapcsolat, a rokonság kétségtelen 
dolog. Ott, a hol a nyelv nem puszta értelmi tényező, ott a nyelv 
már művészeti tényező is egyszersmind. És miben áll, micsoda a 
művészet lényege ? Az ideál, a formai szép, jó, igaz, rút stb. És 
miben gyökerezik ez a formai lényeg? Az egyéniségben. Innét, 
hogy az aesthetikai ideál kimeríthetetlen, utolérhetetlen, mint a végnél
küli szám. S vájjon nincsen-e szoros kapcsolat, sőt közeli rokon
ság az egyén mint fajegyed, s a nemzetiség mint fajtipusz között ?

A nemzetiség ? A nemzetiség ügye, miként a vallásé mondotta 
volt br. Eötvös József, kedélyügy. A nemzetiség, hangsúlyozza Re
nan, népfaj, közös nyelvvel, azonos erkölcsi hagyományokkal, közös 
történeti múlttal. Voltaképen úgy áll a dolog. A nemzetiség semmi 
más, mint benső érzelem, hasonló a valláshoz, rokon a hazaszere
tettel, melyet mindenki ápol keblében; érzelem, melyre befolyást 
gyakorol a leszármazás, a hovátartozóság, a vérmérséklet, a fajjel
leg ; érzelem, mely, mint a tényleges vallás a maga hitágazataiban, 
nyilatkozni iparkodik a saját közege által. E nyilatkozásában esz
közül a nyelvet használja, használja e nyelv meghitt hangidomait 
mint lelkét a poézisnek. Eszközül használja a népies szórhythmust, 
ennek művészi képletét, az éneket és a zenét. Mintegy deductive, 
azért mondta volt már Greguss: „A zenei összhang, a harmónia, 
ép úgy éleszti a nemzeti önérzet és a honszeretet lángját, mint a 
nyomtatott betű vagy az elröppenő szó.“

Szerény véleményem szerint, nyelvben bizonyos fajta szótövi 
hangsúly, vagy időbeli hangnyomaték egyes szótagokon, továbbá 
versben, prózában, éneklésben, bizonyos rhythmikai képlet, a nyelv 
és a fajszellem philosophiájának eme problémái, ezen inkább hallható, 
érezhető, sőt illusztrálható, mintsem magyarázható elemek azok, 
mikből a nemzeti genius, ez a napjainkban sokat emlegetett foga
lom tényleg áll. Mert nem a szavak zenéje, muzsikája-e az, mi 
külön-külön úgy a régi mint a modern nyelveknél, versben a len
dületes kifejezésnek (az egyéni felindulás önkéntelen kifejezésé
nek !), prózában a gondolatnak ellenállhatatlan, sajátságos, mond
hatni egyedi bájt kölcsönöz ? Hiszen külön-külön mindegyik nyelv 
a hasonló eszmét képes kifejezni, mindazonáltal, a mint jól tudjuk, 
még se az azonegy dolgot; nem képes egyik a másiknak főként 
a formáját visszaadni, nem képes egyik a másiknak főként 
zengzetességét, muzsikáját lefordítani. E sajátságos muzsika, véle
ményem szerint, őseleme a nyelvnek, mint muzsikális elemnek, és
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mint nemzeti géniusz, lélektanilag elemezhető utolsó foka a fajszel
lem alkotó eredetiségének.

A kötött vagy lappangó hő egy nemét képezi e géniusz, az 
egyén és nemzet olvadásra mindig kész temperamentumának. Er
kölcsi s egyúttal aesthetikai erő e géniusz. És ezt a titkos erőt a 
paedagogusnak nem elmellőzni, de inkább fejleszteni s magasabb 
czélok érdekében ápolnia kell. Napjaink társadalmaiban e láthatatlan 
elemekből új és meglepő formái fejlődtek úgy a hatalmi erőnek, 
mint a zenei meg az aesthetikai szépnek.

A hangok elemezhetetlen erőiből keletkezett a modern népek
nél egy hitvallás, egy művészet, olyan igaz, olyan mély, mint a lé
leknek religiója az egek felé, oda kötve az egyénhez, a családhoz, 
odakötve a nemhez, a fajhoz, odakötve az országhoz, mint geogra- 
phiai fogalomhoz, és ez a hitvallás: a szép, a hazafiság, a szerelem, 
a szabadság, énekben, dalban, zenében.

A miveit nyugoti népek oktatási és társadalmi szervezetében 
emez erkölcsi érzelmek ápolásának, az ének és zenetanításnak, sok
kal feltűnőbb jeleivel, sokkal hathatósabb tényezőivel találkozunk, 
mint hazánkban, holott nálunk, miként azt nem rég valaki meg- 
jegyzé, hol annyi sok a dissonancia, oly sok a széthúzó elem, ha
zánkban sokkal inkább kellene ápolni a harmóniát, miként azt 
egyebütt teszik. Az éneknek, mint minden művészetnek, engesztelő, 
kibékítő a hatása. Természetes dolog. Mert ha a nemzetiség ügye, 
miként a vallásé, kedélyügy: vagyon-e, létezik-e jobb eszköz a 
nemzeti ügy ápolására, mint azon eszköz, mely a kedélyhez szól 
egyenest? A keresztény egyház terjedésére és az erkölcsök szeli- 
dülésére, mióta ugyanis N. Gergely az isteni szolgálatok körül a 
harmóniát és a karzeDét szabályozta, semmi sem tett olyan jóté
kony hatást, semmi sem dolgozott olyan varázszsal a hivők lelkére, 
mint a középkor szerzetesi és világi iskoláiba behozott és rendsze
resen űzött ének és zenetanítás. Nem említve a közelebbi időket, 
vagy a múlt század protestáns és jezsuita jellegű iskoláit, mikor is 
az éneket és zenélést tanították közönségesen, iskolázásunk régibb 
történetéből nem egy adattal mutatható ki azon fontosság, melyet 
elődeink az énekoktatásnak s a mellett a zenei gyakorlatnak tulaj
donítottak.

Tudnivaló dolog, tudomány és művészet nem zárják ki egy
mást, rokon szövetségben vannak, kezére dolgoznak egymásnak a 
társas élet finomításában. Mert nem az egyoldalú szakismeret, ha
nem főként a harmonikus miveltség teszi az igazi modern embert. 
Micsoda adhat pedig társadalmi embernél érintkezés közben a be
szélgetésnek kifejezőbb fordulatot, az érzelmeknek finomabb árnyék- 
latot, micsoda adhat tudományban a gondolatnak zengzetes szép 
formát, hacsak nem a szóló művészetek, első sorban a muzsikális 
nyelvészet, azután az ének és zene — a hangok — ezek a ben
nünket sugalló és minket láthatatlanul vezérlő erkölcsi lények? Ugyan
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mire való volna, kérdezhetnők méltán : a prózát sikálni, a gondolatot 
mérni, az eszmét rimezni, ha a mértékben a hangzatban, a rímben 
a muzsikális elemekben, saját szépség és közvetetlenebb hatás nem 
rejlenék, hasonló a vonalak bájához a szobrászatban, a színekéhez 
a festészetben?

íme egy pár lélektani és történeti momentum t. Uraim! Szó
val, ha nem is kézzelfogható, mindazáltal jelentékeny paedagogiai 
érdekek fűződnek az énekoktatáshoz.

Másfelől, mondhatni első sorban, indító okul szolgált nekem 
az énekoktatás ügyének megbeszélésére itt, azon szervezeti szabály
zat, melylyel a közoktatási minister úr kiegészítő, mintegy reform
szerű új formát adott a budapesti országos zeneakadémiának 1890-ik 
évi októberben kelt rendeletével. Már maga a szervezeti szabályzat 
kezdete, a czim, a középiskolai tanáregyesületet is érdeklőleg, sokat 
mond: „Orsz. m. kir. zeneakadémiai tanárképző.“

Olyan időben, mint a jelenlegi, mikor mindegyik iparág az egy 
korcsmáriást és kávémérést kivéve, testületi vezetéshez, hatósági 
engedélyhez vagy ellenőrzéshez van kötve, olyan időben, mikor a 
szépművészetek, köztük az ének és a zene, nem csupán jelenté
keny értelmi és gazdasági tőkét, esetleg deficzitet (mely utóbbi 
egyébként nálunk mindenütt e téren fel egészen a m. kir. operáig 
észlelhető !), de egyúttal valamely nemzet életében bizonyos hatá
rozott phisiognomiát képviselnek, mert hiszen phisiognomia nélkül még 
az ének-zene-ideál sem képzelhető, mondom, ilyen időben, valóság
gal égető szükség volt e szervezeti szabályzatra. Idáig az állam 
nem vette nálunk tekintetbe e művészeti ágak rendszeres ápolá
sát. Ideje volt immár, főként nálunk, hogy azok állami gondosko
dás tárgyai legyenek. Felette örvendetesnek mondható hát a minis- 
téri intézkedés.

Énekben és zenében a műízlés hathatós fejlesztése oktatás 
útján, rendszeresen; a zene és ének kultuszának föllendítése az 
egységes nemzeti miveltség támogatása és érdekei végett, részem
ről azt gondolom, az itt a főczél. Mert nem csupán humánizáló 
ereje, de egyúttal czélszerüségi (politikai) értéke is vagyon az ének 
és zeneoktatásnak. Zenében, éneklésben, hazai tanárokat, énekese
ket, művészeket, virtuózokat nevelni, a hívatlan elemeket korlá
tozni, kielégíteni a művelődési igényeket, mint az élhető mód fölös
legeit : nem csekélylendő feladat és czél.

Ugyanis a közoktatási minister úr az orsz. zeneakadémiának 
hozzája beterjesztett memorandumát fontolóra vévén, e szervezeti 
szabályzatban egyelőre csupán a zongora-tanárképzés tárgyait és 
föltételeit állapította meg a régi alapot kielégítőleg, de folytatólag 
később, talán a jövő évben az énektanárképzés föltételei és formái 
is meg lesznek állapítva.

A czél tehát egyelőre, a zongora-tanárjelöltek képzése gya
korlatilag és elméletileg, 9 éves tanfolyamban. A fölvétel e tanfo
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lyamra négy polgári vagy középiskolai osztály bevégzéséhez van 
kötve fiúk részéről. 3 évet tesz a gyakorló iskola, 2 évet az előké
szítő ; az úgynevezett akadémiai tanfolyam pedig 4 évből áll. Tan
tárgyak : zongora, zeneelmélet, a zeneszerzés elmélete, zenetörténet, 
zeneaesthetika és karének. Bevégzése után e tanfolyamnak, ezután 
jő tehát a 9 éves tanfolyam után: a tulajdonképeni tanárképző, 
egy esztendővel. Ennek tantárgyai: a vers- és költészettan, a ma
gyar irodalom története, a paedagogia, tekintettel a nevelés alap
fogalmaira és a lelki életjelenségeire. Csupán e hosszú tanfolyam 
bevégzése után kap a jelölt, tanárai meg a kijelölt vizsgálati biz
tosok jelenlétében, a sikeres vizsgálat után, zenetanán oklevelet, 
mely oklevél talán már a jövő évtől fogva, nyilván ki fog egészí- 
tődni a zene mellett az éneb tanár czímmel is, vagy a mi e tan
tárgyak anyagából megengedhetőnek látszik, önállólag is ki fog 
adatni az énektanári diploma. A mint e keretből látható, a zenei 
képzettség meglehetős hosszú tanfolyama ez, ennél magasabb mér
tékkel mérve, külföldön sem adnak ki sehol zenetanári oklevelet.

Ekként a meglévő formák mellett, miként a mondottakból ki
vehető, a tanárképzésnek egy létesítendő új formája, egy a közép
iskolákat is érdeklő intézmény jött létre és van keletkezőben.

Már most az a kérdés, micsoda tényleg s mi lehet jövőre 
nézve szemben a létesülő új szervezettel a középiskolák elvi állás
pontja? Mi van jelenleg, vagy mi lesz ezután az énekkel? Vájjon 
beviendő-e később az ének a középiskolai discipliuák közé, mint 
bevitetett annak idejében a torna s ha beviendő, mennyiben szol
gálhat ebben zsinórmértékül a jelenlegi gyakorlat, mint átmenet 
vagy alap az elérendő czélhoz ? A kérdés első pontja, részemről azt 
gondolom, elvi vita tárgyát nem képezheti; a jelenlegi gyakorlat és 
a százados szokás szerint az éneklést a középiskolákban tanítani 
kell fakultative. Továbbá: kivánatos-e, hogy a jelenlegi állapot az 
énekoktatásban fentartassék s ha nem kívánatos, micsoda paeda- 
gogiai érdekek, esetleg tandíjformák szólnak a változtatás mellett 
vagy ellen ? Azután, szükségesnek látszik-e, hogy szemben az új 
tanárképzővel a középiskolák álláspontja az énekoktatásra nézve 
határozottan körvonalaztassék ? vagyis azon zene- és énektanári 
minősítvény, melynek kiadása később a középiskolákat is érdek- 
lőleg czélba van véve s a melyet az orsz. zeneakadémia fog kiadni, 
vájjon ez az oklevél, önmagában elegendőnek látszik-e egy a kö
zépiskolai rangú intézetekben tanitó zene- és énektanár számára?

Mind e kérdések most, midőn az egységes középiskola, meg 
másnemű reformok szele fujdogál mindenfelé, még abban az esetben 
is, ha nem szakszerű vagy ének paedagogiai, hanem tisztán szerve
zeti oldaláról tekintjük az ügyet, önként vetődnek fel az énekoktatás 
feladatait és fontosságát illetőleg.

Mennyire vagyunk az énekoktatással jelenleg a középiskolák
ban, főleg paedagogiai és erkölcsi szempontokból ?
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Az állami, községi, felekezeti, nemzetiségi és magán közép
iskolákban, tudvalevőleg, törvény emez oktatás felől nem gondos
kodik egyenest. Sine lege vagantur. Régi szokás folytán, felekezeti 
műösztönből, társadalmi Ízlés folyományaként történik, mi e nemben 
a rendes tanórák keretén kívül történik.

Az egyéni emotiók azonban szabály nélkül is megnyilatkoznak 
és a társadalom erkölcsi igényei törvényen kívül is létjogot köve
telnek maguknak, olykor a helyzet parancsolatjából, máskor meg 
egészen önkénytelenül. A helyzet kényszerűségéből történik például, 
midőn városokban, kivált nemzetiségi vidékeken, az iskolák jótékony 
czélú hangversenyeket rendeznek, azokat ének és zeneelőadásokkal 
fűszerezik, hogy a közönséget odacsalogassák, más szóval a mai 
iskola elzárt vagy legalább kevésbé laicus helyzetében a szépmes
terségek közérdekű eszközeit ragadják meg a tanárok jelt adni ma
gukról a világnak, hogy élnek. Viszont önkénytelen vagy inkább 
hagyományos aestheticai szükségletre vezethető vissza az énekok
tatás, hogy tudniillik állami és felekezeti gymnáziumokban, colle- 
giumokban, facultative, együttesen, rendkívüli órákban, tanítják az 
eneket, ápolják, a zenét is kultiválják itt-ott.

A mi a multat illeti, egész zenekarok voltak ezelőtt némely 
gymnasiumnál. Volt eset rá vidéken, hogy a gymnasiumi ifjúság 
javarésze tanáraik ellenőrzése mellett színi előadást rendezett, hang
szereket vásárolt a jövedelemből, fogadott karmestert és szabad 
óráiban gyakorolta magát a zenélésben. Nevelve tanár és tanítvány 
között a bensőséget, ritka alkalmakkor zenével tisztelte meg az 
ifjúság kedveit professorait. Az intézetben, magok ösztönéből és néha 
magok közt, többnyire mégis karmestereik vezetése alatt, kit szak
értő buzgalmáért úgy respektáltak, mint egy rendes tanárt, össze
gyűltek, játszottak a tanulók és fáradhatatlan, mindig tettre kész 
hajlamaiknak, híréből sem ismervén akkor a túlterheltetést, hangulat- 
keltő eszközét találták a zenélésben. Nem egy szegény ifjú ily módon 
szerzett és kibővített zeneismereteiből később fentartotta magát az 
egyetemen. Mert némely felekezeti és községi iskolában a vidéken, 
legalább évekkel ezelőtt, meglepő sikerrel űzték az ének és zene
oktatást. Egyes műbarátok időnként pályadíjakat tűztek egyes hang
szerekre s azért a pár forintért évzáró ünnepélyen az ügyesebbek 
versenyeztek.

Annakokáért vonzóvá tenni az ifjúságra nézve az éneket, 
mint tantárgyat, nyilvános ének- és szavalati előadások rendezése 
évenként, torna-indulók betanítása, jutalmak kitűzése, kívánatos lenne 
jövőre nézve.

Mi a mostani időt illeti, jelenleg az énekoktatásban a hány a 
ház, annyi a szokás. Év elején, beiratáskor, fizetnek a tanulók éven
ként, néhol 50 krt, másutt 1 irtot, több helyütt semmi tandijat. 
Heti két órában ezért, csoportonként, együttesen, taníttatik a karének, 
kargyakorlatok folynak. A tanórának egy része a zeneelmélet alapjai
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megismertetésére fordíttatik, néhol kapcsolatban a hangjegyiratással. 
Az individuális tanításra, minthogy nem is jut rá idő, súly fektetve 
nincs. Fődolog a hallóérzék fejlesztésére, azután a zeneelmélet alapjai 
megtanítása mellett, négyszólamú vegyes és férfikarok, algymna- 
siumban gyermekkarok énekeltetése. Sok fejtörést nem igen okoz a 
gyermekhang mutálása, vagy megcsattanása.

A mi a tanítást illeti, mindegyik énektanár a saját legjobb 
módszere szerint tanít. Általánosan kedvelt vagy kizárólag használt 
ének- vagy kótafüzet, olyan; a melynek szövege, hangmagassága 
és mélysége különös tekintettel volna középhangokban az ifjúságra, 
egyszersmind gazdag választékban föltétlenül alkalmas volna számára, 
magyarban nem igen létezik. Zeneirodalmunk vegyes karra irt, 
szövegben és registerben az ifjúságnak való énekekben igen szegény. 
Az énektanárok e nélkülözés miatt sokszor vannak szorultságban, 
mintegy lelkiismereti lázban; vagy át kell irniok az énekeket az 
ifjúság hangjához, vagy németből, francziából harmóniákat kell for- 
díttatni, vagy pedig a magyar szöveget kell paedagogiai okokból 
megváltoztatniok. Nálunk a jövő zenéje tehát még, úgy a közép
iskolai, mint a kél nembeli ifjúságnak való alkalmas szövegű és 
dallamú különféle énekflizet.

Az ily módon begyakorolt ifjúság énekel aztán rendesen: 
ifjúsági és iskolai ünnepélyeken, templomokban, néhol az igazgatók 
nevenapjain, temetéseken. Azon állítás, mintha a német vagy fran- 
czia ifjúságnak több volna az éneklő képessége, mint a magyarnak, 
az inkább henye alítás, mint elfogadható állítás. A német énekel 
tudományosan, mert betanulja, az olasz énekel szépen, mert szép a 
hangja. Éghajlatunk változékonysága miatt, annyi áll talán, hogy 
nálunk tompább, borzasabb a hang, mint általában a déli népeknél.

És minő sikerrel, minő eredménynyel énekel ifjúságunk azután ? 
E pontra nézve a válasz: vegyes sikerrel. Erről, a többi közt egy 
példából, a vegyes sikerről, könnyen meggyőződhetik vala akárki, 
ha a múlt évben egyik elsőrangú középiskolában Budapesten, alkalma 
lett volna meghallgatni, mikor egyik önképzőköri ünnepélyen ez 
a java ifjúság a Szózatot és egy pár magyar népdalt előadott nyil
vánosan az intézetben. Mennyi szép hang és mily érdes, recsegő, 
Ízetlen szétfolyás harmónia-érzék nélkül. így énekelni a Szózatot ez 
a válogatott ifjúság . . .  Ha egy idegen e harmóniát meghallgatja, 
nyilván megjegyezte volna magában : ime, a magyarok hogyan tom
pítják el az aestheticai és zeneérzéket nemzeti chauvinismussal! 
Lehetetlen is az ily jelenségek láttára gondolatok nélkül maradni. 
Külföldön, főleg Német- és Svédországban, nem az iskolai ünnepek 
előkészült alkalmainál, hanem az iskolán kívül is egyebütt akárhol, 
mihelyt a tanuló ifjúság szórakozni vidám baráti körbe verődik, oly 
zengzetes harmóniákat lehet hallani, miszerint szabatosságuk miatt 
a szép dalokat az ember nagyon hajlandó egy rendes hangverseny 
előadásának tartani. Pedig a tanuló ifjúság énekel, mely munkától
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pihenő lelkét ily módon serkenti ábrándra, tettre, hangulatra. És 
nálunk ?

Méltán kérdésbe tehetni: vájjon oly lelkesiilő-e ifjúságunk, 
olyan forró szívű, olyan eszményi lendületű-e ez a nemzedék, mint 
alig deresedé apái, kik, midőn 1867-ben az Eskütéren fölharsanni 
hallották először a Rákóczi-indulót, mert nyilvánosan muzsikálni 
szabad volt immár, önkénytelenül megindultak, a tömeg között észre
vétlenül könyekre lágyultak egy nótára, egy eszményért, egy sem
miért. És traditióinknál fogva, bontakozó, nehéz helyzetünk közepette 
időről-időre, vájjon nincs-e szükségünk a hangulatkeltés legalanyibb 
eszközeire, az ének és zenére, nincs-e szükségünk lelkesedésre ?

Vau, kétség kívül van része nálunk az ének- és zene-oktatás 
általános fogyatékosságának abban, hogy, a mint mondani szokták, 
tanultabb ifjúságunk felette józan, a társas szórakozásnak inkább 
útilitárius módjait kedveli, ideálisabb felbuzdításra kevésbé hangol
ható és ha fellobban is, lelkesedése inkább értelmi pillogás, mint
sem csapongó láng, mely önkénytelenül magával ragad. A viszonyok 
is kijózanítók. Mindazáltal nem lehet, nincs is nagyobb öncsalás 
annál, mint azt hinni jelenleg, miszerint nálunk künn a társadalom 
zeneileg, főként zeneileg azt a nemzeti harmóniát, melynek alaphangját 
az iskola nem adta meg, azt az aestheticai accordot, melyet az ifjú
ban a nyilvános intézet meg nem ütött, azt künn a mi társadal
munk meg fogja már összbangzatosan adni. Fér a dologhoz, egy
két vájjon ! ?

Különben egy pár ténykörülmény magyaráz és illusztrál eléggé. 
Budapesti nagy hangversenyeink programmjain, meg az operában, 
idáig bizony édes-kevés volt a magyar elementum. Bizonyságául 
annak, hogy nálunk az iskolai tanítás, meg a társadalmi muzsikális 
ízlés között semminemű összeköttetés nincs, kölcsönösség még fizikai 
syrénával sem fedezhető fel. Azután mit gondoljunk t. uraim ! annak 
hallatára, mikor városainkban igen sok helyütt az iparos, tehát a 
némileg miveltebb ifjúság, a maga mulatságain, továbbá a hadsereg
nél, a kaszárnyákban a legénység, németül vagy más idiómán éne
keli a fület leginkább megkapó harmóniákat ? És vájjon nem fel
tűnő dolog-e hallani, miként ez a minap hallható volt, Budapest köz
vetlen közelében, a Duna mellett, a „Die Wacht am Rhein“ német 
szövegének és vele dallamának az énekelését legények által? Ennyire 
vagyunk.

Ezek erkölcsi symptómák egyúttal t. uraim ! és intézmény ré
széről, minő a középiskola, mely a közmíveltségben a társadalmat 
vezeti, figyelmen kívül nem hagyhatók.

Ismeretes dolog, hogy a polgári fiú- és leány-, vagy felsőbb 
leányiskolákban, fakultativ alapon rendes tantárgy az ének, heti 
egy órával osztályonként, kivéve a leányiskolák első osztályát, hol 
most a heti óra kettő. Csupán orvosi bizonyítvány alapján történik 
felmentés. A mi a középkereskedelmi iskolákat illeti, azoknak három

34Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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felső osztálya nélkülözi az énekoktatást. Vannak tehát emez inté
zeteknél, kell is lenniök, az énekből a tanítóképzők által oklevéllel 
ellátott szaktanítók. Ellenben a középiskoláknál az énekoktatást 
vagy a rendes tanárok közül az egyik, vagy szakértő óraadó, kar
mester, vagy dilettánsok látják el közönségesen. Egyik középisko
lánál azon kérdésre, szakember-e az énektanárjok ? az volt a válasz, 
szakember, mert muzsikus. Meglehet, muzsikus az illető, de azért 
lehet kiváló énektanár, főleg ha megvan nála egyik főkellék is, a 
jó hang. Külföldön erre nézve sokkal szigorúbb, ha nem is az 
állami, de a társadalmi gyakorlat. Berlinben még a „Hochschule 
für Musik“ tanerőinek is a czíme csupán tanító addig, mondja Har- 
rach József, míg a kormány sikeres müködésök után meg nem adja 
nekik a tanári czímet. Kölnben még magántanító sem lehet, nem 
hogy ének- vagy zenetanár az, kinek oklevele nincs a zenéből.

Fordul elő nálunk, bár ez kivételnek tekintendő, hogy közép
iskolánál, mint pl. a budapesti ág. evangélikusokénál, hol rendes 
énektanár van alkalmazva, tanít ott polgáriban is, a felekezetnél 
megszabott rendes tanári fizetéssel. Ez azonban kivételnek tekintendő. 
Ahhoz értő tanerők végzik a középiskoláknál az énekoktatást, ez az 
általános gyakorlat. E munkáért aztán az énektanárok vagy tau- 
dij-plus folytán a községi pénztárból, mint pl. a fővárosnál, vagy 
tandij nélkül, mint pl. a zentai községi iskolánál, továbbá vagy a 
ministeri költségvetésből, vagy kollégiumi és felekezeti alapokból, 
legtöbb helyütt tandíj nélkül, tehát kapnak az énektanárok éven
ként, tiszteletdíj gyanánt, 50, 126, 200, 300 frtot. A községi és 
felekezeti középiskoláknál átlag 200 frtot fizetnek az énekért. Nincs 
megszabott norma e tekintetben.

A mi most az éneknek, mint tantárgynak paedagogiai olda
lát illeti, az nem képezi a tanácskozások tárgyát és az énekben 
mulasztott órák nem vétetnek a rendes mulasztások közé. S az 
ifjúság? Sok helyütt jókedvűen megy az énekórára, néhol kény
szerítik azt, következéskép itt-ott az énekóra sajátságos paedagogiai 
helyzete miatt, az iskolai fegyelmetlenség melegágya.

Végül a tanulókat osztályozzák évenként az énekből, de ez az 
osztályozás előmenetelre és magaviseletre nézve, elmarasztaló erő
vel többnyire sehol sem bir. Egy szóval ablakfa állapotban van az 
énekoktatás a középiskolákban, abban a helyzetben, hogy zavarja 
a tanítás egyöntetű menetét, a mennyiben paedagogiailag se künn 
nincs se benn nincs. S e helyzetnek daczára, ha az éneklésben és 
harmóniában mégis igen szép siker mutatható fel itt ott. a mint
hogy mutatható, e siker kulcsa az énektanár egyéniségében kere
sendő, és nem a szervezetnek tulajdonítandó.

A jövőt illetőleg maradhat-e hát az énekoktatás ebben a gaz
dátlan állapotban huzamosan ? Azt gondolom, nem maradhat. Nél
külözheti e az ének, mint tantárgy, a középiskoláknál az állami 
beavatkozást? Nem nélkülözheti. Miért? Az éneknek szerepe mint
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paedagógiai tantárgynak, és humanizáló ereje, mint miveltségi for
mának a modern államban, kétségen kívül áll. Nem annyira ér
telmi vagy gazdasági, mint inkább erkölcsi, hazafias és nemzeti 
sikerekről van hát itt szó, azután egy régi állásnak a középisko
láknál való szervezeti kiépítéséről. A mi a középiskolákat illeti, 
egy szakszerű képzettséggel biró énektanárnak bevonása a közép
iskolai tényezők sorába, mint felismerője és fejlesztője a tehetsé
geknek, mint szaktekintély és szakismeretei révén, mint összekötő 
kapocs a társadalommal, a nemzeti müízlés vezetőivel, úgy is mint 
városokban esetleg filharmóniai vagy dalegyesületi karmester, mindez, 
azt hiszem, érdekűkben áll a középiskoláknak, mivel ez új tényező 
csak még kihatóbb működésüket biztosítja, és szélesebbkörű befo
lyásukat eredményezi a közmiveltség vezetésében.

Mivelődési és paedagógiai érdekek esnek itt egyfelől a mér
legbe, másfelől azon pozitív szabályzat, melylyel a közoktatási mi
nister úr a zene- és énektanárképzésnek egy ríj formáját vette czélba.

Hol található erre vonatkozólag a helyes kiút ? Ha már 
az ének mint tantárgy a középiskolai disciplinák között fen- 
tartandó, a minthogy fentartandó nem látszik-e természetesnek, 
sőt kívánatosnak a jövőt illetőleg, hogy az énektanári állás, 
vagy inkább az énekóra, bizonyos fokú qualificatióhoz köt
tessék és az énektantárgynak e rögzített szerepéhez átmenőleg, 
bizonyos előleges intézkedés történjék ?

Forma dal esse rei, és az énektanári állás mellesleg, mint 
tekintélyi forum, jelenleg nem épen kiváltképen való a középisko
láknál. Vájjon hát azt kellene-e első sorban kívánni egy énekta
nártól, hogy muzsikus legyen, haja hosszú és fodritott, képe borot
vált, okulárral, vékony dongájú, vagy pedig azt, hogy esetleg mint 
okleveles középiskolai tanár, egyúttal énektanári oklevéllel is im
ponáljon úgy a közönségnek és az ifjúságnak, miut kartársainak ?

Az országos zeneakadémia megújított és folyamatban lévő 
szervezete a ledjobb út és mód, képezni zenében és énekben alkal
mas énektanárokat jövőre. Kilencz évi kurzus mellett a zeneaka
démiában előadandó tantárgyak, mint olyanok, részemről azt hiszem, 
a szigorú szakképzettség mellett elegendő általános míveltséget ad
nak arra nézve, hogy a hol szükségesnek látszanék és elegendő 
óraszám kínálkoznék, a leendő énektanár, ki a maga szakmájában 
mégis csak-több leend, mint egy e nemben dilettáns szakember, a 
középiskolai rendes tanárok sorába beilleszkedhessék.

A középiskoláknál jövőre az énektanári oklevél bírása, kívá
natosnak látszik. Vájjon nem természetes követelmény-e hát, hogy 
ezentúl a leendő tanító képzőintézeti tanárok az énekben, rendes 
akadémiai oklevéllel biró tanárok legyenek? Az új szervezeti sza
bályzat kimondja m ár: „zenetanán czím viselésére és nyilvános 
zeneiskolák nyitására, csakis zenetanári oklevéllel bírók vannak 
jogosítva u A testületi és társadalmi tekintély szempontjából, kimond
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ható lenne e tilalom jövőre, a középiskolai énektanári czím viselé
sére vonatkozólag is.

Míg azonban ezen, a jelenlegi állapotokon változtatni akaró 
czélzatok, lassan-lassan foganatba lépnének, melyeknek létesülése 
egyébaránt, úgy az énekpaedagogia és a zenetanán állás rögzítése, 
mint az ifjúsági ének- és zeneirodalom érdekében minél előbb kívána
tosak, vájjon addig is, az egységes középiskolára való tekintettel, 
átmenetileg vagy javítólag, nem látszanék-e czélszerűnek t. uraim, 
megbeszélés tárgyává tenni a következő pontokat:

A leendő egységes középiskolára való tekintettel, az énektanári 
állás fokozatosan lassanként szervezendő.

Átmenetileg e reformra, a jelenlegi énektanárok paedagógiai 
érdekből, oklevéllel látandók el. E czélra az országos zeneakadémiá
nál, mint annak idejében a tornával történt, rövid tanfolyam nyitandó, 
egyúttal vizsgálati norma állapítandó meg a már kész jelentkezőknek.

Az okleveles énektanárok fizetése évenként a középiskoláknál, 
a jelenlegi állapotok között 1 frt tandij-plus mellett, elvileg 400 
írtban mondandó ki. A biztos mellékfizetés biztosítólag hat azon 
vállalkozókra, kik jelenleg is tanítják az éneket.

A leendő egységes középiskolában az ének, mint tantárgy, a 
négy alsó osztályban, bizonyos heti órával, fakultative, ingyenesen, 
a középiskolai disciplinák közé felveendő. A felsőbb osztályokban 
heti két órával. Addig is, mig ez megtörténnék, az ifjúság számára 
összeállított énekfüzetek, szakszerű bírálat és ministeri engedélyezés 
alá bocsátandók.

Oly városokban, hol több középiskola lévén, egy énektanár 
számára teljes óraszám kínálkozik, ott az énektanári állás zene- 
akadémiai oklevéllel bíró énektanárral látandó el, vagy olyannal, 
kinek eddigi működése után ministeri engedélylyel az énektanári 
oklevél megadatik. Hol felekezeti jellegű középiskola van, ott a 
felekezet, közte s a vállalkozó közti megállapodás szerint fizeti az 
énektanárt; fődolog jelenleg, hogy ott az énektanár vagy már ren
des tanár legyen, vagy oklevéllel bírjon az énekből. Hol vegyest 
állami és felekezeti jellegűek a középiskolák, ott az énektanár fize
tése első sorban az állami költségvetést terheli.

(Budapest.) Balásy Dénes.

ISMERTETÉSEK.
Hazai m űvek.

Magyar nyelvtan felsőbb osztályoknak. Irta Simonyi Zsiy- 
mond. Negyedik javított kiadás. Budapest, 1891. Az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés kiadása. 8r. 16tí 1. Ára 1 frt.

Mikor az Akadémia, elfogadva Révai rendszerét s Kazinczy nyelv
újítását, kiadta a Magyar nyelv rendszeré-1 (1846. és 1847.), tekintélye
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súlyával valahára megszüntette a korábbi nyelvtani ingadozásokat, s 
könyve azontúl irányjelölőül szolgált minden későbbi nyelvtan-irónak. 
Ezek közöl, nem számítva a külön utakon járó Riedl Szendét, ki nem 
szorosan az iskolák számára dolgozott, kettő vált k i: Ihász és Szvorényi, 
amaz főleg az elemibb oktatáshoz alkalmazkodó kérdező módszerével, 
emez önálló búvárlatain kívül különösen szabatosságával. Három évtizeden 
át ők voltak a középiskolai magyar nyelvtanítás intézői s könyveik — 
mint az irodalomtörténet-irásban Toldy Ferenczéi — kényelmes forrásai 
az újabb tankönyveknek. A 70-es évek végén mindkét téren csaknem 
egyszerre köszöntött be a változás; a nyelvtanban Simonyi, az irodalom- 
történetben Beöthy könyvei hirdettek új elveket, új vizsgálat alapján, 
új módszerrel. A múlt évtized ifjúsága már nagyobbára tőlük tanulta 
nyelvünk szabályait, irodalmunk történetét. Hogy nem mindenütt az ő 
könyveiket használták, ez nem igen változtat a dolgon, most az új irányok 
jelölőinek megvan az a sorsuk, hogy — mint Arany Gyöngyösiről mondja 
— „jó tulajdonaikat megeszi az idő, ha nem gyarapodik is belőlük.“ Ez 
a gyarapodás különösen újabb nyelvtanainkon vehető észre, melyeknek 
Simonyi könyvei még keresettebb forrásúi szolgáltak, mint Ihászé, Szvo- 
rényié a régebbieknek, mert az „iskola szüksége“ meg a „jobb módszer“ 
ép oly ingerlő, mint menthető ürügyet adtak az Írásra.

Nem lehet ugyanis tagadni, hogy Simonyi — mint az újítók álta
lában — első kiadású könyveiben itt-ott túllőtt a czélon; de siessünk 
hozzátenni, hogy a miket a gyakorlati tanítás hiányokúi vagy ilyen 
hibákúl tüntetett föl bennük, azokon — mindenki maga lévén leghiva- 
tottabb magyarázója saját szavainak — senki sem tudott alaposabban 
segíteni, mint épen ő, ki másfél évtized alatt kifejteit sokoldalú s mély 
búvárlataival nyelvtudományi irodalmunk legkiválóbb munkásai sorába 
emelkedett.

Ezúttal csak Bendszeres magyar nyehtan-áról szólok, melyre első 
sorban a III-ik osztálynak van szüksége, hogy az I. és II. osztályú s 
mondattani alapon haladó Kis magyar nyelvtan anyagának összefoglalója 
s kiegészítője legyen. Az 1879-ben megjelent első kiadás azonban e 
czélra nem volt elég alkalmas ; egyrészt mert a sok részlet s a példáknak 
egész özöne miatt nagyobb terjedelművé vált. mint a mennyit ezen osztály 
csekély óraszáma mellett alaposan feldolgozható; másrészt mert olyan 
fejtegetésekbe ereszkedett, melyek mint új kutatás eredményei, a nyelv- 
tudomány haladására nézve becsesek voltak ugyan, de tárgyalásuk és 
megértetésük a tanuló értelmi fokát felülhaladta.

Ezen első kiadáshoz viszonyítva a legújabb, mely e napokban jelent 
meg, olyan változáson ment keresztül, hogy a gyakorlati tanítás minden 
kívánalmának megfelel, a nélkül, hogy régi tudományos becséből veszített 
volna. Első lényeges javítás a rövidítés, melynél fogva a könyv meg- 
szabadúlt minden — iskolai tárgyalásban — fölösleges részlet terhétől; 
erre nézve elég meggyőző az a számadat, hogy míg az első kiadás 299 
oldalra terjedt, a mostani csak 165 oldalas, vagyis teljes négy ívvel 
rövidebb. A másik nem csekélyebb fontosságú javítás a tananyag csopor
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tosítása. Nézzük itt a főbb változásokat. A nyelvnek régi s újabb válto
zásairól szóló bevezetés után az új kiadás is három részre oszlik: hang
tanra, szótanra és mondattanra. A hangtan csak megrövidült, de a szótan 
lényegesen átalakúlt. Az első kiadásban ugyanis két szakaszra oszlott: 
jelentéstanra és alaktanra, s amaz még a beszédrészek és rokonértelmü 
szók fejezetére, emez a szóösszetétel, szóképzés és ragozás czímü 
fejezetekre. Az új kiadásban a szók jelentéséről (képzet, fogalom, képes 
beszéd, rokonért szók stb.) adott bevezetés után, az első szakasz a 
beszédrészek és szóképzésről, a második a ragozásról szól. Amabban
— igen helyesen — a szók jelentésével kapcsolatosan tárgyalja a szerző 
a szóösszetételt és szóképzést, a mint hogy e két eljárás épen a szók 
jelentését módosítván, együttes tárgyalásuk ép oly természetes mint 
czélszerű. Azonfelül a felosztás egyszerűsítése s a vele járó rövidítés 
áttekinthetőbbé tette a tananyagot s lényegesen megkönnyítette ennek 
alapos feldolgozását. A ragozásról szóló szakasznak leglényegesebb válto
zása az, hogy az első kiadásnak egykor sok vitát keltett tőelmélete 
most el van hagyva. A mondattan tárgyalásában legfontosabb az a változ
tatás, hogy az állapot- és módhatározók, melyeknek éles megkülönböz
tetése, főkép a kifejezés értelmi árnyalatait kevésbbé ismerő idegen 
ajkú tanulóra nézve mindig nehézséggel jár, most a körülményhatározók 
közös neve alá vannak foglalva, úgy hogy az uj felosztás szerint a hatá
rozók három csoportra oszlanak: hely, idő és körülményhatározókra, s 
ez utóbbiak alatt párhuzamosan tárgyalja a szerző: 1) az állapot és 
mód, 2) az éredet és ok, 3) a vég és czélhatározókat. A rokonhatáro
zóknak s ehhez képest a határozó mondatoknak ily összefoglaló tárgyalása 
itt is egyszerűbbé s világosabbá teszi a tananyagot és ismét könnyebbé a 
feldolgozást.

íme az új kiadás főbb változtatásai. Szándékosan vetettem össze 
a legrégibbel, melytől legjobban különbözik, hogy feltűnőbbé tegyem 
épen módszertani változtatásokban rejlő czélszerű javításait, s szándékosan 
mellőztem a részletek ismertetését, mert ezek úgyis általánosan ismerete
sek, s a szakszerű bírálatokat régen kiállották. Mindent összefoglalva: 
mivel Simonyi új nyelvtanában a régi kiadás jó és szükséges részei mind 
megmaradtak, az iskolai tárgyalást nehezítő fölösleges részletek és elmé
letek el vannak hagyva, a csoportosítás egyszerűsítésével pedig taníttatása 
könnyebbé vált s most igazán összefoglalása s kiegészítő rendszerezése 
az előbbi osztályok tananyagának: ennél fogva nemcsak a III. osztály 
számára vált minden kívánalmat kielégítő s alkalmas tankönyvvé, hanem
— a régi ismeretek felújítására — hasznos segédkönyvül ajánlható a 
felsőbb osztályok tanulóinak is. Mindenesetre olyan, hogy úgy tudományos 
értéke mint gyakorlati módszerével felülmúlja valamennyi újabb nyelv
tanunkat.

(Újvidék.) Dr. Badics Ferencz.
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Káldi válogatott egyházi beszédei. Életrajzzal és szótárral. 
Szerkesztette Bellaagli Aladár. (Jeles irók iskolai tára XXXVIII.) 
Budapest. Franklin-társulat, 1891. 8r. 802 1. Ára 1 frt.

Az előttünk fekvő kötet a XVII. századnak egy jeles prózairój át, 
Káldit mutatja be. Egyike ez amaz Íróinknak, kiket az irodalomtörténet 
eddig nem méltatott eléggé; pedig tősgyökeres magyar nyelve és szabatos 
stílusa megérdemli, hogy foglalkozzék vele mindaz, a ki nemzeti irodal
munk prózáját ismerni akarja. Csak helyeselhetjük, hogy a Fraklin-tár- 
sulat Káldi beszédeiből egy kis gyűjteményt kiadott, leginkább az iskolák 
szükségeit tartván ugyan szem előtt, de akként szerkesztve, hogy a nagy 
közönség kívánalmait is kielégítheti. Helyeseljük Káldi beszédeinek ki
adását már csak azért is, mert a magyar irók iskolai használatra szánt 
müvei között alig találhatni prózát. Az iskolának a különféle olvasó 
könyveknek egyes rövidre szabott darabjaival kellett beérnie; pedig nem 
volna szabad elbocsátani növendékeinket, míg kivált nevezetes régi próza- 
iróinknak nyelvét kellőképen meg nem ismerték.

A jelen kiadás szerkesztője, a ki néhány évvel ezelőtt Pázmán 
egyházi beszédeiből is állított össze egy kis gyűjteményt, előszavában 
számol be eljárásáról; megemlíti, hogy a szöveg az eredetinek mindenben 
hű másolata, csupán a helyesírás tekintetében tér el némileg az eredeti
től, de csak apró változtatásokat tévén úgy, hogy minden hangot és 
minden szót úgy írt le, a mint azt az iró kiejtetni kivánta. Az Előszó 
után Káldi életét és irói működését vázolja nagy vonásokban; nem 
bocsátkozik mélyen az iró tulajdonságainak bírálatába, mert kiadása főkép 
az iskola számára készült. A beszédekhez csatolt szótár megmagyarázza 
mindazokat a szavakat, a melyek a szöveg megértését megnehezítik. ■— 
A mű kiállítása a Franklin-társulat sajtójának jó hírnevéhez méltó.

(Körmöczbánya.) Takács György.

M. Tullii Ciceronis in M. Antonium orationum Philippicarum
I. II. et XIV. Bevezetéssel ellátta és magyarázta dr. Irányi (Banyák) 
Ede. Budapest, 1891. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. 
K.8r. 192 1. Ára ?

Mielőtt e mű tulajdonképeni ismertetésébe fognék, szükségesnek 
látom egy pár szóval előrebocsátani, hogy az iskolai tanítás érdeke mit 
kíván az iskolai auctorok kiadásától. Általánosan érezzük, hogy az iro
dalmi tanítás követelményeihez képest édes kevés, a mit ma még közép
iskoláinkban az auctorokból olvastatunk s épen azért örvendetes jelenség, 
hogy a szakkörök figyelme mind jobban oda fordul, mint lehetne e 
bajon segíteni. Hol a baj forrása, az iránt meglehetősen egy értelemben 
vagyunk mindannyian, kik csak e téren működünk. A görög nyelvből és 
— mióta puszta tantárgygyá lett — a latin nyelvből is felettébb nehéz 
megadni a növendékeknek azt a nehézséget vagy nem ismerő vagy maga 
erejéből is könnyen megbiró nyelvi készséget, mely a fokozott gyors
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olvasásnak elengedhetetlen föltétele. Ez az egyik nehézség. A másik, nem 
csekélyebb, ott van a változatosnál változatosabb reálékban, melyek még 
a nyelvértő embernek is nem kis dolgot adnak; s végre a harmadik, 
legnagyobb, ott van a latin Cicerónak vagy a görög Homerosnak lehető
leg jellemző, de azért hamisítatlan magyar nyelven való megszólaltatá
sában. Régebben, mikor a tanítás még autodidaxis elrendeléséből és az 
autodidaxis utján szerzendő ismeretek számonkéréséből állott csupán, a 
növendékek állapotával, tehát a haladásuk útját álló nehézségekkel is, 
egyszerűen nem törődtek, sőt nem egy helyt az akadályok elhárítására 
szolgáló segédeszközök pl. jegyzetes kiadások használatát is büntető szi
gorral tiltották. Az akkor dívó jegyzetes kiadások különben — e lelket
len tiltás mentségére legyen mondva — abstract magyarázatukkal, tenger 
idézeteikkel, ezerfelé utalásaikkal és rejtélyes abbreviaturáikkal úgy se 
tanulók kezébe valók voltak. Ez igazságtalan és elkeserítő eljárásnak 
azonban a haladó idő immár véget vetett s Utasításainknak a növendé
kek szellemi állapotából kiinduló s mindvégig ahhoz alkalmazkodó huma
nus methodusa üdvös hatást gyakorolt ott is, a hol különben nyitott 
ajtóra nem talált. Ma már kezére járunk növendékeinknek, ma már 
eleve elhárítjuk az akadályokat, melyek olvasásuk elé gördülnek; csak 
az a baj, hogy a nehézségek elhárítása, a praeparatio — épen az olvasás 
gyorsaságának és mennyiségének rovására — még egészen az iskola vál- 
laira nehezedik. A kinek előbb még az utat is egyengetnie kell, az ter
mészetesen jóval lassabban fog haladni, mint a ki kész úton indul el. 
Lehetővé kell tennünk tehát, hogy az iskolai praeparatiót az irodalmi 
tanítás fokán házi praeparatio válthassa fel s e feladat megoldását leg
természetesebben épen az iskolai irók kiadóitól várhatjuk.

De nemcsak ezt kell elvárnunk tőlük. Olvasni okulás kedvéért 
olvasunk s minden egyes olvasmányból több rendbeli: reális, ethikai, 
aesthetikai stb. okulást merítünk s azt is hol egyes helyekből, hol ki- 
sebb-nagyobb szerkezeti részekből meglehetősen változatos rendben vonjuk 
le. Nyilvánvaló, hogy az ily szétforgácsolt okulások magukra hagyatva s 
a puszta emlékezetre bízva elkallódnak, azért okvetetlenűl szükséges 
alkalmas helyen meg-megállapodni, a szétszórt okulásokat összegyűjteni 
és rokonságuk szerint csoportokba foglalni, hogy természetes kapcsolataik 
is támogassák megmai'adásukat a tudatban; okvetetlenűl szükséges még 
azonfelül a biztos felújítás lehetővé tétele végett — mert repetitio mater 
studiorum, •— hogy fel is legyenek jegyezve. S minthogy az iskolai 
iratás — diariumvezetés — mit eddig tettünk és kénytelenségből még 
folyton teszünk, idővesztéssel jár, még pedig ugyancsak az olvasás rová
sára, azért szükségesnek tartjuk, hogy szövegkiadásaink az olvasmányból 
meríthető fontosabb okulásokat is összefoglalják. Ezzel, ha nem szün
tetik is meg teljesen a diarum-használat szükségét, megszorítják mégis 
annyira, hogy a tanítás nyer időben, és hajtanak annyi hasznot, hogy 
az okulások egyik-másik körében lapidaris főpont-jegyzések helyett kidol
gozott összefoglalást nyújtanak a növendékek kezébe.

Lelkiismeretes szövegkiadás tehát, a kinek szivén van az iskola és 
az ifjúság érdeke, nem áll elő mint eddig, minden vezérelv nélkül szer
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kesztett jegyzetekkel csupán, hanem számot vetve a viszonyokkal való
sággal szolgálatába szegődik az oktatásnak egyfelől a tanítás fokának 
megfelelő praeparatióval, másfelől az elvonható főbb okulások egybe
foglalásával.

Iványi Philippikái — hogy rátérjünk végre — első tekintetre 
megmutatják, hogy az iskolai oktatás bajaival ismerős és velők számot 
vető szakember gondos kezéből kerültek ki. Szigorúan ragaszkodva az 
Utasításokhoz, szorosan tankönyvet akart Írni, mondja előszavában, s épen 
azért kerülve minden tudományos látszatot, úgy alak mint tartalom dol
gában szakítania kellett az eddigi magyarázatok és kiadások divatjával; 
jelszava volt: csak a legszükségesebbet, mindent a maga helyén és a 
kellő összefüggésben. Hogy nem üres szó. a mit mond, egy futó pillantás 
a mű berendezésére azonnal nyilvánvalóvá teszi. Az egész könyv négy 
különváló részből áll. Az első rész a bevezetés, melynek egyik fejezete 
a 14 philippikának történetét és tartalmát mondja el Cicero és Antonius 
viszonyának megvilágításával, másik fejezete pedig Cicerónak életét és 
irodalmi működését vázolja röviden. A második rész az I., II. és XIV. 
philippika szövegét adja az Eggenberger-féle kiadások módja szerint a 
szerkezeti részek és tartalmuk lapszéli feltüntetésével. A harmadik rész 
a magyarázatokat foglalja magában, melyek azonban nem folynak egy
folytában végig, hanem az iskolai tárgyalás módjának szoros szemmel- 
tartásával a beszéd szerkezetének részei s azon belül gondolategységek 
szerint darabolódnak el. Minden ilyen gondolategységhez van összefüggőleg 
szerkesztett tárgyi magyarázat, mely a tartalom, a történeti háttér és a 
reáliák megvilágítására törekszik, és van praeparatió, mely a szók és 
kifejezések értelmét és a gondolatok kifejezésének sajátságát alaktani 
kategóriák szerint öt csoportra osztva magyarázza. Ezek: nomina, verba, 
adverbia, phrases, stilisztika. A magyarázatokat mindegyik beszéd végén 
rövid tartalmi összefoglalás rekeszti be a beszéd szerkezeti tagozódásá
nak képével. A negyedik részt végre a függelék teszi, melyben a három 
beszédben előforduló régiségek magán-, vallás-, állam- és hadi régiségek 
czímei szerint vannak összeállítva. Látni való, hogy a könyv jól fel
készülve lép fel s egészben véve megfelel azoknak a követelményeknek, 
melyeket az említett nehézségek elhárítása és az oktatás eredményeinek 
összefoglalása szempontjából fűzhetünk és kell is fűznünk hozzája s meg 
kell adnunk továbbá, hogy minden részén meglátszik a hivatásáért lel
kesülő hév, a tárgyszeretet és a lelkiismeretes gond. De egy pár meg
jegyzést, a jó könyv érdekében épen, még sem hallgathatunk el.

A bevezető részben helyesebbnek tartottam volna Cicero rövidre 
fogott életrajzához fűzni a philippikák történetét, melyek úgy is elvá
laszthatatlanul függnek össze életének végső szakával, úgy hogy a philip
pikák története a szónok élte végszakának története és viszont Cicero 
utolsó éveinek története a philippikák története egyúttal. így elejét vette 
volna annak a visszásságnak is, hogy az életrajz vége elől az első feje
zetben, az eleje meg alább a második fejezetben van megírva; másrészt 
meg Cicero irodalmi működésének vázolásához szépen csatlakozhatott
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volna a szónok behatóbb méltatása. Én legalább azt a pár sort, melyeket 
a kiadó a szónok jellemzésének szánt, határozottan keveslem, főleg mikor 
abban a pár sorban még jelleme gyöngeségéről is ráér beszélni. Különben 
a bevezetés mindkét fejezete könnyű nyelven és világosan van megírva.

A tárgyi magyarázatok bőségesek — helylyel-közzel talán kissé 
szélesen is terjeszkednek, mint pl. 1., 5., 11. de Pyrrhi pace magyará
zatánál — s mivel nemcsak, hogy a tartalmat adják összefüggő elő
adásban, hanem a tanítás alkalmával adható magyarázatokat is felölelik, 
igen alkalmasak arra, hogy az egyes órán olvasottak számonadásának 
mintájául szolgáljanak s kitünően használhatók recapitulatiókra és repe- 
titiókra is. Csak nem tudom, miért változik itt a bevezetés egyszerű 
mondatszerkezete zsúfolttá, mikor a magyarázott reálék közbeiktatása 
már amúgy is nehézkessé teszi. Pl. „A nép t. i. Antonius vérlázító 
halotti beszédje által (Phil. II., 91.), melyet Caesar fölött tartott és 
melyet Cicero ezen alkalommal Antonius iránti kíméletből mellőzni akar 
(praetereo), fölingereltetve, a helyett, hogy Caesar holttestét tisztességes 
módon elégette és eltakarította volna, lázadást támasztott, az összeeskü
vőkre rohant és e mellett a fórumon azon a helyen, a hol Caesar holt
teste a zavargások miatt csak félig (t. i. tisztességes módon) égettetett 
el (insepultam sepulturam), Caesar tiszteletére vagy 20 lábnyi magas 
kőoszlopot emelt (columnae) „Parenti patriae"1 fölirattal.“

Helyesen van megválasztva s jól van feldolgozva a praeparatio 
anyaga is. Az első beszéd tüzetes átnézése meggyőzött arról, hogy kevés 
maradt el, a mi megvilágításra szorul s még kevesebb, a mi javítást 
kíván. Mielőtt idevágó megjegyzéseimet sorra keríteném, egész általános
ságban a praeparatio rovatos beosztásáról kivánok még egy pár szót ejteni. 
Jól mondja előszavában a magyarázó, hogy a praeparatio túlságos fel- 
aprítása, pl. ha minden nyelvtani dolognak külön rovatot szán, a helyes 
csoportosítás kárával esett volna. De van-e szükség az öt rovatra is ? 
Én több okból egészen fölöslegesnek tartom. Nem a szöveg sorrendjében 
következvén a szók és kifejezések értelmezése, a tanulónak megint csak 
keresgéléssel kell eltöltenie az időnek egy részét, melyet különben egé
szen a praeparatio megtanulására fordíthatna és a sorrend megbontása 
miatt még arra is ügyelnie kell, hogy az ismételten használt szók közül 
épen arra vegye a magyarázatot, a melyikre vonatkozik. Igaz, hogy a 
tévedés elkerülése végett a pontok számát jelzi a magyarázó a praepa- 
ratió rovataiban is, de azért az előkészület mégis csak körülményes, 
időrabló. Már pedig az ilyen praeparatiónak egyenesen időmegtakarítás 
a czélja. Aztán az irodalmi tanítás ezen a fokán a nomina, verba és 
adverbia szerint való csoportosításnak nem lehet értelme; a phrases- és 
a Stilistika-csoport különválasztásának pedig nem itt — az Utasítások 
sem így kívánják, — hanem nagyobb részek elvégzése után van helye, 
mikor az összefoglalások miatt megállapodunk az olvasásban. Ekkor kell 
a főbb phrasisokat és stilistikai sajátságokat is egybeállítani. Azért az 
én felfogásom szerint az apróbb egységek körében, ha nomen, ha verbum, 
ha phrasis, előfordulásuk sorrendje szerint kellene adni valamennyinek a
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praeparatióját, de szükséges volna végül külön phraseologiai és stilistikai 
függelékben összeállítani a praeparatióban megmagyarázott fontosabb 
phrasisokat és stílus-sajátságokat, amazokat talán tárgyi csoportok, 
emezeket pedig alaktani kategóriák szerint. S hogy ezzel a desideraták 
sorát berekeszszem, óhajtottam volna, ha a magyarázó, minthogy a phi- 
lippikák olvasását első sorban épen a történeti érdek ajánlja, különösebb 
figyelemben részesíti az ethikai szempontot, annyival is inkább, mert az 
iskolai tárgyalás főkép ezen fordul meg.

Minthogy így Irányi könyve praeparntiójával elhárítja az olvasás 
útjába gördülő nehézségeket, bevezetésével, tárgyi magyarázatával és füg
gelékével pedig biztosítja az Összefoglalások eredményeit; s minthogy 
kívánni valót keveset hagy fenn s azt sem abban, a mi benne van, 
hanem abban, a mi még benne nincs: azért Őszintén ajánlom szaktár
saim figyelmébe. Óhajtom, hogy legyen a könyvnek kelete már csak azért 
is, hogy a második kiadás a többi összefoglalásokkal kibővülve s apróbb 
fogyatkozásaitól is megtisztulva annál sikeresebben legyen használható. 
Hogy a tisztítás munkáján én is könnyítsék, ide iktatom, a miket az 
első beszédből kijegyeztem.

Helytelen vagy nem eléggé magyar fordítások : Praep. 1 — 6. in 
vigilia manere őrt állani e h. megmaradni őrhelyén; res optimas deferre 
ad aliquem a legüdvösebb indítványokat, javaslatokat előterjeszteni t. i. 
valamely felsőbb hatóságnak e h. üdvösebbnél üdvösebb indítványokat ter
jeszteni valamely felsőbb hatóság elé; praep. 7—10. rem convenire kiegye
zésre jut az ügy e h. kiegyeznek; neque remi — neque venti satis faciunt 
sem a gyors evezés, sem a kedvező szél nem elégített ki e h. gyors 
evezés, kedvező szél mind nem volt elég; vocem testem relinquere alicuius 
rei valamiről tanúságot tenni beszéd elmondása által e h. hogy legalább 
szavam felemelésével adjam bizonyságát hozzávaló rendületlen szerete- 
temnek; praep. 13—15. coniungere (cum deorum immortalium religione) 
azonosítani e h. halhatatlan istent illető tiszteletben részesíteni; invitus 
kénytelenül e h. kénytelen-kelletlen; (potestas modo veniendi in hunc 
locum) sit ha szabad is e h. csak lehessen idejönnöm ; praep. 16—18. 
chirographa dare Írást kiállítani e h. Írást adni ; praep. 36—38. inter
pretari, quale sit megérteni, hogy mit jelentsen e h. mit jelent.

Jó, de a szöveg összefüggésében használhatatlan értelmezés: praep. 
1—-6. principia-reliqua kezdetben és később tett intézkedések e h. a 
kezdetnek megfelelt a folytatás is ; quod vellet belátása szerint e h. 
a mit tanács-határozattá szeretett volna emelni, azt készen megfogal
mazva hozta magával; respublica revocatur ad aliquem (ad vestrum con
silium auctoritatem que) az államügyek kormányzása visszaszáll valakire 
e h. az államügyek vezetése újra a ti bölcs belátástokra van bízva; 
tabulam alicuius rei (decreti aut beneficii) figere valami ügyre vonatkozó 
rendeletet kibocsátani e h. rendeletet vagy kiváltságot közhírré tenni; 
praep. 13—15. malum! mi a patvar, tatáré h. a patvarba is! micsoda 
önkénytes szolgaság ez?

Kimaradtak a praeparatióból: 7. iter illud, quod tritum in G-rae-
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Вота recentes: köztük olyanok is, kik ép akkor jöttek Rómából; 12. 
tanto damno: ily súlyos veszteség terhe alatt; quodsi: hiszen ha; 15. 
doleo in suspicionem venire: sajnálatomra abba a gyanúba keverednek; 
fuerit quaedam necessaria: volt benne némi kényszerűség is, megenge
dem ; 17. cruenta illa quidem sed . . .: véres pénz, az igaz, de . . . ; 
quamquam ea quoque sit effusa, si ita in actis fu it: de hogyha még azt 
is elpocsékolták, hát isten neki, ha egyszer úgy állott azokban a ren
delkezésekben ; 26. illa legitima: az a törvényes formula; 28. nec érit 
iustior in senatum non veniendi morbi causa, quam mortis : a senatus- 
ból való elmaradásodat csak úgy ki nem menti a halálveszély, mint nem 
a betegség; 35. flectere: jobb útra téríteni; 33. non possum adduci, 
ut suspicer: nem megy fejembe a gyanú; 36. permoleste fero: legna
gyobb sajnálatomra; 38. quantum potero: tőlem telhetőleg.

Tárgyilag van magyarázva a praeparatióban 7—10. de vestro casu: 
a senatus gyöngesége, szunnyadása e h. egy szóval se panaszkodott a 
saját, annál többet a ti állapototok miatt; praeter naturam: erőszakos 
halál és fatum véletlenül bekövetkezett halál e h. (multa autem inpen- 
dere videntur praeter naturam etiam praeterque fatum) úgy látszik pedig, 
hogy sok minden fenyeget bennünket a természet rendje és a sors ren
delése ellenére is; 16—18. sine advocatis annyi mint militibus e h. 
kísérete vagy (perjogi értelemben véve) tanácsadói nélkül.

Helytelen magyarázat praep. 31—35. „metui a civibus Cicerónál 
többször acc. helyett a vagy ab praep. áll metuere mellett“, holott 
metui a civibus tuis quam diligi malis egyszerűen szenvedő mondat
szerkezet, melyben a cselekvő szerkezet tárgya természetesen alany — 
itt a malis állítmány személyjelébe burkolva — alanya meg viszont 
eredethatározó: a megfelelő cselekvő szerkezet tehát a rendes vonzatot 
mutatja : te magis metuunt cives tui quam diligunt.

Végezetül hadd álljon itt néhány értelemzavaró sajtóhiba helyre- 
igazítása is. A 11. 1. 7. sorában felülről: legio Martialis helyett olvass 
legio Martia-1; u. o. 4. s. felülről: Brundusium h. Brundisium; 17.1. 
legfelül : ,,M. Brutusnak Macedonia, Dolabellának pedig Syria jutott“ 
h. „M. Brutusnak Creta, C. Cassiusnak pedig Syria helyett, mely Dola
bellának volt szánva, Cyrenaica jutott“ ; 21. 1. második kikezdésében: 
26 éves h. 25 éves; 106. 1. 10. sor felülről: hírnök h. hirdető (praeco); 
118. 1. első hasáb 7. sorában felülről: hanem törlendő.

(Zombor.) Bácz Soma.

Vignola oszloprendszerei. Módszeres szerkesztésben magyarázza 
Palócéi Antal. Budapest, 1890. Pfeifer Ferdinand nemz. könyvke
reskedése. N. 4r. 15 lap szöveg és 12 photolithographált tábla. 
Ára vászonba kötve 2 frt 50 kr.

E kitűnő munka méltán megérdemli, hogy minél szélesebb körben 
terjedjen el. Két részből áll. Második részét képezi XII photolithographo- 
zott, tábla a következő beosztással:
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I. Az öt oszloprendszer összehasonlító egybeállítása. — II. Az oszlop
törzs és az oromzatok szerkesztése. — III. Az oszlopok összetételei. — 
IY. A toscan-rendszer. — V. A dór-rendszer (fogsorral). — VI. A dór
rendszer (gyámokkal). — YII. A jón-rendszer. — VIII. A jón-oszlopfö. —
IX. A korinth-rendszer. — X. A korinth-oszlopfő és a szarufők. — XI. A 
római rendszer. — XII. íves sorok egymás felett.

A munka első része a táblákhoz adott magyarázatokat tartalmazza. 
Legalább a szerző szerényen így nevezi. E magyarázatok összefüggő, teljes 
egészet alkotnak és Vignola oszloprendszereinek kitűnő és világos leírá
sát adják.

Legyen szabad nehány megjegyzést tennem a szerző állításaira, 
definitióira és végül mükifejezéseire. Teljesen igaz, a mit a szerző az 
előszóban mond, hogy t. i. Vignola oszloprendszerei kitűnnek a renaissance 
művészetben, de azért pl. Palladio nemes Ízlését nem igen múlják felül. 
A szerző nem mondja meg világosan, hogy (4. 1.) az építészeti szer
kezetnek e következő felosztása: 1. alépítmény, 2. támasz, 3. födém, 
tulajdonképen csak az oszloprendszerekre áll, mert minden más építmény
nél sok szerkezeti rész van még ezen kívül. A szerző az oszlop =  Säule 
és pillér — pilaster elnevezéseket többször fölcserélve használja. Az oszlop 
mindig köralakú keresztmetszetű, teherhordó és díszítésül is szolgáló szer
kezet, míg a pillér keresztmetszete négyszög. A 8. lapon a III. tábla 
magyarázatánál B) alatt ezt olvassuk: „Boltíves oszlopsor (íves oszlopsor) 
akkor áll elő, ha két-két oszlopot félkörű nyílást képező pillérekkel hozunk 
szoros kapcsolatba“. Bajos megérteni. Talán csak nem akarunk félkörű 
pilléreket az oszlopokra rakni ? Talán ezt így kellene helyesen mondani: 
„Boltíves oszlopsort kapunk, ha két-két oszlopot félkör (csúcsív, körsze
let stb.) alakú boltövekkel (boltívekkel), azaz falpiUéreJdcel kötünk össze“. 
A pillért és a falpillért czélszerű egymástól megkülönböztetni. A mi a 
műszavakat illeti, nagyon czélszerű volna, ha szakembereink biztos meg
állapodásra jutnának ez irányban. Palóczi az enthasis helyett suclarodás-1 
mond, a műegyetemi professorok vagy az enthasis szót használják, vagy 
ifjodást mondanak helyette. Kapcsolt oszlopsor helyett talán jobb a kettős 
oszlopsor. Duzzadék (Wulst) helyett megfelelőbb a hengertag. Ha pedig 
épen nincs jó magyar sző, nem volna-e czélszerűbb az internationalis 
kifejezést használni ? Én megtartanám a sima elnevezést a határozottan 
rossz félduzzadék helyett.

A rajzok általában véve nagy gonddal és igyekezettel vannak egybe
állítva. Kiváló műgondra és nemes Ízlésre vallanak a részletezések. Épen 
e kiváló műgond szempontjából nagy kár, hogy a szerző az I., II., III. 
és XII. táblánál kivételt tett. Itt minden részletezés elkerülgetése végett 
egyenes, ideális vonalakban rajzolt meg párkány-prophylokat, oszlopfőket 
stb., szóval minden architektúrát.

Különösen kitűnnek a rajzok tiszta, felismerhető prophylozásai, a 
díszítések, tagozatok, levélsorok stb. ügyes kézről tanúskodó, helyes ará
nyú és kitűnő kivitelű megrajzolásai. így a jóni oszloprendszernél (VII. 
tábla) igen csinos példát választott a szerző és azt még csinosabban raj
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zolta meg. Hasonló áll a korinthi és római oszloprend példáira, a IX.,
X. és XI. tábla egységes és részletrajzaira.

Methodikai szempontból Palóczi munkája határozottan nagy haladást 
jelöl. Itt az idő, hogy a gymnasiumbau és a reáliskolában tárgyi körök
ben tanítsuk a rajzoló geometriát és e czél elérésére minden középiskolai 
tanárnak is nagy szolgálatot tehet és új viszonyokat jelölhet meg a Palóczi 
kézikönyve. Melegen ajánlom minden szakember figyelmébe.

(Budapest.) Dr. Demeceky Mihály.

Constructiv planimetria a reáliskolának III. és IV. osztálya 
számára, irta Kiss E. János. XVIII rajzlap-melléklettel és 31, a szö
veg közé nyomott ábrával. Budapest, Franklin-társulat, 1891. 8r. 
VIII és 128 1. Ára 2 frt 40 kr.

E könyv annyi frappáns és sok tekintetben figyelemreméltó dolgot 
tartalmaz, hogy czélszerünek látom a t. szaktanár urakat eleve is figyel
meztetni reá. Külső kiállítását és felszerelését illetőleg mondhatom, hogy 
a Franklin-társulatnak díszére válik. Nyomásának tisztasága, papirosának 
jósága, de főleg a mellékelt táblákon levő ábrák pontossága és szépsége 
első pillanatra annyira meglepő, hogy önkénytelenül is a híres lipcsei B. G. 
Teubner czég kiadványait juttatja eszünkbe, melyekkel a versenyt bátran 
kiállja. Egyszóval ez egyszer valóban elegáns tankönyv és e tekintetben 
a hazánkban eddig megjelent hasonló könyveket mind fölülmúlja.

A könyv két főrészből áll és minden rész fejezetekre oszlik. Az I. 
részben (a reáliskola III. osztálya számára) a szerző tárgyalja az egyenes
vonalú sikalakokat a következő sorrendben : Bevezetés és geometriai segéd
elemek. 1. Az egyenes vonal. 2. A szög. 3. A háromszögek. 4. A négy
szögek. 5. Sokszögek. 6. Arányosság és hasonlóság. 7. Területconstructiók. 
A II. főrészben (a reáliskola IV. osztálya számára) tárgyalja a görbe 
vonalakat. Tartalma a következő: 1. A kör. 2. Az ellipsis. 3, A para
bola. 4. A hyperbola. 5. Evoluták, evolensek és spirálisok. 6. Cycloisok, 
kerékvonalak. Függelékét pedig a földmérés és a lielyszinrajzolás elemei 
képezik.

Az I. rész 52 lapra terjed, szöveg közé nyomott ábrákkal nem bir, 
de X külön táblán 188 lithographált idomot tartalmaz. A II. rész csak 
45 lapra terjed és ehhez tartozik hét (t. i. XI—XYII.) külön táblán 
111 lithographált ábra. A „Függelék“ végre 31 lapot tesz ki, 31 a szö
veg közé nyomott ábrával bir és azonkívül egy szinnyomatú külön táblával, 
melyen még 115 ábra van. A könyv szövegéhez tehát összesen 445 ábra 
tartozik.

Egy ilyen díszesen fölszerelt könyvért általánosságban 2 frt 40 kr. 
valóban nem sok. Csakhogy mint iskolai könyv más szempontból esik 
bírálat alá és olyannak tekintve, hajlandó vagyok hinni, hogy az ára még 
akkor is kissé nagy, ha a növendék két évig használja. Kevésbbé díszes 
kiállítás mellett tetemesen olcsóbb lehetne. Ilyen szempontból tekintvén 
a dolgot, első pillanatra figyelmünk az ábrák sokaságára esik, melyeknek
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redukálása a könyv árára befolyással birna. Azt kérdezzük, nem lehetne-e 
az ábrák halmazából sokat elhagyni ? Kétségkívül igen, mert hát bár
mennyire sajnáljuk is a szép idomokat, mindazonáltal a körbeirt szabályos 
csillagalakokat — nem értvén ez alatt azoknak construetióit bemutató 
ábrákat — a kapcsolt átmérők által adott kúpszeletekre vonatkozó érintő 
és egyéb feladatokat, az epicycloisokat és hypocycloisokat feltüntető föl
vételeket stb. mind el lehetne hagyni, a nélkül, hogy ezáltal a III. és
IV. osztályra megszabott tananyag megszorítást szenvedne. Ezen reductiók 
csak a könyv elegantiájára bírnának némi befolyással. A „reáliskolai 
tanítás terve“ nem kívánja a tárgyba való mélyebb behatolást. Késztetés 
utasításaiban legalább nem találom seholsem azt, hogy szükséges volna 
p. o. a kúpszeleteknél az érintő feladatokat részletességgel olyan kúpsze
letekre is alkalmazni, melyek tetszés szerint fölvett kapcsolt átmérők által 
advák. De nem is hiszem, hogy heti 2 óra alatt az utóbbiakra is elég 
idő maradna, ha e fejezetnél a graphikus constructiók megelőzőleg derék
szögű tengelyek által adott kúpszeleteken már teljes részletességgel tár
gyaltattak.

Általánosságban a táblákon levő ábrák mind nagyon szépen és pon
tosan vannak szerkesztve, csak a szöveg közé nyomott ábrákra fordított 
a szerző, úgy látszik, kevesebb gondot. Örömmel constatálhatom továbbá, 
hogy szerző szerkesztéseiből a szemölő pontozott vonalakat nagyobbára 
kiküszöbölte és finoman kihúzott teljes vonalakkal helyettesítette. Ezt 
mint utánzásra méltót említem fel.

Lássuk ezek után a tankönyv tárgyi részét. Előszavában a szerző
— kissé büszkén — azt mondja: „Könyvem rendszerében is látnak t. szak
társaim újítást“. Miben nyilvánulnak azon újítások ? A tisztelt kartárs 
urak, a kik a modern geometria rohamos fejlődését figyelemmel kisérték, 
tudni fogják, mennyire nem tart középiskolai geometriánk a tudományos 
geometria haladásával lépést. Ismerik továbbá azon külföldi — különösen 
németországi — reformmozgalmakat, melyek oda irányulnak, hogy a 
középiskolai geometria közelebb hozassék azon modern disciplinához, me
lyet Poncelettől, Steinertől, Standltól stb. bírunk, mely Euklides rend
szerétől eltér, és melyet ma modern synthetikai projectiós geometriának 
szoktunk nevezni. Tudni fogják végre, hogy Németországban az utolsó 
időben számos középiskolai tankönyv jelent meg és van használatban, 
melyben az anyag ilyen modern értelemben van átdolgozva A ki a fönt 
említett szavaknak ily értelmű magyarázatát keresné, az nagyon csalód
nék. A szerző rendszerében semmi újítás nem vehető észre, — ö mind
végig járt útakon halad. Pedig a szakember, ha ezt hallja, hogy valaki 
középiskolai geometriánk rendszerén változtatni akar, az újításokat első 
sorban az említett körben keresné. Azért igazán sajnálom, hogy a szerzőt
— mint modern mathematikust — nem üdvözölhetem a reformkísérletek
nek eme terén. Pedig a kísérlet a jelen esetben nem lett volna nagyon 
nehéz, mert a constructiv planimetria bő alkalmat nyújtana rája.

Újítások azonban mégis lelhetők könyvében, csakhogy azok a tár
gyalás methodikus menetére vonatkoznak, és mint olyanok, elég sikerül-
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teknek mondhatók, a mennyiben a tanítás általuk consequensebbé válhatik. 
Mint maga is mondja: „a construálandó geometriai alakzatokat mindenhol 
megelőzi a Magyarázat, követi a fölhasználandó Tétel s annak MegoTcolása. 
Ezután jönnek a Feladatod, utána a Constructio s ezután annak Meg- 
olcolása“. Az I. és II. részben a szerző ezen egymásutánt pontosan meg 
is tartja, csak a „Függelékben“ tér el tőle, a hol azt különben is bajo
san lehetne követni.

A szerző különben nemcsak tárgyát birja, hanem tollát is biztosan 
forgatja és én könyvét, tekintve számos fényoldalát, a tisztelt szaktanár 
uraknak, még jelen alakjában is, melegen ajánlhatom.

(Budapest.) Hornischek Henrik.

Könyvviteltan reáliskolák számára. Irta Noválc Sándor, a buda
pesti kereskedelmi akadémia rendes tanára. Budapest, 1891. Kiadja 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése. N.8r. VIII. és 128 lap. 
Ára 1 frt.

A szerző, kinek kereskedelmi iskolák számára irt számtani és könyv- 
viteltani munkái igen jó hírnévnek örvendenek, e tankönyvet a vallás- 
és közoktatásügyi ministerium megbízásából és utasítása szerint készí
tette azon negyedik és magasabb osztálybeli reáliskolai tanulók számára, 
a kik a könyvvitelt rendkívüli tantárgyképen hallgatni fogják.

A nagy szorgalommal és kiváló gonddal összeállított munka öt fe
jezetre oszlik. Az első fejezet a könyvvitel elemeit tartalmazza. Alkalmas 
példák alapján megmagyaráztatnak egyes nemzetgazdaságiam fogalmak, a 
melyek a könyvvitelben gyakrabban előfordulnak. Erre a szerző bemu
tatja a leltár és a pénztárkönyv feladatát és berendezését és útmutatást 
ad egyes irodai munkálatok elkészítésére. Már ezen a fokon megismer
teti a szerző a tanulóval a „tartozik és követel“ kifejezések jelentősé
gét és értelmét a könyvelés szempontjából. A második fejezet tárgyalja 
az egyszerű könyvvitelt, alkalmazva kereskedelmi üzletekre. Kiindulva a 
kezdő vagyon fölvételéből és nyilvántartásából a szerző a vagyonban esett 
változások feljegyzésére tér át, és kimerítő, könnyen érthető elméleti fej
tegetések után, áttekintést nyújt az egyszerű könyvvitel feladatáról, lé
nyegéről és az ezen könyvelési módnál használatban lévő fő- és mellék
könyvek berendezéséről, vezetéséről és lezárásáról. Számos egymástól 
független üzletesemény beható tárgyalása alapján a tanuló utasítást nyer 
az üzletesemények helyes megítélésére az elkönyvelés szempontjából. Erre 
következik az egyhavi üzlettervben foglalt üzleteseményeknek rendszeres 
elkönyvelése a naplóba, a pénztárkönyvbe, a főkönyvbe és nehány mel
lékkönyvbe. Minden üzletesemény elkönyvelése könyvelési utasításokkal 
van ellátva, a melyekből a tanuló sokat tanulhat. Ezek után kiterjesz
kedik a szerző a könyvek lezárására és újból való megnyitására. Az 
egész fejezet tárgyalása a szaktanárnak elég alkalmat nyújt a harma
dik osztálynak számtani tananyagát részint ismételni, részint bővíteni 
és kiegészíteni. A harmadik és negyedik fejezet a detailüzletek és mű
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helyek könyvvitelével foglalkoznak. Itt is a gyakorlati részt kimerítő el
méleti fejtegetés előzi meg. Behatóan tárgyalja a szerző a megrendelési, 
munkabér, caleulatió és anyagelszámolási könyvek feladatát, berendezését 
és vezetését. Ha a tanuló a tanár útmutatása mellett és vezetése alatt 
az itt tárgyalt egyhavi üzletterveket — ha kisebb terjedelemben is —• 
alaposan átdolgozza, akkor a kisebbkörű vállalatok és iparosok könyve
lési mód lényegét és alakját is elsajátíthatja magának. Az ötödik fejezet 
igen nagy gonddal választott számos feladványt tartalmaz, egyes és össze
függő elkönyvelésekre.

Ha e könyv elméleti és gyakorlati részében foglalt anyag elrende
zésén, csoportosításán és módszeres kezelésén végigtekintünk, örömmel 
constatálhatjuk, hogy a szerző a magas tanügyi hatóság részéről nyert 
megbízásra minden tekintetben teljesen megfelelt. A könyv nyelvezete 
világos és könnyen érthető és a fősúly mindig a tárgy lényegének meg
értésére van fektetve. A szerző itt-ott több anyagot tárgyal ugyan, mint 
a mennyit egy tanév alatt heti két órában, 13—14 éves tanulókkal el 
lehet alaposan végezni, de ez által a könyv hasznavehetősége alig szen
ved valamit, mert a szakavatott tanár majd olyan terjedelemben fogja 
tárgyalni és feldolgoztatni, a mint az a tanulók fejlettségi foka és az idő 
megengedik. Arról azonban meg vagyok győződve, hogy a könyvvitel tan
terve által kitűzött czél biztosan el lesz érhető, ha a tanár e tankönyvet 
vezérfonalúl, a tanuló pedig taneszközül fogja használni. A munka kiállí
tása is igen csinos és ára aránylag nem magas. Nyugodt lelkiismerettel 
ajánlhatom tehát e tankönyvet nemcsak a reáliskolai szaktanár urak 
figyelmébe, illetőleg a reáliskolai tanulóknak, hanem mindazoknak is, kik 
az egyszerű könyvvitelt magántanulás által kívánják elsajátítani.

(Budapest.) Beif Jakab.

KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .

Az országos közoktatási tanács.

Az újjá szervezett orsz. közoktatási tanács ápril hó 14-én tartotta 
alakuló gyűlését, melyben a Budapesten levő tagok mind részt vettek. 
Az ülést maga a vallás- és közöld, minister úr nyitotta meg a következő 
beszéddel.

Nagyon tisztelt urak ! A mikor ezelőtt két és fél évvel a közoktatásügyi 
ministerium vezetését átvettem, a közoktatási tanács reformjának kérdését 
már napirenden találtam s bár ministerségem első idejében mindenféle nagy 
kérdések tanulmányozásával igen nagyon el voltam foglalva, még sem késtem 
a közoktatási tanács kérdésével is foglalkozni. Első sorban tisztába akartam

35T an á reg y esü le ti K özlöny . XXIY.



jönni az iránt, mely okok azok, a melyekből a közoktatási tanács reformjának 
kérdése napirendre került. Nem nagy nehézséggel járt megállapítanom azt, 
hogy ez okok korántsem a személyekben rejlettek, hanem rejlettek a közok
tatási tanács szervezetében, oly annyira, hogy a közoktatási tanácsnak tagjai 
a legnagyobb odaadás mellett sem voltak képesek: munkálkodásaikkal oly 
eredményt elérni, a minőt ők maguk is óhajtottak s a közoktatási tanács is 
kontemplált volt. Ez észlelésnek természetes és logikai folyománya volt, hogy 
módozatokat kellett megállapítanom, a melyek a szervezetben a hiányokat 
megszüntetik s azokat lehetőleg kizárják. Meghallgattam e tekintetben a köz
oktatási tanácsot, gondosan mérlegeltem mindazokat a véleményeket, a melyek 
a közoktatási tanácsra vonatkozólag mérvadó oldalról felmerültek, ismételve 
értekeztem és tanácskoztam saját tanácsosaimmal, míg végre megállapodtam 
a közoktatási tanács új szervezetében, arra ő Felségének a királynak hely
benhagyását kikértem, s ennek megérkezte után azt tényleg életbe is lép
tettem. Az emberi természet gyarlóságából következik, hogy emberi műnek 
tökéletességére számot tartani alig lehet és így meglehet, hogy az általam 
újonnan szervezett közoktatási tanács szabályzatában szintén lesznek még 
hiányok és az életben a tapasztalás sok dologról ki fogja deríteni, hogy nem 
volt helyesen concipiálva ; de abban bizonyos vagyok, hogy azok a hiányok- 
melyek az eddigi tapasztalás nyomán merültek föl, lehetőleg kizárattak, sőt 
mi több, hogy a közoktatási tanács működésének még bővebb tért is nyi
tottam, hogy annak kezeibe több eszközt, több módot adtam arra, hogy nagy 
és nehéz feladatának könnyebben és biztosabban megfelelhessen. (Helyeslés.) 
Es erre t. uraim, nagy szükségünk is leszen ; mert a közoktatási tanácsnak 
nem csak az lesz a feladata, hogy az iskolai életnek a mindennapi kenyeret 
szolgáltassa, nem csak az, hogy a jelenlegi tanügyi szervezetből természet
szerűleg folyó fejlődésnek és gyarapodásnak megfeleljen, nem csak az, hogy 
pótoljon ott a hol kis hiányok vannak, hanem mindezek mellett az az igen 
nagy és fontos feladat is hárul reá, hogy új dolgokat is csináljon és alapítson 
meg velem egyetértőleg, hogy új szervezetet létesítsen, radikális újításokat 
eszközöljön ott, a hol azoknak szüksége beáll. (Éljenzés!) E részben csak 
egyre vagyok bátor már most is figyelmeztetni, és ez az, hogy szerintem 
a középiskolai reformmal már legközelebb komolyan foglalkoznunk kell; nem 
hiszem, hogy többé sokáig el lesz odázható az egységes középiskolának a léte
sítése. Ily körülmények között, t. uraim és tanúságot kívánva adni arról, 
mily nagy súlyt helyezek a közoktatási tanácsnak a működésére, alkalmat 
kerestem arra, hogy a közoktatási tanács új tagjaival találkozzam és hogy 
őket működésök kezdetén személyesen üdvözöljem. (Élénk éljenzés !) Ezt az 
alkalmat megtaláltam a mai napon, midőn az ríj közoktatási tanács első teljes 
ülését tartja és felhasználom arra, hogy szívélyesen üdvözölve a közoktatási 
tanács tagjait, mindegyiküknek köszönetét mondjak azért a készségűkért, a 
melylyel e nem könnyű, de fontos és nagy horderejű missiót elvállalni szívesek 
voltak és felhasználom annak kijelentésére, hogy teljes megnyugvással nézek 
jövő működésük elé és teljes bizalommal teszem le az önök kezébe azokat 
a nagy feladatokat, a melyek ránk várnak. (Élénk éljenzés !) Ez az, t. uraim, 
a mit ez alkalommal önöknek elmondani szükségesnek tartottam és mivel ez 
ülésen az elnöki tisztség nem engem illet, felkérem az ügyvezető alelnököt,
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hogy ezt a tisztet ellátva, a közoktatási tanácsnak a mai napra kitűzött első 
ülését megnyitni szíveskedjék, én pedig magamat önöknek a jóindulatába 
továbbra is ajánlom. (Lelkes éljenzés !)

A minister beszéde élénk helyesléseket és tetszést keltett, a melyeknek 
megszűntével Csáky Albin gr. minister eltávozott s a tanácskozás vezetésére 
dr. Heinrich Gusztáv ügyvivő alelnököt kérte fel, a ki a következő beszéddel 
foglalta el az elnöki széket.

Mélyen tisztelt tanács ! Midőn ü Felsége legkegyelmesebb elhatározásá
ból és Ő Excellentiája megtisztelő bizalmából nekem jut a szerencse, hogy az 
újraszervezett orsz. közokt. tanácsnak ez első ülését megnyissam és a minis
terium mélyen t. képviselőit, valamint az igen t. kartársakat szives tisztelettel 
üdvözöljem, nem tartom szükségesnek, hogy e tanács rendeltetését vagy czélját 
bővebben fejtegessem. Nem tartom ezt szükségesnek egyrészt azért, mivel erre 
nézve a felség szentesítette uj szabályzat kellő felvilágosítást nyújt, de azért 
sem, mivel ezúttal nem uj institutióról van szó, hanem oly intézményről, 
a mely már két évtizede fennáll, tagjainak önzésteíen buzgalmából nagy tevé
kenységet fejtett ki és a magyar közoktatásügynek legujabbkori történetében 
maradandó helyet biztosított magának. Hogy a működéséhez kötött minden 
várakozásnak, — tagjainak szakképzettsége és lelkessége ellenére is, — még
sem felelt meg teljesen, ennek főoka czélszerűtlen szervezetében keresendő, 
mért is már a régi tanács maga is sürgette átalakítását és Ő Excellentiája 
tényleg megejtette a szervezet reformját. E reform főczélja volt: a tudományos 
jellegű kérdéseknél a szakszerű tárgyalást biztosítani és egyúttal lehetővé tenni 
azt, hogy az egyes iskolák sajátos igényei és érdekei kellő, az eddiginél nagyobb 
érvényt nyerhessenek. ■

Mind a két szempont annál figyelemre méltóbb épen most, midőn úgy 
tapasztaljuk, hogy az iskolaügy minden ágára kiterjeszkedő reformtörekvések 
egész Európát izgalomban tartják és természetesen kiterjednek hazánkra is. 
Én a magam részéről azt hiszem ugyan, hogy e lázas nyughatatlanság, a mely 
a nevelés- és oktatásügy minden faktorának létjogát kérdésessé teszi, részben 
csupán annak az általános elégedetlenségnek a kifolyása, a mely ezt az ideges 
tin de siécle-t minden nyilatkozatában jellemzi; — de más oldalról tagadha
tatlan, hogy iskoláink nem egy tekintetben valóban legalább is arra szorulnak, 
hogy szervezetüket, módszerüket, eredményeiket komoly kritika és gondos 
revisió tárgyává tegyük ; hogy menten minden elfogultságtól fölvessük azt a 
kérdést, vájjon elégségeseknek tekinthetők-e a nyilvános oktatás sikerei és 
arányban állnak-e a rájok fordított idő, erő és tőke nagyságával? Egy kér
désre nézve máris igen örvendetesen indult meg, magának a kormánynak eré
lyes és lelkes kezdeményezéséből, a reformmozgalom hazánkban is : értem a 
testi nevelés ügyét, a melynek körében arra a fontos kérdésre kell megnyug
tató választ keresnünk, hogy mikép fejleszthető az ifjúság szelleme párhuza
mosan az uj nemzedék testi fejlődésével ? — mert az eddigi rendszer nem 
vette kellő figyelembe, hogy a szellemi fejlődés csak akkor tekinthető áldá
sosnak, ha egyúttal a növendékek testi izmosodása is biztosítva van.

A közoktatási tanácsnak e nagy reformmozgalmakkal szemben nézetem 
szerint igen jelentékeny feladata van. Hazánk, sajnos, nem dicsekedhetik tan
ügyi közvéleménynyel, a melyre a kormány bizvást támaszkodhatik. A külön
böző tanári és tanítói egyletek legnagyobbrészt belső, hogy úgy mondjam 
magánügyeikkel vannak elfoglalva, a napi sajtó pedig sokfélekép magyaráz
ható s azért többnyire félreértett jelszavak után indul, a melyekkel a közönség 
ismeretes tájékozatlanságát és a fogalmak általános zavarát még jobban fokozza. 
A társadalom e felszínes fejtegetések következtében nálunk is megszokta már, 
hűgy összes nevelő kötelességeit az iskolára hárítsa és oly feladatok megol
dását követelje az iskolától, a melyeknek megoldására ez utóbbi soha sem volt 
és soha sem is lesz képes; a különböző tanintézetekre vonatkozólag pedig — 
figyelembe nem véve az egyes iskolafájok sajátos rendeltetését — a legtúl- 
zottabb és leguniverzálisabb igényeket szereti emelni. Ez egészségtelen álla-
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potok közepette a közoktatási tanács van hivatva arra, hogy egészséges és 
tekintélyes tanügyi közvéleményt teremtsen és képviseljen; hogy a legfőbb 
tanügyi hatóságnak a legjobb szándékból származó intentióit szakavatott 
tanácscsal és higgadt kritikával támogassa ; hogy maga is, közvetlenül szerzett 
tapasztalatai alapján a mutatkozó bajok orvoslására és a fölismert hézagok 
betöltésére kezdeményező munkásságot kifejtsen. Mint tanférfiakat, minket első 
sorban az iskola belélete kell, hogy érdekeljen, s azért nekünk a tanügyi 
reform főezélja: a tudás emelése az egész vonalon. Tanáraink és tanítóink 
tudományos képzettsége és paedagogiai képessége, tanítványaink és hallgatóink 
alaposabb tudása és tágabb körű műveltsége, — ezek a mi szempontunkból 
minden reform valódi czéljai, a melyek mellett a szervezeti kérdések annyiban 
alárendeltebb természetűek, a mennyiben mindig csupán a jelzettem íőczél 
szempontjából jöhetnek számításba.

E szempontból is örvendetesnek tekintem, hogy О Excellentiája meg
hagyta a tankönyvek bírálatát a tanács munkakörében, mert kétségtelen, hogy 
az iskolák színvonalának emelésében az ifjúság ismereteinek alapúi szolgáló 
irodalom nagy fontosságai bir. De ideje, hogy a tanács szakítson e tevékeny
ségében eddigi gyakorlatával. Az elnézés kora, nézetem szerint, véglegeset, 
lejárt. Mind azok a tekintetek, a melyek eddigelé a bírálat kellő komolyságát 
többé-kevésbbé megakadályozták és az elnézésnek egy bizonyos fokát indo
kolttá tehették, ma már teljesen tárgytalanná lettek s igy végre valahára lehet
séges is, de szükséges is, hogy kizárólag a tudomány és az iskola szempont
jából vezéreltessük magunkat e nagy felelősséggel járó feladatunk megoldásá
ban. Nem szabad semmi körülmények közt még rég engedélyezett munkákkal 
szemben sem, megengednünk, hogy tankönyvek, a melyek tartalmilag nem 
állnak a tudomány színvonalán vagy magyarság vagystil tekintetében jogos 
igényeknek meg nem felelnek, az iskolába bejussanak. Nem szabad megenged
nünk, hogy élelmes Írók vagy kiadók minden könyvüknek engedélyezését 
magától értetődő jognak tekintsék, holott az valósággal kiváltság, a melyre 
csupán a komoly tanulmánynyal párosult hivatottság és a lelkiismeretes munka 
jogosítanak föl. Csakis ily komolyabb eljárástól, a mely legkevesebbet sem 
törődik a méltán sújtott felek feljajdulásával, várható tankönyvirodalmunk 
igazi föllendülése, a melyet úgy tanáraink tudományos munkássága, mint taní
tásunknak magasabb színvonalra emelése érdekében óhajtanunk és sürget
nünk kell.

Az uj szabályzat széles körű működési tért és fontos jogokat biztosít 
a tanácsnak, de egyúttal föl is tételezi, hogy minden tagja egész buzgalommal 
vállalkozik arra, hogy testületünk sokágú munkásságában tevékenyen részt 
vegyen. Ez önzetlen és jóakaratú támogatásra szorul is és számit is első sor
ban az elnökség, a melynek tagjait bátor vagyok magammal együtt a t. kar- 
társak nagyrabecsiilt jóakaratába és szives támogatásába ajánlani.

Az ügyvivő alelnök beszédét helyesléssel fogadták a tanácstagok. Ezután 
az ülés napirendjére kitűzött tárgyalások következtek. Első sorban a tanács
tagoknak szakosztályokba besorozását ejtették meg, maid megállapították a 
kinevezendő külső bírálók névsorát és végre a tanács ügyrendjét, a melyekre 
nézve kellően előkészített elnökségi javaslatok terjesztettek az összes ülés elé. 
A tanácskozás igen élénk menetű volt. Az elnökség javaslatai némi módosítá
sokkal elfogadtattak s legközelebb jóváhagyás végett a vallás- és közoktatás- 
ügyi ministeriumhoz fognak felterjesztetni.

A közoktatási tanács a mai üléssel rendszeres munkásságát megkezdvén, 
tanácskozásai gyors egymásutánban fognak következni, annál is inkább, mert 
az eddigi elnökségi ülések és a szakbirálók meglehetős nagy halmazát készí
tették elő a tárgyalásra váró ügyeknek. Első sorban az elintézést váró tan
könyvek tétetnek tanácskozás tárgyává, s már szerdán, ápr. 15-én tartotta az 
I. tudományi szakosztály első ülését, csütörtökön, 16-án pedig а II. tudományi 
szakosztály. A bizottságok is legközelebb kiküldetnek, hogy a tanulmányozást 
kivánó és sürgősebb elintézést váró ügyek most már minden késedelem nélkül 
befejeztessenek.
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A tanári fizetések emelése ügyében a budapesti bizottság eljárt a 
pénzügyminister s ministerelnök urnái is. A pénzügyminister ur előtt ápr. 14. 
Hofer Károly igazgató tartott rövid beszédet, melyben a kérvény tartalmát élő 
szóval adta elő. A pénzügyminister úr a következőket válaszolta :

A tanárok kéréséről s az egész mozgalomról alapos informátiót szer
zett. Semmiesetre sem mondható, hogy e kérés méltánytalan vagy túlzott 
volna. A vallás- és közoktatásügyi ministert illeti meg, hogy ez ügyben véle
ményt mondjon. Ő megígéri, hogy azon lesz, hogy a tanárok amaz erkölcsi 
elismerésen kívül, mely kétségkívül megilleti őket, a megérdemelt és szükséges 
anyagi segélyt is megnyerjék. Talán nem lehet majd minden kívánságot egy
szerre teljesíteni, de ő a maga részéről támogatni fogja az ügyet. Ezután 
bemutatták neki a küldöttség tagjait, Demeczky Mihályt, Jancsó Benedeket, 
Müller Józsefet, Alexander Bernátot, Szalkay Gyulát s szives kézszorítással 
búcsúzva a legjobb reményekkel bocsátá el a küldöttséget.

A ministerelnök ur ápril 22-én fogadta a küldöttséget. Itt is Hofer 
igazgató vezette a küldöttséget s tartott beszédet. A ministerelnök ur nagyon 
szívesen fogadta a küldöttséget. Kijelentette, hogy jól ismeri a tanárok hely
zetét s kérésüket méltányosnak ismeri el. A mennyire a körülmények engedik, 
támogatni fogja. Ezek után szívesen búcsút vett a küldöttség tagjaitól.

Tanulmányi versenyek. Csáky Albin gróf minister legújabb törek
vése az oktatás intenzivebbé tétele czéljából a versenyeket, mint a tanulók 
buzgalmának és ambicziójának növelésére szolgáló eszközt bevinni a köz
oktatásba. Erre szolgálnak azok a tanulmányi versenyek is, a melyeket Csáky 
Albin gróf legújabban létesíteni akar. A minister terve — a melyet a 
középiskolai ügyosztály vezetőjével, dr. Klamarik János ministeri taná
csossal már részletesen is kidolgoztatott — nem utánzata a franczia con- 
cours-oknak, a melyek csak külső kitüntetésből állanak és csak Írásbeliek; 
hanem a mi specziális viszonyainknak megfelelő alkotás lesz, a melynél 
a szellemi verseny győztese s — később az országban több verseny tar
tatván — több győztes kitűnő tanuló jelentékeny évi ösztöndíjban fog 
részesülni mindaddig, mig egyetemi tanulmányait be nem fejezte. E ver
senyek előreláthatólag az ország minden intézetében nagyban növelni fog
ják a diákok buzgalmát és ambiczióját s ez által a tanítás eredményét 
is. A versenyre csakis azok a tanulók bocsáttatnának, a kik érettségi 
vizsgálatukat kitüntetéssel tették le. A verseny tárgyai volnának a magyar 
nyelv és irodalom, latin nyelv (vagy reáliskolai tanulóknál a franczia nyelv), 
történelem és mennyiségtan. A verseny első része írásbeli volna. Csakis 
azok, a kik az Írásbeli versenyen mint legkiválóbbak győztek, bocsáttat
nak a szóbeli versenyre is. A szóbeli versenyen is győztesek nemcsak 
külső kitüntetésben részesülnének, hanem évi 3—400 forintos ösztöndí
jakban is, egyetemi tanulmányuk idejére, úgy, hogy az ily tanulók felsőbb 
tanulmányaikhoz az eszközöket, a melyek napjainkban oly költségesek 
bőven megszerezhetnék ; a versenyek e következménye tehát igen nagy 
fontosságú s minthogy a versenyeken tehetős szülők gyermekei is részt- 
vehetnek, várható, hogy a győztesekből a tudományok független mívelői
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is fognak kikerülni. E verseny egyelőre csak a fővárosban tartatnék, később 
Kolozsvárit s aztán az ország más nagyobb helyein is. A verseny exami- 
náló bírálói különböző középiskolákból vétetnének, a többi bírálók pedig 
nemzeti kultúránk független állású kitűnőségei közül választatnának ki.

A kiállítás ügye.

A július elejére tervezett középiskolai kiállítás, melynek tervezetét 
februáriusi számunkban közöltük, az eddigi kilátások szerint sikerültnek 
Ígérkezik. Iskoláink egy része, még azok is, melyek mit sem állíthatnak 
ki, oly lelkesedéssel üdvözlik a kiállítás eszméjét, hogy joggal remélhet
jük, hogy ha a kiállítók buzgalma nem lankad : egyesületünk a kiállítás
sal a maga elé tűzött czélt elérheti. Ez a czél az, hogy egyesületünk 
bemutassa egyrészt az ö saját működésének látható jeleit, másrészt szolgálja 
a középiskolák ügyét azzal, hogy kiállítja a középiskolai tanítás legfontosabb 
segédeszközeit: a szemléltetésre, kísérletezésre szolgáló eszközöket, tan
könyveket és Íróeszközöket, a melyek terén az utóbbi időben nagy hala
dás mutatkozik, bemutassa az iskolai épületeket, melyek közűi az utóbbi 
időben, különösen a középiskolai törvény megalkotása óta több valódi 
palotává lett, hirdetve a középiskolai ügynek a nemzeti fejlődés szem
pontjából való fontos missióját. Végül a tanáregyesület, mint a közép
iskolai tanárok nagy részének egyesülete, kötelességének tartja, hogy ma
guknak a tanároknak működését — legalább a mennyire lehetséges — 
szemlélhetővé tegye. Ez a kiállítás hármas czélja. Hogy mennyire érhetjük 
el, az függ a közreműködő tagtársak buzgalmától. A kiállítási bizottság 
igen serény munkásságot fejt ki. Staub M. elnöklete alatt már több ülést 
tartott és ezután állandóan kéthetenkint — szükség szerint gyakrabban 
—' beszéli meg a teendőket.

Márczius 17-én három felhívást küldött szét a bizottság. Egyet a 
kereskedőkhöz, másikat az igazgatókhoz és harmadikat a tanárokhoz. E 
felhívások szövege a következő :

Az orsz. középiskolai tanáregyesület f. é. juliushó elején üli meg fenn
állásának huszonötödik évfordulóját. Ez alkalommal jubilaeumi közgyűlése ide
jében 6—7 napig, esetleg hosszabb ideig tartó középiskolai kiállítást rendez. 
A választmány megbízásából működő bizottság nevében azon kérelemmel for
dulunk hazai könyvkereskedőinkhez, tanszerkereskedőinkhez, tanszerkészítőink
hez, papirkereskedőinkhez, nyomdáinkhoz, hogy a kiállításban való részvéte
lükkel a kiállítás erkölcsi és anyagi sikerét, úgy a saját érdekükben, mint a 
középiskolai oktatásügy érdekében előmozditani szíveskedjenek. A kiállítás 
főbb tárgyai: 1. A tanáregyesület összes kiadványai. 2. Iskolák tervei és képei. 
3. Tankönyvek, segédkönyvek és ifjúsági könyvtárba való könyvek. 4. Tan
szerek és tanítási eszközök. 5. Iskolai bútorok. 6. Tanárok irodalmi stb. mun
kásságának feltüntetése. 7. Hivatalos kiadványok. 8. Higiéniai kiállítás. 9. 
Statisztikai grafikus táblázatok. A kiállítás egyik czélja, hogy feltüntesse a 
középiskolai oktatás-ügynek haladását. E czélból pl. a tankönyvek és tansze
rek tekintetében történt haladás feltüntetése végett nemcsak a jelenleg hasz
nálatos könyvek és tanszerek kiállítása van tervbe véve, hanem a múltban 
használtaké is. A tanszerek kiállításában az egyes kiállítók versenytárgyai 
mellett normalgyűjteményeket is be akarunk mutatni, vagyis olyan gyűjtemé-
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nyékét, melyeknek egyetlen iskolából sem volna szabad hiányoznia. A t. kiállító 
urak tájékoztatása végett megemlítjük, hogy a bejelentés határidejéül április 
hó 15-ét tűztük ki, kiállítási tárgyaikat pedig junius hó 15-e és 25-e közt kell 
beküldeniök. A tárgyak beküldésének és elszállításának költsége a kiállítókat 
terheli, továbbá a kiállítás költségeinek fedezése czéljából később megállapí
tandó, igen mérsékelt helydíjat tartoznak fizetni. Ha a kiállítás költségeit a 
kiállítás czéljaira szolgáló adományok és helypénzek fedezik, akkor a bizott
ság gondoskodik kiállítási katalógus készítéséről. A kiállítás helye a buda
pesti V. kér. áll. főreáliskola épülete. Értesítéssel szolgálnak dr. Веке Manó, 
a budapesti V. kér. áll. főreáliskola és Szerelemhegyi Tivadar, a budapesti 
II. kér. kir. főgymnasium tanárai.

Igen tisztelt Igazgató Úr ! Az orsz. középiskolai tanáregyesület az idei 
jubilaeumi közgyűlése alkalmából középiskolai kiállítást rendez, melynek leg
főbb tárgyai : tankönyvek, ifjúsági iratok, tanszerek, tanítási eszközök, iskolák 
tervei és képei stb. Alulírottak, mint a kiállítási bizottság titkárai, azon kérés
sel fordulnak igen tisztelt igazgató úrhoz, szíveskedjék e kiállítás erkölcsi 
sikerét szives hozzájárulásával biztosítani. A kiállítás czélja. hogy feltün
tesse — legalább a mennyire lehetséges — azt az óriási haladást, a mit közép
iskoláink életében még külsőleg is tapasztaltunk különösen a lefolyt 25 év 
alatt: a haladást a tankönyvek, tanszerek, tanítási eszközök, épületek stb. 
tekintetében. Ezért kérjük igen tisztelt Igazgató urat, szíveskedjék a tisztelt 
szaktanár urakat felkérni, hogy a vezetésük alatt, álló szertárakból a történeti 
becsű eszközöket, tankönyveket, továbbá az általuk készített vagy tervezett 
tanítási eszközöket és tanszereket, ha azoknak kiváló fontosságot tulajdoníta
nak és a középiskolai oktatás-ügy érdekében annak szélesebb körökben való 
elterjedését kívánatosnak tartják : a kiállítás ideje alatt (mely körülbelül 10 
napra terjed) rendelkezésünkre bocsátani. Egyúttal igen tisztelt igazgató urat 
arra kérjük, hogy az iskolai épület rajzát (és ha új az épület, a régit és újat) 
kiállítani szíveskedjék. Megjegyezzük, hogy a tárgyak ide- és visszaszállításá
nak költsége az iskolát, illetőleg a beküldőt terheli; de ha a kiállítás anyagi 
ereje megengedi, akkor esetleg, ha nagyobb költségek merülnének fel, előle- 
ges megegyezés után, a bizottság fedezendi a költségek egy részét. Kérjük 
igen tisztelt Igazgató urat, hogy szíveskedjék bennünket legkésőbb április hó 
közepéig értesíteni, hogy minő tárgyakat küld a vezetése alatt álló intézet ? 
A kiállítási tárgyakat legkésőbb junius hó 20rig kérjük beküldeni dr. Веке 
Manó czíméhez (У. kér. áll. főreáliskola). Értesítéssel szolgálnak az alul
írottak.

Igen Tisztelt Kartárs Urak ! Az „Orsz. Középiskolai Tanáregyesület“ az 
idei jubilaeumi közgyűlése alkalmából középiskolai kiállítást rendez, melynek 
legfőbb tárgyai: a középiskolában használatos tankönyvek, segédkönyvek, ifjú
sági olvasmányok, tanszerek, tanítási eszközök stb. lesznek. Tervbe van véve 
az is, hogy a tanárok irodalmi s egyéb culturalis téren kifejtett működésük 
kiállításával bemutassuk, hogy minő hatalmas factor a magyar cultura fejlesz
tésében a középiskolai tanárság; de tudjuk, hogy a tanárok által kifejtett eme 
munkásságnak csak töredékét lehetne kiállítani; tehát a kiállítás ezen részét 
csakis akkor lehet a programmban meghagynunk, ha az egybegyűlő anyag oly 
tekintélyes, hogy a nagy és érdekes tömeggel elérhetjük a kívánt hatást. E 
végből azon kéréssel fordulunk tisztelt Kartársainkhoz, hogy szíveskedjenek 
mihamarabb, legkésőbb azonban április hó közepéig alulirottakat, mint a kiál
lítási bizottság titkárait értesíteni, hogy hajlandók-e irodalmi, művészeti, vagy 
más, a culturalis téren kifejtett működésük tárgyait kiállítani ? E végből kér
jük a Tisztelt Kartársakat, hogy válaszukban tudassák velünk, hogy a kiállí
tandó tárgyak mifélék ? (tankönyv, tanítási eszköz, szépirodalmi, szaktudományi 
(minő szakbeli), hirlapi czikkek gyűjteménye, zeueszerzemény, festmény, tár
sadalmi téren kifejtett működésük bizonysága (minő) stb.), továbbá, hogy a 
kiállítandó darabok száma mekkora? Megjegyezzük, hogy a kiállítandó tár
gyak csinosságára is súlyt kívánunk helyezni, nehogy a szemlélőben a külső
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visszatetszést szüljön. Ezért pl. a könyvek tiszta (ha lehetséges, díszes) kötés
ben küldendők. Megjegyezzük továbbá,, hogy a tárgyak beküldésének és haza- 
szállításának költségeit a tulajdonos viseli, mert a kiállítás anyagi erejét jelen
tékenyen igénybe vennék a szállítási költségek, míg az egyesekre csak igen 
csekély teherrel jár. Tisztelt Kartársak 1 Azt hiszszük, felesleges hangsúlyoz
nunk, minő nagy fontossága van a kiállítás ezen részének, minő fontossággal 
bír ránk nézve, hogy a kiállítás szemlélőinek bemutassuk és katalógusainkban 
maradandóan is megörökítsük : hogy a magyar középiskolai tanárok minő oda
adással és minő sikerrel szolgálják az iskolai tanítás mellett a magyar culturát, 
de épen culturalis szempontból fontossága van annak, ha a társadalom egyik 
legtekintélyesebb osztályának a magyar műveltség fejlesztése körüli működése — 
legalább némi megközelítéssel — nyilvánvalóvá lesz. Épen e magasabb czél 
szempontjából tekintve a dolgot, senki sem vádolhat bennünket szerénytelen
séggel, ha működésünket összegyűjtve mutatjuk be ; mert a mi az egyesre, 
ha saját érdekében történik, szerénytelenség volna, az, mivel itt az összeség 
érdekében történik: kötelesség. A kiállítás e részének sikere a résztvevők 
nagy számától függ. Ha a kiállítandó tárgyak száma csekély lesz, akkor le 
kell mondanunk a programm ezen pontjáról; azért ismételten arra kérjük at. 
kartársakat, hogy lehetőleg teljes számban vegyenek részt e kiállításban. 
Kérjük t. kartársainkat, hogy beküldendő tárgyaik jegyzékét legkésőbb 
április hó közepéig küldjék be. Kiállítási tárgyaikat legkésőbb junius 10-ig 
kell beküldeniök dr. Веке Manó czíméhez (Y. kér. áll. főreáliskola). Értesítéssel 
szolgálnak az alulírottak.

E felhívások és a bizottság utánjárásának eredménye gyanánt meg
említjük, hogy eddigelé már több intézet, sok tagtárs, egy főigazgató 
(egész tankerületének épületrajzaival) és több tanszerkészítő jelentkezett. 
Különösen megemlítendőnek tartjuk azt az örvendetes tényt, hogy a kö
zépiskolai ügyek ministeriumi vezetője, Klamarik minist, tanácsos úr is 
igen élénk érdeklődést tanúsít a kiállítás ügye iránt és kilátásba helyezte, 
hogy a kormány maga is kiállít, továbbá br. Eötvös Lóránt egyetemi 
tanár úr szintén teljes készséggel állítja ki az egyetemi physikai intézet 
históriai becsű és a középiskolai tanítás szempontjából fontos eszközeit, 
Szabó József egyetemi tanár úr megengedte, hogy nagy gyűjteményéből 
egy ásványtani normálgyüjteményt válaszszunk ki, Fölser István műegye
temi tanár úr pedig geometriai gyűjteményét bocsátotta rendelkezésünkre 
stb. Ezek volnának a főbb eredmények. Ez eredmények mellett nem 
hagyhatjuk el az eddigi hiányok megemlítését. Hiányzik ugyanis egyelőre 
a kellő anyagi erő. Egyes kiállítók ugyan eddigelé már tettek a kiállítás 
czéljaira nagylelkű adományokat, nevezetesen felajánlott WodianerF. könyv- 
kereskedése 100 frtot és az összes nyomtatványok ingyen való szállítását, 
Rigler J. Ede 50 frtot, Károlyi Gy. 20 frtot, Singer és Wolfner 20 frtot, 
a miért e helyen is köszönetét mondunk, és a kiállítási térdíjak fejében 
is számíthatunk némi jövedelemre ; de ez az összeg még távolról sem elég 
a felmerülő költségek fedezésére. A bizottság abban a reményben van, 
hogy a hiányzó pénzösszeget pótolni lehet és a nemes czélt anyagi erő 
hiányában nem kell feladnunk. A másik hiány pedig az, hogy igen sok 
intézet még nem jelentkezett; ezek közt több olyan, melynek történeti 
múltja van, melynek hazai közoktatásügyünk fejlődésében nagy szerepe 
van. Ez intézetek tisztelt igazgatóit e helyen is arra kérjük, hogy minél 
előbb jelentkezzenek, hogy a kiállítás lehetőleg teljessé váljék. A tanárok
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irodalmi és művészeti stb. téren kifejtett működésüket bemutató kiállítás 
még eddigelé nagyon hiányosnak mutatkozik, mert nagyon sokan nem 
jelentkeztek tagtársaink közül. Azért t. tagtársainkat is kérjük, hogy 
minél előbb jelentkezzenek, hogy a kiállítás e részével a kívánt ered
ményt érhessük el.

Adalékok középiskolai administratiónk történetéhez.
I.

II. József császár korában a centralisatió a tanügy terén is meg
éreztette hatását. Minden legcsekélyebb ügy felment a helytartótanácshoz, 
illetőleg az ennek kebelében fennállott tanulmányi bizottsághoz (elnöke 
gr. Haller József, helytartótanácsi tanácsos, tagjai: Lakits György, Veza 
Gábor, Makó Pál, Szerdahelyi György, Pethő Jakab, Lányi Samu), sőt, 
minthogy az utóbbinak jegyzőkönyvei fölterjesztettek az udvari caneellá- 
riához is, lehet mondani, hogy az iskolák belső életének minden mozza
natáról legfelsőbb helyen is tudomást vettek.

A József császár korabeli tanügyi administratiót az országos levél
tárban őrzött hivatalos iratokból tanulmányozva, több érdekes és ma már 
kevéssé ismert adatra akadtam, melyeket előre megállapított rendszer nél
kül, úgy a hogy sorjukat kerítem, legyen szabad e lap hasábjain közzé- 
tennem.

Ez alkalommal az e korbeli igazgatói és tanári minösítvényi táblá
zatokról akarok nehány szót elmondani. Az 1786. évi 30,279. sz. a. kelt 
helytartótanácsi rendelettel „ex concluso commissionis studiorum“ meg
küldetnek a tanulmányi kerületi főigazgatóknak a minösítvényi táblázatok 
mintái, melyekből láthatjuk, hogy a kormány mi mindent akart tudni az 
igazgatók és tanárok felől.

Az igazgatói minösítvényi táblázatoknak a következő rovataik vol
tak: 1. Vezeték- és keresztnév? 2. Hazája és születéshelye ? 3. Állapota? 
(„Ob er ein Weltpriester und aus welcher Diözes ? Ordensgeistlicher oder 
Weltlicher?) 4. Kora? 5. Egészségi állapota? 6. Minő tudományokat 
tanult és tanított ? 7. Minő nyelveket beszél ? 8. Hány éve működik
jelenlegi állásában? 9. Legutóbb milyen alkalmazásban volt? 10. Minő 
más hivatalokat visel még? 11. Tanügyi és közszolgálatában eltöltött 
éveinek összes száma? 12. Milyennek mutatkozik az érintkezésben, milyen 
az erkölcsi viselkedése és bánásmódja? 13. Minő magatartást tanúsít 
jelenlegi hivatalában? 14. Mekkora a fizetése vagy jutalomdíja?

A tanárok minösítvényi táblázataiban körülbelől ugyanazokat a rova
tokat találjuk; nevezetesen azonosak az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
11., 12., 14. szám alattiak, melyekhez járulnak még: Mely iskolában 
( =  osztályban) tanít ? — Ha világi ember, nemes származásu-e, nős-e ? — 
Mily módszerrel (mit welcher Erklärungs-Art) és mily buzgósággal telje
síti tisztét ? — Továbbá egy rovat: Tanítványainak száma: a) általában, 
b) nemesek, c) polgáriak, d) népből valók (Gemeine), mindenütt az emi
nensek és ösztöndíjasok külön megjelölésével.
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Külön minősít vényi táblázatokat követeltek a hitoktatóktól és szol
gáktól.

Jellemzésül ide iktatok a kassai tanulmányi kerületi főigazgató által 
1786-dik évben fölterjesztett minősítvényi táblázatokból nehány kivonatot, 
megjegyezve, hogy 1. e táblázatok a tanulmányi bizottság 1786. évi okt. 
30-án tartott ülésében tárgyaltattak (47,678—86. helytart.), 2. hogy az 
alább következő minősítéseket maga a főigazgató jegyezte be sajátkezüleg 
a táblázatokba.

a) M. P., Vorsteher (igazgató) in Neusohl, hält auf wahre, innere 
Schulordnung, besonders nach der neueren Vorschrift, nicht genau.

h) G. Sz. in Ofen scheint Zerstreuungen zu lieben und ist im 
Brief-Wechsel gemächlich und oberflächlich.

c) J. T. in Pressburg jagt nach Zerstreuungen, macht kleine Ränke, 
lebt unordentlich, ist saumselig, unarbeitsam und in seinen Geschäften 
ungenau.

d) A. Z. in Tyrnau, gemächlich und ohne Genauigkeit in seinem Amte.
e) J. B. in Kolotscha, saumselig, unfolgsam, sehr stitzig, wegen 

seiner Hartsinnigkeit und Unverträglichkeit auch schon höheren Ortes 
bekennt.

f) U. K. in Ketschkemeth, nicht einträchtlich genug und in 
seinen Amtsverrichtungen ohne sonderliche Thätigkeit.

<?) S. H. in Neutra, verräth etwas Hartsinn.
Ii) A. M. in Privitz, übersieht aus Anhänglichkeit an alte Gewohn

heiten nicht selten die neueren Befehle.
i) M. P. in Briesen, stolz auf seine eingebildeten Verdienste und 

misvergnügt über seine gegenwärtige Lage, ohne allen Eyfer.
Je) E. K. in Karpfen ist von rochen Sitten, voll der Möncherei und 

verursacht aus Unkunde der deutschen Sprache manche Verwirrungen.
l) J. Sch. in Kremnitz, beinahe ohne alle Kenntniss der Schul

studien, überlässt das meiste und wichtigste den Lehrern.
m) S. C. in Verbitz, ist ein unwissender, rocher Mann: verwirrt 

und vernachlässigt manches aus Unwissenheit und Gemächlichkeitstriebe.
n) J. P., Lehrer der Geschichte in Pressburg, ist in seinem Vor

trage weitschweifig und erzehlt gerne Wundergeschichten (!)
o) P. N., Lehrer der Logik allda, seinen Zuhörern unverständig und

des Amtes überdrüssig, etc. _ _  , „Közli Er. Finácey Emo.

I R A T T Á R .

Az érettségi vizsgálatoknál követendő eljárás ügyében a vall. 
és közokt. minister 1891. ápr. 11-én 52,348/1890. sz. alatt a követ
kező rendeletet intézte valamennyi tanker, főigazgatósághoz:

Az érettségi vizsgálatokhoz kiküldött kormányképviselők és minis- 
téri biztosok m. évi márczius hó 9-ik, 10-ik és 11-ik napjain Budapes-
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ten megtartott értekezlete egyhangúlag elismerte, hogy középiskolai tan
ügyünk az 1883. évi XXX. t.-cz. megalkotása óta általában emelkedett.

Az eredmény és eljárás összességére vonatkozó ez osztatlan elismerés 
mellett azonban a szóban levő értekezlet, mind a vizsgálati eljárás, mind 
az egyes tantárgyak anyaga, módszere és tanítási eredménye tekintetében 
a további haladás és javítás nem egy útját jelölte ki, s a concrét ész
revételek és indítványok nagy gazdagságát hozta felszínre.

Addig is, míg a kifejlett eszmecseréből levonható tanulságokat a 
jegyzőkönyv közzététele útján szélesebb körökkel is megismertethetném 
s a szükségeseknek mutatkozó összes intézkedéseket megtehetném, ezúttal 
az értekezlet tárgyalásaival kapcsolatosan a középiskolai tanártestületek 
figyelmét csak nehány oly észrevételre liivom fel, melyek már a f. év 
végén tartandó érettségi vizsgálatokon érvényesíthetők lesznek.

Mindenek előtt magának az érettségi vizsgálatnak mivoltát nem 
méltányolja kellőképen a tanári testületek egy része. Még sok helyütt 
dívik az érettségi vizsgálatra való hosszadalmas praeparálás, az Írásbeli 
vizsgálatokon a mutatványszerű tételek kijelölése, a szóbelin betanult tan
könyvi anyag puszta lekérdezése vagy túlságosan részletes ismeretek szá
monkérése, holott e vizsgálat főczélja a tanuló felfogásának és értelmi 
fejlettségének, az alapfogalmakban és alapismeretekben való biztos tudá
sának, s általában szellemi érettségének puhatolása és megállapítása lévén, 
sem külön e czélra szolgáló betanításnak, sem külső sikert kereső, leczke- 
szeríí vizsgálati eljárásnak helye nem lehet. A tanuló gondolkodási fej
lettsége tehát a középiskolai tanfolyam során megszilárdult sarkalatos 
ismereteken vizsgálandó meg, és pedig oly nemű combiná.lt kérdésekkel, 
melyek minden aprólékos adatot kizárnak.

Ez okból, annak megállapítására, hogy a tanuló értelmileg eléggé 
fejlett-e, első és főbizonyíték a magyar írásbeli szabad dolgozat. Itt nem
csak arról van szó, vájjon a tanuló a nyelvet képes-e bizonyos techni
kai könnyűséggel és szabatossággal kezelni, hanem arról is, vájjon tanul
mányai körébe eső valamely alkalmas tételre vonatkozólag képes-e gon
dolatait kellőképen elrendezni s egymáshoz kapcsolni, kiemelve azt, a mi 
lényeges és elhatározó, értelmesen felhasználva ismereteiből azt, a mi a 
kitűzött tételre vonatkoztatható. Azon esetben tehát, ha a nyelvileg 
különben helyes dolgozatban e kellékek a megkívánható mértékben fel
találhatok nem volnának, az illető tanuló szóbeli vizsgálatra nem lesz 
bocsátandó.

A történelemre nézve felmerült az az észrevétel, hogy a tanulók 
általában tájékozatlanok a világtörténeti eseményekben, még azokban is, 
melyek a magyar történettel szorosan összefüggnek, továbbá hogy a kellő 
földrajzi tájékozottságnak is híjával vannak. Minthogy ez észrevételek a 
főigazgatói jelentésekben is évek óta ismétlődnek, felhívom a főigazgató
ságot, hasson oda, hogy a tanárok a történelemre vonatkozó kérdések
nél figyelemmel legyenek arra az összefüggésre is, mely az illető hazai 
történelmi rész és ennek világtörténeti háttere közt fennáll, továbbá hogy 
kellő súlyt helyezzenek a történelmi vizsgálatnál a földrajzi vonatkozá
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sokra is. Az imént említett részekből való feleletek az érdemjegy meg
állapításánál szintén számba veendők.

A természettanból feltett kérdések a kormányképviselőket és minis- 
téri biztosokat arról győzték meg, hogy e tantárgy tanítása közben kelle
ténél nagyobb mértékben szerepel a mathematikai rész. Ennélfogva mind 
a tanításnál, mind a vizsgálatoknál csupán csak a legszükségesebb mathe
matikai levezetésekre kell szorítkozni. Összefügg ezzel az értekezleten 
kifejezésre jutott ama tapasztalat is, hogy a physika legtöbb helyütt túl
ságos sok részletet ölel fel, holott a physika tanítására vonatkozó uta
sításaink is hangsúlyozzák, hogy „Részletek bőséges fejtegetésével a tan
anyagot szaporítani merőben szükségtelen és helytelen; az ilyenek mellő
zésével megtakarított idő sokkal czélszerübben használható fel a tananyag 
lényegének tiszta felfogását és megértését elősegítő magyarázatokra és 
minél több példával való megvilágítására.“

A mi általában a vizsgálat módját s az examinálást illeti, az érte
kezlet minden tagja megegyezett abban, hogy igen kevés tanár van, a ki 
a szóbeli vizsgálaton meg tudná őrizni a tanulóval szemben a nyugodt 
megfigyelő állását. Folytonosan istápolják, útbaigazítják, aprólékos és köz
bevetett kérdésekkel segítik a felelőt, a mi egyrészt nem egyeztethető 
össze az érettségi vizsgálat ama feladatával, hogy a tanuló gondolkodó 
és előadó képessége lehetőleg magára hagyatva érvényesítse magát, más
részt pedig teljesen lehetetlenné teszi azt, hogy a feleletről mint egész
ről tiszta képet alkothasson a vizsgáló bizottság. Az úgynevezett szájba- 
adásnak ez a miuálunk nagyon elharapózott módja tehát mindenütt a 
lehető szűk korlátok közé szorítandó.

Észrevétel alá esett a tanulók feleleteinek elbírálása is. Gyakori 
az az eset, hogy egy tanuló a feladott kérdések közül az egyikből elég
telent, a második kérdésből elégségest érdemelt, s ennek alapján az utóbbi 
érdemjegyet nyerte, mint véglegeset. Ez eljárás méltán kifogásolható, s 
jövőben az oly tanuló, ki az egyik sarkalatos kérdésben teljesen tájé
kozatlan, megbuktatandó. Kételyek merülvén fel a nyolczadik osztályok 
évi tanjegyének beszámíthatása tekintetében is, tudatom a főigazgatóság
gal, hogy rendszerint csakis az érettségi írásbeli és szóbeli vizsgálaton 
nyert érdemjegyek vehetők döntőknek, s az év végi érdemjegy csupán 
kétes esetekben szolgálhat tájékoztatásúl.

Végül, minthogy még mindig vannak középiskoláink, hol az írás
beli érettségi vizsgálatokon csempészetek fordulnak elő, szigorúan ügyel
jen fel a főigazgatóság, hogy a tanári testületek a legéberebb ellenőrzést 
gyakorolni el ne mulaszszák.

Budapesten, 1891. április hó 11-én. Gr. Csáky.

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (Kiadatott a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. minister 1891. évi márczius 15-én 59.258/1890. 
sz. a. kelt rendeletével.)

I. Szervezet. A női kereskedelmi tanfolyamnak feladata: nőknek 
alsóbbfokú kereskedelmi foglalkozásokra való előkészítése. E feladat



497

szerint, az ily tanfolyam az alsófokú kereskedelmi iskolákkal lép pár
huzamba, s mint ilyennek úgy a tanítandó tárgyak, mint az elérendő 
czél tekintetében szerényebb intézménynek kell lennie.

Tanítandó tárgyak: 1. Könyvvitel. 2. Kereskedelmi számtan. 3. 
Kereskedelem- és váltóisme. 4. Irodai munkálatok és levelezés. 5. Árú
isme kereskedelmi földrajzzal. 6. Szépírás. Mint rendkívüli tantárgy a 
magyar és német gyorsírás is tanítható.

A tanítás ideje teljes 8 hónap, október 1-től május 31-éig.
Hogy a tanítás valóban eredményes legyen, feltétlenül szükséges 

a tantervet úgy megállapítani, hogy az egyes tárgyak közt az összefüggés, 
az ismeretszerzésben a kellő egymásután és fokozatosság meg legyen. 
E czélból a 8 hónapi tanulásidőt két egyenlő részre kell osztani, s 
ezekben a tananyagot úgy elrendezni, hogy az egyik tanulmány előkészítse 
a növendékeket a másikra. Minden egyes tanfolyam számára a tanári tes
tület az alább közölt tanterv keretében, a helyi viszonyok és szükség
letek figyelembe vételével, helyi tantervet készít és azt jóváhagyás végett 
a lsir. tanfelügyelőnek bemutatja.

A tanfolyamon az alsófoku kereskedelmi iskolák számára engedé
lyezett tankönyvek használhatók.

II. Tanterv. Első időszak. (Október—január.) 1. Kereskedelmi 
számtan. Hetenkint 4 óra. A kül- és belföldi pénzek és mértékek ismer
tetése és a velők való számolás. Rövidített szorzás és osztás. A szorzás
nál és osztásnál használható fogások (25-tel, 12’/.j-lel stb. szorzás). 
Átlagszámítás. Egyszerű hármasszabály és olasz gyakorlat. Arányos osztás. 
Keverési számítás. Százalék- és ezrelékszámítás. Cassa-Sconto. Rabatt. 
Agio. Vámfizetés. Bizományi díj. Alkuszdij. Del-credere. Biztosítási díj. 
Nyereség és vesztesség kiszámítása; nyereség és veszteség kiszámítása 
az eladási árból. A Cassa-Sconto meghatározása a készpénzértékből. Az 
arany-agio kiszámítása az osztr. értékből. A rabatt kiszámítása a tény
leges értékből. Átszámítás százalékra. Áruszámítás. Vétel- és eladási 
számlák. Megbízó- és költött számlák. Kamatszámítás különböző műfo
gásokkal.

2. Könyvvitel. Hetenkint 2 óra. A könyvvitel fogalma és czél ja ; 
a könyvek berendezése, hitelesítése és bélyegzése. Leltározás: leltár, 
mérleg. Az egyszerű könyvvitel lényeges könyvei, u. m. pénztárkönyv, 
napló, főkönyv és a scontók. (Árú-váltó- és értékpapir-sconto a leg
egyszerűbb alakokban.) A segédkönyvek és pedig: a számolási könyvek 
és a lejárási könyvek; tárgyalandó pedig a könyveknek megnyitása, 
vezetése és lezárása. A könyvek összefüggésének kimutatása végett egy 
rövid üzlet-menet (árúüzlet) könyvelendő el, értékpapír-számítás és váltó- 
discontálás nélkül. Az összes könyvek lezárása után az eredmény kiszá
mítása a leltárak alapján.

3. Kereskedelemisme és váltóisme. Hetenkint 2 óra. A könyvvitel 
és kereskedelmi számtan sikeres tanítása érdekében szükséges, hogy a 
tanulók a váltóval mihamarább megismerkedjenek. E czélból a váltó
ismét és kereskedelemismét párhuzamosan kell tanítani mindjárt az év
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elejétől fogva heti 1—1 órában, a) A kereskedelemisme tananyaga: 
A kereskedelem fogalma és jelentősége. A kereskedelem felosztása: 
árúkereskedés, pénz- és értékpapír-kereskedés. Nagy- és kiskereskedés; 
szatócs, zsibárus, házaló, kufár; bel- és külföldi kereskedés; beviteli-, 
kiviteli- és közvetítőkereskedés. Világkereskedelem. Kereskedelmi üzlet. 
Egyéni és társas üzlet. Telep, fióktelep. Czég; egyéni és társas czég. 
Czégjegyzék. A főnök és az üzleti személyzet. Segédek, tanonczok. Czég- 
vezető. Kereskedelmi meghatalmazott. Üzletvezető. Ügynök. Vétel. b) A 
váltóisme tananyaga: Váltószerződés. Váltóképesség. A váltó. Saját váltó. 
Idegen váltó kellékei. Saját rendeletre szóló idegen váltó. Elfogadás. 
Telepítés. Forgatmány. A váltó kifizetése. A váltóból eredő keresetek. 
Az óvás. írásbeli gyakorlás.

4. Irodai munkálatok és levelezés. Hetenkint 2 óra. A polgári 
életben előforduló u. n. ügyiratok és a szoros értelemben vett keres
kedelmi fogalmazványok. Nevezetesen: bizonyítvány, elismervény, köte
lezvény, nyugtatvány, térítvény, felmondás, engedmény, utalvány, meg
hatalmazás, szállító-levél. Beadványok. Folyamodvány. Vétel és bérleti 
szerződés (egyszerű esetek). Mindenféle jegyzékek és számlák. Utalvány. 
— A hol alkalom kínálkozik, az ügyirat levélalakban is fogalmazandó.

5. Arúisme kapcsolatban kereskedelmi földrajzzal. Hetenkint 2 óra. 
A fontosabb állat- és növényországi áruk. (Termőhelyek, szállításnak 
útja, a főbb piaczok.)

6. Szépírás. Hetenkint 1 óra. Kereskedelmi folyó-irás.
Második időszak. (Február—május.) 1. Könyvvitel. Hetenkint 4 

óra. Egy második üzletmenet elkönyvelése az egyszerű könyvvitel szerint 
értékpapír vétellel és eladással, továbbá váltók discontálásával. — A 
kettős könyvvitel alapelvének magyarázása. A tőke-, mérleg-, eredmény
számla ; ez utóbbi segédszámláinak (kamat-, üzleti költségszámlák) és a 
vagyonrészek számláinak (árú-, küldvény-, intézvény-, értékpapír-, személyi 
számlák) megismertetése, használata és lezárása. A főkönyv összes szám
láinak lezárása összefüggésben. — A franczia kettős könyvvitel. Lényeges 
könyveinek, az előjegyzéknek és a főkönyvnek megnyitása, vezetése és 
lezárása. — Egy rövid üzletmenetnek (legczélszerübben az időszak elején 
az egyszerű könyvvitel szerint kidolgozottnak) teljes elkönyvelése a 
franczia kettős könyvvitel szerint.

2. Kereskedelmi számtan. Hetenkint 2 óra. Értékpapír-számítás a 
budapesti tőzsde jegyzése szerint. Discontszámítás. Discont-nóták. A kül
földi váltók (Devisek) a budapesti tőzsde jegyzése szerint. Az egyszerű 
árú-ealculatio.

3. Kereskedelemisme és váltóisme. Hetenkint 2 óra. A tanítás pár
huzamos heti 1 — 1 órában. — a) Kereskedelemisme. Bizomány. Szállít
mányozás. Fuvarozás, Biztosítás. Alkuszi ügylet. Pénzérem. Pénzláb. 
Valuta. Váltópénz. Kereskedelmi pénz. Papírpénz. Bankjegy, államjegy. 
Tulajdonképem papírpénz. Agio. — b) Váltóisme. Szükségbeli utalvány. 
Névbecsülés. Másodlat és másolat. I’rolongatio. Elévülés. A váltó meg
semmisítése.
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4. Irodai munkálatok és levelezés. Hetenkint 2 óra. A kereske
delmi levelek fontossága. Külső alakjok. Néhány körlevél. Árukínálat. 
Ajánlkozás. Levelek hitelügyben: tudakozódás és felvilágosítás. Árumeg
rendelések és az áru-üzlettel kapcsolatos különféle levelek. Levelek 
bizományi ügyletekben. Levelek váltó-ügyekben. Küldvények. Levelek 
fizetésekről Levelezés adósok és hitelezők között. Levelek folyó-számlákról.

5. Árúisme kapcsolatban kereskedelmi földrajzzal. Hetenkint 2 óra. 
Ásványországi árúk. A legfontosabb gyári czikkek népszerűén ismertetve. 
— Európa főbb vasútvonalai. Magyarország tüzetesebben.

6. Szépírás. Hetenkint 1 óra. A jobb Írókkal a rond-irás.
III. A felvétel feltételei. A női kereskedelmi tanfolyamba oly 

leány-növendékek vétetnek fel, kik a polgári vagy felsőbb leányiskola 
4 osztályát vagy a felső népiskolát legalább elégséges eredménynyel 
végezték és 18 évesnél nem idősebbek. — Felvehetők továbbá olyan 
18 évesnél nem idősebb leányok, a kik felvételi vizsgálaton igazolják, 
hogy van kellő előképzettségök a tanfolyam sikeres elvégzéséhez. E vizs
gálat tárgyai: 1. Magyar nyelvtan és magyar fogalmazás. Az utóbbira 
nézve a mérték a polgári leányiskolában megszerezhető képesség. 2. 
Számtan. Teljes jártasság a négy alapműveletben egész- és tört számok
kal, a hármasszabályhoz tartozó feladatok megfejtése, lánczszahály. 3. 
Földrajz, különösen Európa, Ázsia és Amerika földrajza. — Egyes 
figyelemre méltó esetekben, a tanári testület és kir. tanfelügyelő aján
latára, a vallás- és közoktatásügyi minister engedélyével, 18 évnél idősebb 
nők is felvehetők.

IV. A tanároktól m egkívánt qualificatió. A női kereskedelmi 
tanfolyamban — tekintve az idő rövidségénél fogva is megkivántató szak
szerű oktatás szükségességét — rendszerint csak középkereskedelmi 
iskolai tanításra képesített szaktanárok alkalmazhatók. Kivételt csupán a 
szépírás tesz. A kereskedelmi számtan és árúisme tanítására kivételesen 
a mennyiségtan és természettudományokból polgári iskolákra képesített 
tanítók, a könyvvitelre, kereskedelem- és váltóismére és a levelezésre a 
gyakorlatban működő egyének alkalmazhatók.

V. Fölszerelés. A női kereskedelmi tanfolyam legegyszerűbben 
valamely felsőbb fokú leányiskolával (polgári és felsőbb leányiskolával) 
kapcsolatban és annak helyiségeiben szervezhető, úgy hogy a növendékek 
az iskola tanszereit is használhassák. Mindenesetre pedig megkivántatik, 
hogy a tanfolyamnak jól felszerelt árúgyüjtemény, továbbá chemiai labo
ratórium álljon rendelkezésére a legszükségesebb árúismei kísérletek meg
tételére. Ily tanfolyamokat állíthatnak a felsőbb fokú leányiskolák fenn
tartói.

VI. Rendtartás. 1. §. A beiratások és felvételi vizsgálatok szep
tember hó három utolsó napján történnek. A tanítás október 1-én kez
dődik. A felvételi vizsgálatért az összes tárgyakból 5 frt díj szedhető, 
mely az igazgató és vizsgáló tanárok közt egyenlően oszlik meg. A díj 
előre fizetendő. A növendékek tandíjat fizetnek, mely a tanfolyam fen- 
tartási költségeinek fedezésére fordíttatik és a helyi viszonyok szerint
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állapíttatik meg, az iskola helyi hatósága által. — 2. §. Szünnapok 
csupán a vasár- és ünnepnapok, — izraelitákra nézve az engesztelési 
nap és újév, — nagycsütörtöktől husvét-hétfőig, továbbá a király és 
királyné Ő felségeik születése és nevenapja. -— 3. §. A tanítás ellen
őrzésére az igazgató elnöklete alatt minden hónap végén tanári értekezlet 
tartatik. — 4 §. Január végén a tanulók Értesítőt kapnak, melyet a 
szülőknek, illetőleg a gyámnak alá kell Írnia. — 5. §. Az érdemjegyek: 
jeles, jó. elégséges, elégtelen. — 6. §. 12 óra igazolatlan elmulasztása 
esetéhen az illető növendék kimaradottnak tekinthető. — 7. §. A tanítási 
órák a helyi viszonyokhoz képest úgy állapítandók meg, hogy délután 
nyáron 5, télen 4 óra után tanítás ne tartassák. Egy napon 3 óránál 
többet tanítani nem szabad. Ha a viszonyoknál fogva ki nem kerülhető, 
hogy a növendékek az est beálltával távozzanak az iskola épületéből, 
akkor hozzátartozóik kötelesek megfelelő kíséretről gondoskodni. —
8. §. A leány-tanulók állandóan női felügyelet alatt álljanak. E fel
ügyeletre csak okleveles tanítónő alkalmazható. — 9. §. Június hó első 
napjaiban tartatnak korlátolt nyilvánossággal a vizsgálatok, a melyeken 
minden tanuló minden tárgyból felel. E vizsgálatok a kir. tanfelügyelő 
vagy helyettese előtt mennek végbe. A kereskedelemügyi ministernek 
jogában áll magát kiküldöttje által a vizsgálatoknál képviseltetni, ki az 
anyakönyveket és elbocsátó bizonyítványokat akkor szintén aláírja. Ezért 
a vizsgálatok idejéről a nevezett minister eleve értesítendő. A szóbeli 
vizsgálatokat Írásbeliek előzik meg a könyvvitelből, kereskedelmi levelezés
ből és a kereskedelmi számtaniból. A szóbeli vizsgálatokon a tanulók 
minden Írásbeli dolgozata kiteendő. —• 10. §. A kik sikerrel végezték 
a tanfolyamot, elbocsátó bizonyítványt kapnak az egyes tárgyakból nyert 
érdemjegyekkel. A bizonyítványt a szaktanárok, az igazgató, a vallás- 
és közoktatási minister kiküldöttje aláírja. A bizonyítvány bélyegköteles, 
de a kiállításáért díj nem jár.

VII. F elügyelet. ‘11. §. A női kereskedelmi tanfolyam növen
dékeiről rendes anyakönyv vezetendő. — 12. §. A női kereskedelmi 
tanfolyam a tankerületi kir. tanfelügyelő felügyelete alá helyeztetik, kihez 
az év elején tett intézkedésekről, a tanárok qualificatiójáról, a tanterv
ről és órarendről, általában minden az iskolát illető fontosabb körül
ményről jelentés teendő. Tartozik az igazgató jelentést tenni az év 
befejezéséről is, és ugyanakkor a tanfolyamra vonatkozó statistikai 
adatokat felterjeszteni. A tanfolyam feletti közvetlen felügyeletet az 
illető iskola helyi hatósága gyakorolja. Ezen hatóság teendőjét képezi a 
tanárok és felügyelő tanítónő alkalmazása s ezek tiszteletdíjainak meg
állapítása.

Kelt Budapesten, 1891. évi márczius hó 15-én.
Gróf Csáky Albin 

vallás- és közoktatásügyi minister.
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EGYESÜLETI ÉLET.
I. A választmány.

11. A választmánynak ápr. 14-én tartott ülése.
Elnök: Köpesdy S., jegyző: Szerelemhegyi T.
Jelen voltak : Mayer .7, Deme L., dr. Веке M., dr. Böhm K., 

dr. Jancsó B., dr. László 717., Molnár S., Müller J., dr. Szemák J., 
Tiber A., Tornor F., Vámossy M.

Minthogy Innocent úr, sok teendője miatt nem vállalkozik arra, 
hogy boldogult dr. Say Móricznak, az egyesület egyik volt elnökének 
arczképét a közgyűlésre lefesse, a választmány Köpesdy S. és dr. Веке 
M. urakat bízza meg, hogy a választm. deczember havi határozatához képest, 
úgy dr. Say M., mint Berecz A. arczképeinek lefestéséről gondoskodjanak.

A közgyűlés rendezése ez idén sokkal több munkát igényelvén, azt 
a választm. egy bizottságra bízta. A programra megállapítása végett pedig 
április hóban rendkívüli ülést fog tartani.

A segélyező bizottság előterjesztésére a választ, elhatározta, hogy 
az idei közgyűlésen egy 100 frtos ösztöndíjat fog a segélyző alapból az 
erre legérdemesebb tanulónak odaítélni. A pályázat május havában téte
tik közzé. (L. a Vegyesek közt.)

Köpesdy S. bejelentette, hogy Harrach József úr szívessége folytán 
sikerült a segélyező alap javára egy ápr. 20-án tartandó s a magasabb 
igényeket is kielégítő hangversenyt előkészíteni. Ettől szép jövedelmet 
remél az alap javára, miért is a tagokat a hangverseny pártolására 
ezennel fölkéri. (A hangversenyről bővebben 1. a Vegyesek közt.) A választ
mány a jelentést örvendetes tudomásul veszi s előre is köszönetét nyil
vánítja a közreműködőknek.

A középiskolai kiállítás ügyéről dr. Веке Manó tett jelentést. Elő
adta, hogy ha a tényleges eredményt venné alapul, akkor azt mondaná, 
hogy ejtse el a választm. a kiállítást, mert eddig nem sok kiállító jelent
kezett. Ha ellenben a tapasztalható lelkesedést tekinti, akkor azt mondja, 
hogy a kiállítás megtartható*). A kiállítás költségeinek fedezéséhez újabban 
Rigler J. Ede czég 50 írttal, a Károlyi György papirkeresk. czég pedig 
20 írttal járult. A választmány a már tett jelentkezések alapján is meg
tartja a kiállítást s a rendezőséget felkéri, hogy tovább is viselje szivén 
annak ügyét. Rigler J. Ede és Károlyi György czégnek adományaikért 
elismerő köszönetét nyilvánítja. Végűi az egyesület tagjainak figyelmét 
ezen az úton is felhívja a kiállítás ügyére.

Uj tagokul fölvétettek: Asztalos Károly ref. collegiumi tanár Sepsi - 
Szt.-Györgyön (aj. Várkonyi Endre), Dorogiéi Ignácz temesvári főreálisk. 
tanár (aj. Perényi Adolf), Lahne Vilmos szolnoki áll. főgymn. tanár (aj. 
Szerelemhegyi Tivadar). Ss. T.

*) Azóta értesülésünk szerint a jelentkezések is egyre-másra érkeznek.
A szerk.

Tanáregyesületi Közlöny. XXIV. 36
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II. A budapesti szakosztályok.
Az I. szakosztály ápr. 7-iki ülése.

Jelen voltak : Sebestyén Gyula elnök, dr. Szigetvári János jegyző, 
dr. Веке Manó, Bogyó Samu, dr. Csengeri János, Beme László, dr. 
Gyomlay Gyula, Hornischek Henrik, dr. Kármán Mór, dr. Károly Gy. 
Hugó, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Mayer József, dr. Németiig Géza, 
Bajner Ferencz, Beif Jakab, dr. Sclmábl Bobért, Schill Salamon, Schön 
Bernát, Szemetliy Béla, Szilasi Móricz, Tornor Ferencz, Töreky Gábor, 
Volf György.

Tárgy: a tanárképzés kérdésének további megvitatása. A vita alap
jául szolgál dr. Kármán Mór e tárgyról tartott előadásának következő 
három pontja: 1. A tanárképzés az egyetem feladata. 2. Erre nézve a 
bölcsészeti karon intézkedések szükségesek. 3. Legyen a tanárképző tanr 
folyamban gondoskodva a gyakorlati ügyességek megszerzéséről. Ilyenek pl. 
a szóbeli és stiláris ügyesség, a fordítás mestersége, kísérletezés, ter
mékek gyűjtése stb.

Dr. Németiig Géza abban látja a hibát, hogy a tanárképző intézet 
nem önálló, el kell tehát választani az egyetemtől, egészen rábízni a ta
nárképzést és pedig középiskolai tanárokra. Az egyetemnek maradjon fel
adatául tisztán a tudomány művelése, vizsgálatok közül a doctoratus.

Dr. Csengeri János szerint, ha az egyetemtől egészen elveszik a 
tanárképzést, a philosophiai facultas fölöslegessé válik.

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor szerint a philos. kar feladata csakis a 
tanárképzés lehet. A hallgatókat rá kell szorítani egyes collegiumokra. 
A tanárvizsgálati szabályzat a 2. év végén egy alapvizsgálatot kíván és 
azon tájékozottságot 3 tantárgyból; ez helytelen, mert képtelen. Az elő
adásokat úgy kell berendezni, hogy a jelölt 4 év alatt minden tárgyát 
hallgathassa. A részletes kiképzést végezzék a gyakorlatokban. Ez most 
a tanársegédekre van bízva, de másokra kell bízni.

Volf György szerint a tanárképzés az egyetem feladata; ki ellen
kezőt kíván, összeütközik a középiskolai törvénynyel is, a mely egye
tem végzését kívánja. Ha a tanárképzést egyedül középiskolai taná
rokra bíznák, leszállítanák a tudományos színvonalát, mert csak a leg
szükségesebbre szorítkoznának. A középiskolai tanárnak kiváló nagy tudo
mányos képzettségre van szüksége, a melyet csak az egyetem adhat. Az 
egyetem csak nem kicsinyelheti a tanárképzést, mikor még gyógysze
részeket is képez.

Szilasi Móricz. A tudományos képzés és tanárképzés nem két do
log, hanem egy. Az egyetem csak azt tegye meg, hogy fokozatot állítson 
kezdők és haladók számára. Indítványozza, hogy a tanáregyesület az 
egyetemi tanárokkal egyesülve állapítsa meg minden tárgyra az előadá
sok követendő sorozatát.

Hornischek Henrik kívánja, hogy az egyetemi tanárok mellett re- 
petitorokat is alkalmazzanak. Vitánkba jó lesz belevonni a műegyetemet
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is, a hol szintén folyik tanárképzés, még pedig helyesebben, megfelelve 
az itt hangoztatott kivánalmaknak.

Bogyó Samu megerősíti az előtte szóló állítását. О is úgy tapasz
talta, hogy a műegyetemen megtartják az előadások kellő sorozatát.

Bajner Вегете szerint a tanárképzés ügye egyszersmind az egye
temi tanszabadság kérdése is. Meghagyjuk-e ezt egész teljességében, vagy 
megszorítsuk, ez a kérdés. Részéről a megszorítás mellett nyilatkozik.

Br. Kármán Mór történeti áttekintést nyújt a philos. kar kelet
kezéséről. A doctoratust nem szabad többnek tartani, mint a tanárvizs
gálatot. Hogy a tanárképzést középiskolai tanárok végezzék, már csak 
azért sem lehet, mert erre nem érnének rá, úgy hogy akkor megint csak 
azt kellene mondanunk, hogy nevezzék ki őket egyetemi tanároknak. 
Főkivánság az, hogy az egyetemi tanároknak szabják ki előadásaik sor
rendjét.

Az elnök ‘fölteszi a kérdést, hogy elfogadja-e a szakosztály Kármán 
három pontját ? A szakosztály elfogadja.

Az I. szakosztály ápr. 11-iki ülése.
Jelen voltak: Sebestyén Gyula elnök, dr. Szigetvári Iván jegyző, 

ér. Веке Manó, Beme László, dr. Kardos Albert, dr. Kármán Mór, 
Köpesdy Sándor, dr. Márki Sándor, Névy László, Schill Salamon, 
Schön Bernát, dr. Schivicker Brúnó, Stern Abrahám, Szerelemhegyi Tivadar, 
Szüasi Móricz.

Kardos Albert tartott fölolvasást „Történelmi kézikönyveinkről.“
A felolvasó e czímen csupán részleteket mutat be egy nagyobb terje

delmű tanulmányából, mely általában újabb tankönyvirodalmunk változatos 
sorsával foglalkozik, különösebben pedig a világtörténelmi kézikönyvek fejlő
déséről szól. A felolvasó kettős, egyaránt fontos szempontból vizsgálja összes 
tankönyveinket és így a történeti kézikönyveket is, t. i. hogy mennyiben 
felelnek meg az utasítások szellemének és a jó magyar előadás követelményei
nek. Az utasításoknak föltétien érvényre juttatását kívánja és épen azért 
elítéli azt a visszásságot, a mely a közoktatási tanács eljárásában mutatkozik, 
midőn e testület a legellentétesebb módszerű tankönyveket is engedélyez ; 
természetesen az így engedélyezett müvek fele határozottan ellenkezik tan
tervvel is, utasításokkal is. Még szigorúbban követeli a felolvasó a jó magyar
ság tiszteletben tartását, kijelentvén, hogy a magyar nyelvnek a tudomány
ban megállapított szabályai nem kevésbé szentek, mint a magyar alkotmány
nak az országgyűlésen hozott törvényei; és a kormány épen oly hazafias 
kötelességet teljesítene, ha minden tankönyvet kitiltana, a mely a magyar 
nyelv törvényeit sértegeti, mint mikor féltékenyen elzárja iskoláinkat az oly 
tankönyvek elöl, a melyek a magyar állameszmével csalc legkevésbé is ellen
keznek. Az utasítások szellemének és a helyes magyarságnak mértékével 
fogja aztán a felolvasó kritika alá az összes történeti kézikönyveket, melyek 
ez idő szerint ministeri engedélylyel használatosak a középiskolákban, u. m.: 
Vaszaryét, Ribáryét, Mangoldét, Csuday Jenijét és Varga Ottóét. A három 
első müvet, kivált a régibb kiadásokat közös hibákkal vádolja, fökép azzal, 
hogy nem felelnek meg a tantervnek és utasításoknak még betű szerint sem; 
nem tudják helyesen megválogatni a középiskolába való tananyagot, még
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kevésbé képesek azt paedagogiai tapintattal feldolgozni, de a felolvasó leg- 
sujtóbb ítéletet mond e tankönyvek előadására, kivált a magyarságukra ; 
Csuday is inkább betűjét követi az utasításoknak, mint sem szellemét: 
stílusa pedig a terjengősség miatt válik használhatatlanná. A fölolvasó kifogás
talan tankönyvnek csak Varga Ottóét tartja, mely első sorban társadalmi 
eszmék hatását és állami intézmények fejlődését tárgyalja, de a jelentősebb 
eredményeket is mind elbeszéli, a mely nem hagyja figyelmen kívül a vallási, 
irodaivá, művészeti és gazdasági viszonyok ismertetését, de azért nem válik 
mindennemű tanszakba belevágó, összefüggéstelen ismereteknek a tárházává, 
a mely a földrajzi körülményeket és művelődési viszonyokat össze tudja kap
csolni a politikai tényekkel, továbbá a mely tud folyékonyan, könnyedén 
elbeszélni és egyszerűen, világosan értekezni és végül a mely nincs németből 
fordítva, hanem magyar észjárással van fogalmazva és romlatlan magyar
sággal van megírva. E műnek, bár csak három éve látott napvilágot, már 
egész története van tankönyv-irodalmunkban. Varga „Ó-korát“ ugyanis első 
kiadásában — miért, miért nem? — nem engedélyezte a közoktatási 
tanács, de azért e mű csak puszta megjelenésével is forradalmat idézett elő 
történelmi kézikönyveink között. Ezek ugyanis, kiváltképen Vaszary, meg
rémülve az új versenytárstól, siettek mentői hamarább kipótolni azt, a mit 
tiz év óta folyton halogattak, t. i. a tantervhez és utasításokhoz alkalmaz
kodni ; úgy, hogy mire Varga Ottó a saját müvének, legalább a második 
kiadásának nagy erőfeszítéssel kiküzdötte az engedélyt, akkora a verseny
társak Csuday kivételével mind újra átdolgozták régóta változatlanul uralkodó 
tankönyveiket, csakhogy az átdolgozáshoz eszmét és formát Varga Ottónak 
a közoktatási tanács részéről elutasított művéből vettek kölcsön, egyik
másik oly mértékben, a mely már a tisztességbe is beleütközik. A fel
olvasó azzal végzi, hogy mint teljesen érdektelen fél ez ügyet csupán az igaz
ság kedvéért szellőzteti, a történelemtanítás érdekében pedig kívánatosnak 
tartja, hogy Varga Ottó müvét, mely versenytársai között még az átdolgozások 
után is megtartotta elsőségét, mentői több középiskola fogadja el tankönyvül.

Sebestyén Gyula elnök figyelmeztette az előadót, hogy tartózkodjék 
oly tények, documentumok bírálatától, melyek nem voltak s máig sin
csenek a nyilvánosságnak szánva. — Dr. Kármán Mór megjegyzi, hogy 
nem szabad a hibát mindig az emberekben, hanem a körülményekben 
keresni. — Dr. Márki Sándor sok történeti tankönyvet kipróbált, köztük 
a Ribáry-félét, a melyet az előadó annyira elitéi, jónak találta. Mangold- 
nál figyelembe kell venni, hogy első könyvét nem középiskolák, hanem 
tanárjelöltek számára irta és vele igen nagy sikert ért el. Irt aztán egy 
kisebb könyvet is, tele nyelvi hibákkal — ez a legnagyobb baja — de 
e művében is volt szellem és tudomány, ez pedig nagy haladást jelent 
az előzőkhöz képest. Határozottan visszautasítja azt a vádat, személyes 
ismeretség alapján is, hogy Mangold oly módon küzdött volna Varga 
könyve ellen, mint a hogy az előadó kifejtette. Szívesen elismeri ő is Varga 
könyvének jelességét, de látja hibáit is, többi között, hogy túlságosan 
egyéni és kelleténél többet foglalkozik az intézményekkel. — Dr. Sziget
vári Iván nem akar foglalkozni a megbírált könyvekkel, bár Mangold 
könyvét becses munkának tartja, hanem maga az előadás azt a benyo
mást teszi rá, hogy annak szerzője költői jellemzés módján járt el. Túl
ságosan kiemelte az egyes vonásokat, szembeállított éles ellentéteket 
hosszan kifejtett metaphorákban. S hogy ebben csakugyan nagy túlzásokba 
esett, azt a felszólalások is igazolták. — Sebestyén Gyula pártját fogja 
a közoktatási tanácsnak a szóban forgó esetben. Az csak természetes,
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hogyha a bírálók hibát jelölnek meg a könyvben, azt a szerzőnek ki kell 
javítani. És megeshetik, hogy egy-két sző megakadályozza a könyv enge
délyezését, ha a szerző makacsul vonakodik kijavítani. Ilyen esetben 
aztán ne keressünk igaztalanságot.

A II. szakosztály ápr. 20-iki ülése.
Jelen voltak : Müller József elnök, dr. Беке Manó jegyző, Bogyó

5., dr. Brózik K., Beme L., Mayer J., Névy L., dr. Pápai K., Pavlicsek
8., Bajner F., Beif J.. Schill S., Tiber A.

Tárgy: Dr. Brózik Károly előadása a külföldi geographiai tanköny
vekről. Az előadó az egyesület választmányától 1J/2 évvel ezelőtt nyert 
megbízatásának óhajt eleget tenni, midőn a legelterjedtebb franczia és né
met geographiai tankönyveket ismerteti különösen abból a szempontból, 
hogy azok hazánk geographiai és közjogi viszonyait minő módon tárgyal
ják. Különösen Levasseur, La Roche, Seidlitz és Kirchhof könyveivel fog
lalkozik. Általánosságban jellemzi a franczia tankönyveket, kiemeli, hogy 
a geographiai tanításnak Francziaországban tágabb tere van, mint nálunk, 
felviszik egész a troisiéme-ig, nagyobbak a tankönyveik. Methodusuk 
azonban a régi. Tárgyalják a vízszintes, függélyes tagoltságot, a vizeket 
stb., de praktikus oldalára nagy súlyt fektetnek a geographiai tanításnak, 
a mennyiben a földművelés, ipar, kereskedelem és kereskedelmi utakat 
behatóan tárgyalják, sok statisztikai adattal megvilágítják. Hiányzik azon
ban a franczia könyvekből az, a mit a németek újabban annyira alkal
maznak, hogy a természeti viszonyokból vonnának következtetést az em
beri élet viszonyaira. Megemlíti azt is, hogy a szövegben sok térkép van 
és egyebek között nagyobb városok térképe és nagyobbszerü épületek 
képei. Nálunk egy alkalommal felmerült ez az eszme, de a közoktatási 
tanács elvetette. Tulajdonképeni tárgyára, a magyar viszonyok leírásának 
ismertetésére áttérve, constatálja, hogy sok kifogásolni valót talált. Hazai 
geographiai és különösen közjogi viszonyaink közül igen sok ismeretlen 
a külföldi irók nagy része előtt. Itt csak néhány szembeötlő tévedésre 
utal. Városaink neveit németül írják, a mit különben nem csodálhat, 
mert mi sem mondjuk Firenze, hanem Florenz. Levasseur azt állítja, 
hogy Erdélyt külön administrálják, Slavoniában 15 megye van, Prága 
érseki székhely Magyarországon, Bosznia és Herczegovina katonai kor
mányzat alatt áll. La Roche csak Pestet ismer, Fiume Horvátországhoz van 
csatolva, a határőrvidék még fönnáll (ez különben magyar engedélyezett 
könyvben is megvan), Pozsony az esztergomi érsek székhelye, Dráva 
elválasztja Ausztriát Törökországtól, Kolozsváron kath. egyetem van. A 
mint a Duna Pestet elhagyja, mocsaras erdős vidékre ér. A Tiszában 
annyi a hal, hogy csak 2/3-a víz, a többi pedig hal. La Roche szerint 
a hivatalos nyelv a latin, még pedig az a latin, a mit a románok be
szélnek. A németeknél nagyobb a praecisió, de a jó indulat hiányzik. 
A magyar puszta Pest faláig ér. Sopron egy német vidék főhelye, Erdély 
nagyherczegség. A magyarok Erdélyben elszegényedett kisbirtokosok ne
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hány városban. Kirchhof szerint Pozsonyban koronázási domb van. Debre- 
czen kövezetlen város stb.

Hozzászóltak Névy László, dr. Bánfy Zsigmond, a ki kívánatosnak 
tartja, hogy külföldi tanügyi lapokban e hiányokra figyelmeztessünk. 
Brózik megjegyzi, hogy a földrajzi közlemények franczia mellékletén lesz 
a tárgyról említés téve, mire Müller elnök köszönetét mond az előadó
nak és az ülést berekeszti.

III. A k ö r ö k .
Ez alkalommal kötelességünk a köröket az alapszabályok 44. és

46. pontjára figyelmeztetni. A 44. pont szerint „minden kör évenkint 
egyszer, május vége előtt évi gyűlést tart a kör székhelyén vagy a kör 
más városában, melyet a kör évi gyűlése kijelöl.“ Ez évi gyűlés teendői 
a 46. pont szerint az egyesületi közgyűlésén megállapított vagy a buda
pesti választmány által ajánlott tételek és más középiskolai vagy 
tudományos kérdések végleges tárgyalásán kívül ezek: jelentéstétel a Mr 
évi működéséről: programmtételek ajánlása a jövő évi egyesületi közgyű
lésre ; a kör elnökének és jegyzőjének a jövő iskolai évre való megválasz
tása ; a vidéki választmányi tagságra való kijelölés, tekintettel az aján
lás sorrendjére. E kijelölésnél figyelembe veendő az ügyrend 10. pontja, 
mely az alapszabályok 31. pontja alapján következőképen intézkedik: 
„A vidéki választmányi tagok közül a gyűlés 30-at szabadon, 30-at pedig 
a vidéki körök jelöltjeiből választ, mindig hármas kijelölés útján olyfor- 
mán, hogy a mely kör 10 tagnál kevesebből áll, csak egy választmányi 
tagot ajánlhat; a mely körnek 10 tagnál több, de 20-nál kevesebb tagja 
van, 2 választmányi tagot, a 20-nál több tagból álló kör végre 3 vá
lasztmányi tagot ajánlhat.“ Az évi gyűlésről szóló tudósításokat 
lehető rövidre szabva és mentül hamarább kérjük, mivel már csak igen 
kevés tér áll rendelkezésünkre és így terjedelmes és későn érkező tudó
sítások előreláthatólag nem számíthatnak megjelenésre.

*

A csurgói kör ápr. 1-én tartott ülésén Endrei Ákos olvasta fel 
értekezését „A nemzeti irány ápolásáról középiskoláinkban.“

Méltán keltett feltűnést — úgymond az értekező — és talált lelkes fo
gadtatásra tanári körökben Beöthy Zsolt indítványa. Régóta érezzük mind
annyian, hogy aligha szolgálhatnak középiskoláink kellőképen a nemzeti irány
nak, mikor tanulóink 8 éves pályájuk alatt csak legfölebb 500 órán át foglal
koznak a szorosan nemzeti irányú tárgyakkal, holott a görög-római szellem 
ismertetésére több mint 2000 óra ju t; mikor a hazai földrajzot csak fél évig, 
a hazai történelmet nem egészen két évig s a nemzeti irodalom történetét csak 
8 hónapig tanulják s még a magyar nyelvi és irodalmi tanulmány 
sincs tisztán a nemzeti nyelv és szellem megismertetésére szentelve. E 
bajon a jelenleg érvényben levő tanterv keretén belül is lehetne segí
teni. Hogy mily eszközökkel, azt az értekező 10 pontba foglalva sorolja elő. 
Javaslatainak veleje a következő : szorítsuk szükebb körre az alsó osztályok
ban a grammatizálást, az u. n. elemzést és a nyelvtani gyakorlatok Íratását s 
ezek helyett arra fordítsuk figyelmünket, hogy tanítványaink a gyakori olva
sás és olvasmánytárgyalás segélyével helyes és tősgyökeres magyar beszédre
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és Írásra szokjanak. Az alsó négy osztály olvasókönyveiből hagyjuk el a gö
rög-római hitregét és történelmet s általában az idegentárgyú olvasmányokat, 
helyettük vigyük be bővebben mint eddig, a hazai történelem, a hazai föld- 
és néprajz köréből vett olvasmányokat, még pedig ne csak a mohácsi vészig 
terjedő időt, hanem a szabadságharczokat, a török világot s azt a nevezetes 
25 évet Magyarország történetéből. Szerkesztessünk egységes nemzeti olvasó
könyveket ugyanazon szerzőktől mind a nyolcz osztály számára. E 8 kötet
ben azután kellő fokozattal irodalmunk minden fontosabb terméke tekintetbe 
legyen véve. Hagyjuk el a szerkesztéstan elméleti rendszeres tanítását s vegyük 
fel az V. és VI. osztályba párhuzamosan a rhetorikát és poétikát, minthogy 
ez utóbbinak tárgyalása a nemzeti érzés ápolására alkalmasabb s a költői ol
vasmány egy osztályban se mellőzhető. Oszszuk be az irodalomtörténeti tan
anyagot 2 évre: a VII. és VIII. osztályra, mint a reáliskolákban ёз a feleke
zeti intézetekben van. A nemzeti remekírók műveit minden iskola annyi pél
dányban köteleztessék megszerezni, hogy a felsőbb osztályok minden egyes 
tanulójának mindenkor egy-egy kötet kiadható legyen. Tegyen lépéseket a 
tanügyi kormány az iránt, hogy remekíróink kiválóbb műveinek tulajdonjogát 
a kiadóktól megszerezze s a lehető legolcsóbb kiadás rendezése Altai tegye 
őket hozzáférhetőbbekké. Vegyük fel a hazai politikai földrajz tanítását heti 
2 órával ismét a IV. osztályba s a VII. osztály politikai földrajzában is jut
tassunk neki helyet. Mozdítsuk elő a hazai föld ismeretét és szeretetét éven
ként rendszeresen rendezendő olcsó iskolai kirándulásokkal. Tanítsuk a világ- 
történelem keretében is bővebben a hazai történelmet. Rendezzünk évenként 
egy-egy kiváló jelesünk emlékére iskolai ünnepeket.

A felolvasáshoz többen hozzászóltak, vita azonban nem keletkezett. 
A felszólalók inkább csak az előadó eszméit fejtegették bővebben. Kondor 
pótlandónak tartja az értekezést a fordításokra vonatkozólag, melyeknél 
a magyarosságot kell főkép szem előtt tartanunk. A kör az előadó nézeteit 
magáévá teszi.

Ezután Bátori Lajos szólal fel, ki a magyar dal ápolását különös 
fontosságúnak tartja a középiskolában. Ajánlja e kérdés felvetését, mivel 
a nemzeti érzés erősbítésére igen hathatós eszköz a nemzeti zene. A kör 
felkéri a fölszólalót, hogy a jövő ülésre indítványát kidolgozva legyen 
szíves a kör elé terjeszteni.

Báthori Gyula a tornában is szükségesnek tartja a nemzeti játék- 
motivumok felhasználását. A kör ez indítványt pártolólag ajánlja a többi
körök figyelmébe.*) _  , , „  ,Kulcsár Lnare, a kor jegyzője.

A SÜmeghi kör április 11-én tartotta rendes havi gyűlését, mely
nek tárgya „A felekezeti és községi iskolai tanárok fizetésének rendezése*“ 
volt. Az előadó, Horvát Bezső constatálja, hogy jelenleg, midőn az állami 
szolgálatban álló tanárok fizetésük felemeléséért fordultak az országház
hoz, a felekezeti és községi tanárok még az első lépést sem tették meg 
mostoha helyzetük javítása czéljából. Ezek különben a fentartóktól úgy
sem várhatnak valami kedvező változást, hacsak külső kényszer folytán 
jobb anyagi helyzetben nem részesítik tanáraikat, a kormány pedig egy 
arra vonatkozó törvény hiánya folytán kényes dolognak tartja az inter-

*) Végül még szóba került egy olyan ügy, melynek közlése most már, 
miután a választmány döntött és Ítélete a Közlönyben (434. 1.) meg is jelent, 
idejét múlta. A szerte.
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ventiót megkezdeni egyes fentartóknál tanáraik érdekében. Az állami 
tanárok pedig most, midőn saját ügyükben lépéseket tettek, nem vonták 
be őket mozgalmuk körébe, pedig a végrehajtó bizottságnak csak egy 
ponttal kellett volna megtoldauia a képviselőházhoz intézett kérvényét, 
a mint azt Kardos Albert a Tanáregyesületi Közlöny márcziusi számában igen 
helyesen ki is fejtette. E tényekkel szemben az előadó a felekezeti és 
községi tanárok országos congressusának egybehivását ajánlotta, mely ez 
ügyben a további lépéseket megtenné. A kör azonban, tekintettel arra, 
hogy már egy hasonló congressus eredménye meddő maradt, elvetette ez 
eszme keresztülvitelét s hozott határozata folytán inkább azt ajánlja a 
felekezeti és községi intézetek tanárkarainak, hogy hassanak oda directe, 
hogy midőn majd az állami tanárok kérvénye az országházban napirendre 
tétetik, a mi ügyünk is a tárgyalás keretébe vonassák.

Honát Beeső, a kör jegyzője.

A beszterczebányai kör ápr. 9-én tartotta rendes havi ülését. 
PetricsJcó Jenő elnök új tagul Holbay Lajos felsőbb leányiskolái hittanárt 
jelentette be, a mi örvendetes tudomásul vétetett. Ezután Faith Mátyás 
köri tag olvasta fel „A szórend fontossága a német nyelvben“ ez. érte
kezését.

Az előadó bevezetésében kiindulva azon körülményből, hogy a tanuló ide
gen nyelvek tanulásánál nem jár el öntudatosan, minthogy reá nézve eleinte 
csak anyanyelvének törvényei mérvadók, utal azon eszközökre, a melyek se
gítségével a tanuló munkásságát öntudatossá lehetne tenni. Azon kell lennünk, 
hogy a tanuló a megtanulandó nyelv természetét és sajátságait minél előbb 
megértse, azaz, hogy a tanuló ezeket már a tanítás legelső impressiójával ma
gába szívja. A mondott sajátságok közt egyik legfontosabb a szórend. Kifejt
vén a német nyelv szórendjének fontosságát, kiemeli, hogy ez a német nyelv
nek egyik legkiválóbb sajátsága, mely nemcsak a prózában, hanem még a 
költői előadásban is érvényre jut, nem úgy mint a többi nyelvekben, pl. a 
latinban. És daczára annak német grammatikáink vagy épen nem, vagy csak 
általánosságban emlékeznek meg e kiváló sajátságról. Azután kifejti logikai 
szempontból azon okokat, melyek miatt a német nyelvben külön van szó a 
fő- és külön a mellékmondatok szórendjéről; constatálja, hogy a tőmondatok 
szórendjét rendesen csak negative, a mellékmondatok szórendjére támaszkodva 
határozzuk meg. Tehát törekednünk kell amazok szórendjét is positiv szabá
lyokra fektetni. Ezen törvények megismerésénél kiindulópontúi a személyragos 
igét ismeri el. Ha tehát azt a módot, sorrendet kutatjuk, mely szerint és a 
melyben a szók a mondatban sorakoznak, mindig és mindenütt a személy
ragos igéből kell kiindulni: tehát a német szórend typikus jellegét a verbum 
linitum elhelyezésében kell keresni. A főmondatok szórendjének egyenes és 
visszás szórendre való megkülönböztetését a tanítás alsóbb fokán nem tartja 
eléggé praktikusnak ; czélszerübbnek tartja, ha erről csak a felsőbb osztályok
ban a stilisztikában volna szó. A tanítás alsóbb fokán fődolog, hogy a tanuló 
biztosan meg tudja különböztetni a szórend alapján a főmondatot a mellék- 
mondattól. A legtöbb grammatika erre nézve nem ad biztos útmutatást: itt 
csak a feltételes és megengedő kötőszók nélküli, nemkülönben a hasonlító 
mellékmondatokra hivatkozik, melyek különben már a legegyszerűbb olvas
mányokban is elég gyakran fordulnak elő. Az értekező erre nézve a követ
kezőket ajánlja: 1. Minthogy a legtöbb kérdő, parancsoló, felkiáltó s óhajtó 
főmondatot úgy a hangsúlyról, mint az interpunctióról meg lehet ismerni, azért 
ezek szórendjéről jobb volna, ha csak a rendszeres grammatikában lenne szó.
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2. A kijelentő mondatokat arról ismerjük meg, hogy benuök a verbum fini
tum mindig a második helyen áll (úgy az egyenes, mint a visszás szórendü 
mondatokban). 3. A mellékmondatokat arról ismerjük meg, hogy ezekben a 
személyragos ige rendesen a végén, vagy bárhol másutt is állhat, csak a má
sodik helyen nem. Erre nézve csak arra kellene figyelmeztetni a tanulót, hogy 
1. az u. n. grammatikai egységek (jelző a jelzett szóval stb.) egy helyen állók
nak tekintetnek; 2. a következő kötőszók: und, ja, selbst, auch, oder,entwe
der, aber, sondern, allein (doch), denn, nämlich nem vétetnek tekintetbe ; 3. a 
„so“ és „da“ partikulák, ha az utómondat élén állanak, szintén nem vétetnek 
tekintetbe. Hogy a mondott szabály praktikus hasznáról meggyőződjék, végig 
nézte a gymnasiumunk III. osztályában használt Albrecht-féle „Német Olvasó
könyv“ több prózai és költői olvasmányát és meggyőződött, hogy ettől eltérő 
szórendet csak egy-két esetben talált.

A kör egyhangú helyesléssel fogadja az eszmét s hiszi, hogy ennek 
nemcsak az expositiónál, hanem compositiónál is lesz eredménye.

Ezután Czigler Ignács referál a „Történelmi olvasókönyvek“ 
kérdéséről.

Vázolván a kérdés fejlődését, kutatja, miért nem keletkeztek még ilyen 
olvasókönyvek s azt találja, hogy ennek kettős oka van: először, hogy még 
nincs kellőleg tisztázva, miféle tartalmút óhajt a tanárság s másodszor mert 
ha keletkeznék is egyik-másik fajta, kevés reményünk van annak elterjedésére. 
Az utasítások jellemző koriratök feldolgozását óhajtják, a történelmi congressus 
szemelvényekből összeállított olvasókönyvet. Amaz inkább világtörténeti, emez 
magyar történeti tárgyat sürget. Az utasítások magán olvasmánynak, a con
gressus „kötelező“ magánolvasmánynak adná a tanuló kezébe. E kívánságokhoz 
képest más-másnak kellene a könyv tartalmát képezni. De egyik fajta sem 
terjedhetne el általánosan, mert mindkettő magán olvasmány lenne; már pedig 
a mi szegény viszonyaink között az ilyennek, ha komolyabb fajtájú, kevés a 
kelete. Nézete szerint tehát az iránt kellene előbb megállapodni, milyen fajta 
gyűjteményt óhajtunk. Az előadó legjobbnak tartaná először csak a magyar tör
ténetit sürgetni. De ő nem magán olvasmánynak, hanem tankönyvnek óhajtaná 
a gyűjteményt. Tartalmát tehát nem események elbeszélése, hanem institutiók 
forrása képezné. Fősúlyt a vegyes házak és a Habsburgok korára fektetne. 
Az egész könyvet vagy 25 Íves kötetnek képzeli s ezt kötelező tankönyvnek 
használtatná a gymnasium V. VI. és VIII., a reáliskola VI-—VIII. osztályában. 
Mintának vehetnék Schaber könyvét (Quellenbuch zur Geschichte der öster
reich-ungarischen Monarchie). Ennek (az első kötet) 43 pontja közül 16 magyar 
tárgyú, úgy hogy már az osztrák iskolák az Árpád-korszakot nagyon jól elta
níthatják források alapján. Az eredeti, görög, latin, ó-német szöveg közlése 
jó volna ugyan, különösen a latiné, hogy a középkori latint is megismerje a 
tanuló, de ez megdrágítaná a könyvet s nem lehetne kötelezővé tenni, a mire 
pedig az előadó fősúlyt fektet. A tanítás könnyítésére pontos, kimerítő jegyze
teket óhajt, legalább is olyanokat, mint Schaber ad, de czélszerübbnek tar
taná külön füzetbe foglalni. Az olyan munkákat, mint Bethlen, II. Rákóczy 
Ferencz autobiographiája, Cserey Históriája vagy Mikes levelei stb. egészben 
adná az érettebb ifjúság kezébe. A feldolgozott müvek közül pedig a „Tör
ténelmi Életrajzok“ nagyobb elterjedése mozdíthatná elő a történeti érzék fej
lődését. A krónikákból vett elbeszéléseket oda utasítaná, a hol már tényleg 
gyökeret vertek, a magyar olvasókönyvekbe. A magyar história alsófokú taní
tásának élénkítésére sürgeti még a történeti tárgyú költemények jegyzetes 
kiadását. A világtörténetben egyelőre elégnek tartja, ha a jellemző koriratok 
feldolgozása tovább halad. Csak az ó-kornál tartaná kívánatosnak, ha a tan- 
könyvirók az elbeszélést tartalmazó szakaszok élén megneveznék a források 
illető pontjait, hogy legalább a jobb tanulók classiknsaikból el is olvashassák. 
Olyanformán, mint Assmann teszi az „Abriss“-ban (Ausgabe für Gymnasien). 
Első szükségnek tartja azonban a magyar forrás-gyűjteményt. Nézete szerint
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ennek létesítésére sem a Történelmi Társulat, sem az egyesület, sem a kormány 
támogatására nincs szükség. Csak annyit kell a kormánynál kieszközölni, hogy 
az ilyen approbált forrásgyűjteményt tankönyvül lehessen használni. — Indít
ványa : mondja ki a kör: 1. iegelső szükségnek a magyar történeti forrásgyűj
teményt tartja; 2. ennek tartalmát intézmények (s ne események) forrásai 
képezzék ; 3. e forrásgyűjtemények tankönyvek legyenek minden felső osztály
ban, melyben magyar történet is előfordúl s e czélból 4. kérje fel a kör a köz
ponti választmányt, hasson oda, hogy a magas kormány egy ilyen megfelelő 
forrásgyűjteményt ne csak magánolvasmányúl, hanem tankönyvnek is enge
délyezzen.

A kör nagy érdeklődéssel hallgatta végig a tanulságos felolvasást s 
azután az előadó indítványát pontonkint megvitatás alá vette. A kör az 
indítvány 1. és 2. pontját változatlanúl elfogadja; a 3. és 4. pontnál 
azonban élénk vita fejlődött ki, melyben többen vettek részt. Kocsner 
József nem akarná, hogy ez tankönyv legyen, mert akkor ezt tanítani is 
kellene. Már pedig jelenleg a történeti tananyag akként van beosztva, 
hogy ez a kitűzött időben is alig befejezhető. De kérdés, vájjon lehet
séges volna-e azt akkor megtenni ? Ha nem, akkor a tanterven kell vál
toztatni, mert óraváltoztatást vonna maga után; már pedig alig hiszi, 
hogy a kormány ezt megtenné. Indítványozza, hogy ez csak kötelező segéd
könyv legyen. — Jurkovich Emil osztozik Kocsner véleményében. Nagyon 
aggódik, hogy a történeti tanítás hiányt szenvedhetne; mert ha ez tan
könyv lenne, akkor azt az iskolában meg is kellene magyarázni, számon
kénti és csak azután következnék az épület felépítése, a tulajdonképeni 
történeti tanítás. Czélszerübb, ha magánolvasmány lesz. — Kún Ignácz 
pártolja az előadó indítványát. Habár az időre nézve megengedi, hogy ez 
nem lesz elég és hogy a kormány a mai körülmények közt nem fog vál
toztatni a tanrenden, de ha egyelőre nem is sikerül azt keresztülvinni, 
azért mégis felveendőnek tartja, mert segíteni kell a szegény módon, a 
hogy a történeti tanítás ma eszközöltetik. A mostani tanítás inkább csak 
compendiumból történik; s talán az egységes középiskola segíteni fog a 
dolgon. — Marcsiss J. szintén pártolja Kocsner indítványát. Most úgyis 
eleget beszélnek a túlterhelésről, hát azután még mi történnék? Jobb, 
ha magánolvasmánynál maradunk. — Petricskó J. elnök összefoglalja a 
mondottakat, constatálja, hogy a többség „kötelező segédkönyv11 mellett 
nyilatkozott, mire a kör az előadó indítványának ezen pontja helyett 
ezt fogadja el és neki felolvasásáért köszönetét szavaz.

Faith Mátyás, a kör jegyzője.

VEGYESEK.
Hangverseny. A tanáregyesületi segélyző alap javára a VI.—VII. kér. 

kör nagytermében április hó 20-án tartott hangverseny jelentékeny művészi 
sikerrel folyt le. Kiváló művészi erők léptek a sorompóba, kiknek működése 
magában véve, eltekintve a jótékony czéltól, valóban nagyobb közönséget 
érdemelt volna. Sajnosán tapasztaltuk, hogy épen a tanárvilág hiányzott a
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hangversenyről; mert bizonyára nem a zenede Zichy-jubileuma tartotta vissza, 
mely szintén azon este folyt le; hanem visszatartotta a testületi szellem 
hiánya, újabb bizonyítékául annak, hogy ez a szellem még nem vert 
gyökeret a főváros tanári köreiben. A tanárok majdnem teljes elmaradása 
valóban feltűnt; a közreműködő művészeknek a jórészt növendékekből 
álló hallgatóság tapsaival kellett beérni. A díszes terem különben így 
is majdnem megtelt s a lelkes hangulat a közönségben a műsor minden 
száma után fokozódott. Az előadások sorát S z e n d y  Árpád zongoraművész 
nyitotta meg, saját szerzeményű érdekes zongoraversenye II. és III. tételének 
előadásával; második zongorán T h o m á n  István zongoraművész kisérte. A fővárosi 
közönség e kedvelt művészei, az orsz. m. kir. zene- és színművészeti akadémia 
fiatal tanárainak együttes játéka szolgáltatta nemcsak a megnyitó, hanem a 
befejező számot is, előadva két zongorán a R á k ó c z y - in A x ú ó t, L i s z t  hatalmas 
átiratában. Thomán egyedül is játszott, briliáns előadással interpretálva R u b in 
s te in ,  P a d e r e w s k y  és L i s z t  egy-egy zongoraművét, oly általános tetszés 
mellett, hogy még egy ráadással is kellett kedveskednie. Hasonló sikert aratott 
K a c z é r  Margit k. a. is, az orsz. m. kir. zene- és művészeti akadémia szinészeti 
osztályának szép hangú növendéke; dalokat énekelt R u b in s te in  és L i s z t  mü
veiből. A közönség őt is újra kívánta hallani, mire műsorát egy ráadással 
szintén megtoldotta. A hangverseny műsorának jelentékeny részét a R ö d e r  
nővérek szolgáltatták, négy fiatal, orosz származású, a gyermeksaruból még 
alig kinőtt leány, kik alapos zenei készültségüket az orsz. m. kir. zene- 
és színművészeti akadémiában nyerték. E m i l i a  к. a. gordoukázott, Z s ó f ia  к. 
a. hegedült, majd a négy nővér együttesen S c h u m a n n  zongora-négyesét adta 
elő. A legzajosabb sikert a fiatal hegedűművésznő aratta. А Н и Ъ а у -Ш е  

C s á r d a - je le n e te k  czímű nehéz művét oly virtuozitással játszotta, hogy a közön
ség frenetikus tapsai folytán még kétszer is kellett játszania. Az élvezetes 
hangverseny, melyen Berzeviczy államtitkár is jelen volt, közel 300 frt tiszta 
hasznot hajtott a jótékony czélra.

Jótékony hangversenyünknek a művészi mellett, a nagyon előre haladott 
saison daczára, elég szép anyagi sikere is volt. A segélyző alap javára körül
belül 300 frt tiszta jövedelem esik. Fölülfizettek : B e r z e v ic z y  A lb e r t  államtitkár 
úr 3 frtot, A d le r n é  B a n c a la r i  H e d v ig  úrnő 2 frtot, K o h n e r  A r a n k a  úrnő 5 frtot, 
L e d e r e r  S z id ó n ia  úrnő 1 frtot, dr. H ó n á n  O ttó  főigazgató úr 6 frtot, H e g e d ű s  
K á r o ly  áll. középiparisk. igazgató úr 2 frtot, a budapesti VII. kér. áll. főgym- 
nasium két tanulója 7 frtot.

Egyesületünk ösztöndija. Az orsz. középiskolai tanáregyesület választmánya 
az egyesület tulajdonát képező segélyző alapból egy 100 frtos ösztöndíjra 
pályázatot hirdet. Ez ösztöndíjért folyamodhatik minden egyesületi tag közép
iskolába vagy főiskolába járó fi i számára. Elsőségben részesülnek azok, kik 
nek fiai a szülői háztól távol tanulnak. A folyamodványokat a múlt évi iskolai 
bizonyítványnyal (vagy indexszel) valamint a folyó iskolai évi II. időszaki 
értesítővel fölszerelve és az orsz. középiskolai tanáregyesület elnökéhez (Berecz 
Antal áll. felsőbb leányiskolái igazgató, Budapesten, IV. kér. Ujvilág-utcza
2. sz.) czimezve f .  é v i  j ú n i u s  6 - ig  kell benyújtani. A folyamodványnak el kell 
látva lenni azon igazgatónak (vagy főiskolai kar dékánjának) ellenjegyzésével,
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melynél a folyamodó fia tanul. A kitett határidőnél későbben érkező folya
modványok nem vétetnek figyelembe.

Kormányképviselők a felekezeti iskolák érettségi vizsgálataihoz. A vall. és 
közokt. minister az autonom felekezeti középiskolák f. évi rendes érettségi 
vizsgálataihoz az 1883. évi XXX. t.-cz. 23. §-ából kifolyólag a következő kor
mányképviselőket küldötte k i: A budapesti ev. ref. főgymnasiumhoz G Ö n czy  
Pál ny. államtitkárt, a halasi és kecskeméti ev. ref. főgymnasiumhoz dr. K ö n i g  

Gyula műegyetemi tanárt, a nagykőrüsihez dr. H e g e d ű s  István budapesti egyetemi 
tanárt; a pápai ev. ref. főgymnasiumhoz dr. I lo s v a y  Lajos műegyetemi tanárt, a 
csurgói ev. ref. főgymnasiumhoz dr. T ö r ö k  József debreczeni jogakadémiai tanárt; 
a sárospataki és miskolczi ev. ref. főgymnasiumokhoz dr. C s ik y  Kálmán műegye
temi tanárt, s a rimaszombati egyes, protestáns főgymnasiumhoz dr. B a l la g i  
Aladár budapesti egyetemi tanárt; a debreczeni ev. ref főgymnasiumhoz dr. L á n -  
c z y  Gyula kolozsvári egyetemi tanárt, a hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasium
hoz B é k é s i  Gyula debreczeni tankerületi kir. főigazgatót, a mármarosszigeti 
ev. ref. főgymnasiumhoz dr. B a l la g i  Aladár budapesti egyetemi tanárt; a zilahi 
és kolozsvári ev. ref. főgymnasiumokhoz dr. B e ö th y  Zsolt budapesti egyetemi 
tanárt s az orsz. közoktatási tanács tagját, a marosvásárhelyi és szászvárosi 
ev. ref. főgymnasiumokhoz G y ö r g y  Endre orsz. képviselőt, a székelyudvarhelyi 
és nagyenyedi ev. ref. főgymnasiumokhoz dr. F e lm é r i  Lajos kolozsvári egyetemi 
tanárt; a pozsonyi ág. ev. főgymnasiumhoz dr. F r ö h lic h  Izidor budapesti egye
temi tanárt; a soproni ág. ev. főgymnasiumhoz dr. H o r v á th  Ödön eperjesi ág. 
ev. jogakadémiai dékánt; a budapesti ág. ev. főgymnasiumhoz dr. G ö m ö r y  Oszkár 
vallás- és közoktatásügyministeriumi ministeri tanácsost, a szarvasi ág. ev. fő
gymnasiumhoz H ö r k  József eperjesi ág ev. theologiai akadémiai igazgatót, a 
selmeczbányai ág. ev. főgymnasiumhoz dr. H e in r ic h  Gusztáv budapesti egye
temi tanárt és az országos közoktatási tanács alelnökét; az iglói ág. ev. főgymna
siumhoz S c h n e lle r  Istvánt, a pozsonyi ág. ev. theologiai akadémia igazgatóját, 
a késmárki ág. ev. főgymnasiumhoz dr. I l o s v a y  Lajos műegyetemi tanárt, a 
rozsnyói ág. ev. főgymnasiumhoz dr. F r ö h l ic h  Izidor budapesti egyetemi tanárt, 
az eperjesi ág. ev. főgymnasiumhoz Z s i l in s z k y  Mihályt. Csongrádmegye főispán
ját, a nyíregyházi ág. ev. főgymnasiumhoz B é k é s i  Gyula tankerületi kir. fő
igazgatót; a nagyszebeni ág. ev. főgymmmiumhoz és főreáliskolához K l e i n  
Gyula műegyetemi tanárt, a segesvári, medgyesi és brassói ág. ev. főgymna
siumokhoz E l i s c h e r  József nagyszebeni tankerületi kir. főigazgatót, a besz- 
terczei ág. ev. főgymnasiumhoz dr. P u ls z k y  Ágost budapesti egyetemi tanárt; 
a kolozsvári unitárius főgymnasiumhoz dr. F i n a l y  Henrik kolozsvári egyetemi 
tanárt és helyettes tankerületi főigazgatót; a brassai gör. kel. román főgym
nasiumhoz dr. ЛЫ Antal kolozsvári egyetemi tanárt: az újvidéki gör. kel. szerb 
főgymnasiumhoz dr. A s b ú th  Oszkár budapesti egyetemi tanárt.

Érettségi biztosok. A vall. és közokt. minister a közvetetten rendelkezése 
és vezetése alatt álló középiskolák folyó évi rendes érettségi vizsgálataihoz 
ministeri biztosokul a következőket küldötte k i: Budapesten a VII. kér. állami 
főgymnasiumhoz dr. H e in r ic h  Gusztáv budapesti egyetemi tanárt és az orszá
gos közoktatási tanács alelnökét, a IV. kér kath. főgymnasiumhoz dr. W o la f k a  
Nándor vallás- és közoktatásügyministeriumi osztálytanácsost, László Mihály
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főgymnasiumához dr. P a u e r  Imre budapesti egyetemi tanárt és az orsz. közok
tatási tanács tagját, a IV. kér. közs. föreáliskoláboz dr. G h y c z y  Géza buda
pesti kereskedelmi akadémiai igazgatót és az országos közoktatási tanács al- 
elnökét; az esztergomi kath. főgymnasiumhoz dr. B o g n á r  István budapesti 
egyetemi tanárt, az egri kath. főgymnasiumhoz dr. S im o n y i  Zsigmond buda
pesti egyetemi tanárt, a kecskeméti kath. főgymnasiumhoz dr. P a u e r  Imre 
budapesti egyetemi tanárt s az orsz. közoktatási tanács tagját; a trencséni 
kir. kath. főgymnasiumhoz dr. F i n á c z y  Ernő központi szolgálattételre beren
delt gymnasiumi igazgatót és az országos közoktatási tanács előadóját, a 
nyitrai kath. főgymnasiumhoz dr. W o la f k a  Nándor vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumi osztálytanácsost; az eperjesi kir. kath. főgymnasiumhoz báró 
E ö tv ö s  Lóránt budapesti egyetemi tanárt, a M. Tud. Akadémia elnökét s az 
országos közoktatási tanács tagját, az ungvári kir. kath. főgymnasiumhoz dr. 
B u d e n z  József budapesti egyetemi tanárt; a nagykárolyi kath. főgymnasium
hoz dr. H a j n i k  Imre budapesti egyetemi tanárt ; a balázsfalvi gör. kath. fő
gymnasiumhoz és a naszódi főgymnasiumhoz dr. V e r e s s  Ignácz nagyszebeni 
állami főgymnasiumi igazgatót; a csiksomlyói kath. főgymnasiumhoz dr. S z a m o s i  

János kolozsvári egyetemi tanárt; a fehértemplomi állami főgymnasiumhoz dr. 
S z i n n y e i  József kolozsvári egyetemi tanárt, az aradi kir. kath. főgymnasium
hoz dr. H a m p e l  József budapesti egyetemi tanárt, a nagyváradi kath. főgym
nasiumhoz dr. B e r g e r  János budapesti egyetemi tanárt; a pancsovai állami 
főgymnasiumhoz dr. P a s te in e r  Gyula budapesti egyetemi tanárt, a zombori 
állami főgymnasiumhoz dr. K r e n n e r  József műegyetemi tanárt, a szegedi kath. 
főgymnasiumhoz dr. B e r g e r  János budapesti egyetemi tanárt, a bajai kath. 
főgymnasiumhoz B a r t a l  Antal kir. tanácsost és nyug. főgymnasiumi igazga
tót ; a székesfehérvári állami főreáliskolához L ó c z y  Lajos budapesti egyetemi 
tanárt.

Kinevezések. A vall. és közokt. minister T o k a j i  A l a d á r t  és C s ű r ö s  P á l t ,  
a szászvárosi államilag segélyzett ev. ref. főgymnasium helyettes tanárait 
ugyanoda rendes tanárokká nevezte ki.

Nyilvánossági jog. A vall. és közokt. minister megadta a s e p s i s z e n t g y ö r g y i  
Mikó-collegium ev. ref. főgymnasiuma V. és VI. osztályának a folyó 1890/1. 
tanévtől, a VII. osztálynak pedig az 1891/2. tanévtől kezdve a nyilvánossági 
jogot (14696/1891. sz.), továbbá a n a g y k á r o ly i  kath. főgymnasium VII. és VIII. 
osztályának a nyilvánossági jogot és ezen intézetnek az érettségi vizsgálat 
jogát az 1890/1. tanévre (14390/1891. sz.).

Pályázat. A budapesti magy. kir. középiskolai tanárképző intézeti 
gyakorló főgymnasiumban betöltendő rendes tanszékre, melylyel a magyar nyelv 
és irodalom, meg a latin philologia gymnasiumi tanításának, valamint az ezen 
szakmákra készülő tanárjelöltek paedagogiai vezetésének kötelezettsége jár, 
a vall. és közokt. ministerium pályázatot hirdet, melylyel 1800 frt fizetés, 
360 frt lakpénz és 100 frt évötödös pótlék van egybekötve. Pályázók a magy. 
kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz czímzett kérvényüket, melyben 
szülőhelyük, életkoruk, vallásuk, nős vagy nőtlen állapotuk, hadkötelezettségi 
viszonyuk, végzett tanulmányaik, képesítésük, nyelvismereteik s eddigi szolgá
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latuk okiratokkal igazolandók, elöljáróságuk útján, minősítvényi táblázattal a 
budapesti magyar kir. középiskolai tanárképző intézet igazgatóságához (egyetem 
bölcsészeti kar dekanatusa) folyó évi május 16-ig küldjék be.

Kitüntetés. A király dr. Erődi Bélának, a Ferencz József nevelő-intézet 
kormányzójának, a tanügy terén kifejtett hasznos működése elismeréséül, a 
királyi tanácsosi czímet díjmentesen adományozta.

Halálozás. Munkácson elhunyt ápr. 23-án Hrabár Mihály, a munkácsi 
áll. főgymnasium rendes tanára, egyesületünk régi hű tagja, élte 50-ik, tanári 
működésének 24-ik évében. Nyugodjék békében!

Kérelem. Orbók Mór tagtársunk az általa szerkesztett „Paedadogiai Zsebnap
tárt“, főleg annak tanügyi czímtárát minél tökéletesebbé óhajtván tenni, kéri a 
gymnasiumok, reáliskolák, kereskedelmi akadémiák, középkereskedelmi iskolák, 
tanító- és tanítónöképzőintézetek, felsőbb és polgári leányiskolák, polgári fiú- 
és felső népiskolák igazgatóit, illetőleg helyetteseit, szíveskedjenek intézetük 
tanárainak névsorát május 15-kéig levelezőlapon vele Pozsonyban közölni, 
hogy az új adatokat a nevezett naptár 1891/2-ik évfolyamába fölvehesse.

„Középiskolai ügyvitel, az azt szabályozó ministeri szabályrendeletek és 
a középiskolák szervezete“ czímü könyvre hirdet előfizetést Dortsák Gyula 
gymn. igazgató. A könyv 600 nagy 8-ad rétü (47 soros) nyomtatott lapnyi 
terjedelemben fog megjelenni; ára 6 frt lesz. Az előjegyzések a szerzőhöz 
Trsztenára küldendők.

Magyarország története. Középiskolák alsó osztályai és polgári fiúiskolák 
számára. írták Baráti Lajos és dr. Csánlci Dezső. Térképekkel és illustratiók- 
kal (Budapest, 1891. Lampel Róbert kiadása. Áia 1 frt). E legújabban meg
jelent műről Bálásy Dénes tagtársunk ismertetést küldött be, melyet hely 
szűke miatt itt rövidítve közlünk. Jelen históriai kézikönyvvel tankönyvirodal
munk egy derék, jóravaló munkával gazdagodott. Baróti és Csánki hazánk 
történetét a római uralom kezdetétől fogva (35 Kr. u.) az e földön megfordult 
népek futólagos megemlítésével, egész 1876-ig, Deák haláláig tárgyalva adják 
elő. Tehát a legújabb kor eseményeit is megbeszélik röviden. Tárgyalják az 
eseményes, a döntő alkotmányos momentumokat, a felötlő fegyveres tettekhez 
vagy egyes kiváló egyének neveihez fűződő átalakulásokat. Eredeti módon 
csoportosítanak a szerzők itt sok tekintetben. Módszerök és felfogásuk úgy 
a történeti tények csoportosítása által, mint a meglett dolgokat érzékeltető 
illustratiók és térképek révén, újszerű, érdekes, a mellett megfelelő úgy az 
újabb kutatásoknak, mint az iskolák tantervszerü követelményeinek. Régi 
vitézek és nevesebb emberek egykorú arczképei, a magyar czímer heraldikai 
változásai, a Halotti Beszéd egy kis részének facsimiléje, Budavár tájképe 
Mátyás idejéből stb. arra valók, hogy a históriát érzékeltessék, magyarázzák, 
úgy mondva impraegnálják. Jóllehet első sorban a politikai történet comprimált 
anyagát nyújtják, a fegyverek és a kormányzat sikereit, mint a melyek az 
ifjúságnak leginkább szoktak imponálni, mindazáltal mégis nem az egyes kirá
lyok országlásához, hanem a kiváló egyének szerepléséhez s magyar szem
pontból a nagy eseményekhez kötik az elhatározó históriai változásokat, utánok 
vetve századonként a szellemi állapot, ruházat, életmód stb. rövid vázlatát.
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így domborul ki a görög befolyás Mánuel személyében, Martinuzzi alakja a 
török uralom kezdetén, a habsburgbázbeli királyok alatt így nyernek Szondi, 
Zrínyi, Bocskai, Rákóczi stb. külön-kiilön fejezeteket a könyvben. Erdély 
zavaros történetéből a fejedelmek tettei és működése tiszta, majdnem sugárzó 
fényt vetnek a sorokból a magyar história homályosabb lapjaira. Míveltség- 
történetünk múlt századbeli, főként e századbeli főbb mozzanatait, ott a 
lethargia, itt a feltámadás, szóval a hálás ellentétek kedvéért, a szerzőknek a 
meglévőnél talán egy kissé melegebb színekkel, markánsabb ecsetvonásokkal 
kellett volna festeniük, főként az 1848—49-ik szabadságharcz hősiségét. így 
tudná csak jobban megmagyarázni magának a tanuló, a mit e kissé száraz 
tényhalmazból kell egyébaránt megértenie : nagylelkűségét, önfeláldozó hűségét 
az egy-két századon át alvó nemzetnek, melyben kipusztíthatatlan őserő lako
zott és lakozik, lebirhatatlan és méltó egy újabb ezredév küzdelmeihez. 
Egyébaránt a Széchenyi, Kossuth, Deák illustratióiból és cselekedeteiből 
érteni fogja a jelen nemzedék, a mit értenie kell. Világosan, jellemzőleg 
tekinthető át e könyvből hazánk története. A mi stílusát illeti, az magyaros 
egészen, kevésben sokat mondó s így több oldalú szétpillantásra vezérlő, a 
mellett mégis objectiv előadásmód mindig, mely míg egyrészt dicséretükre 
válik a szerzőknek, másrészt könyvüknek határozott iskolai használhatósága 
mellett, a gondos és szép kiállítással egyetemben, igen jó ajánlólevél.

IRODALMI ÉRTESÍTŐ.

F O L Y Ó I R A T O K .
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tanári kar javaslata a görög nyelv-pótló tanfolyam kérdésében. (Folytatás 
17. sz.).

Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. III. évf. 8. sz. Dr. Szigetvári János: 
Miről feledkezett meg a középiskolai törvény ? [Megjegyzések Kardos Albert- 
nek ugyanily czímü czikkére]. — B. Barkóczy-Dömök Antónia: Néhány szó 
„A felsőbb leányiskolák reformja“ czímű czikkre. [A felsőbb leányiskolák inter- 
natusait védi]. — Dr. Berghoffer József: Középiskolai reformunk viszonya a 
külföld hasonló törekvéseihez. — Kun Ignácz: Észrevételek a gymnasium 
alsóbb osztályainak magyar nyelvi tanításához, tekintettel a vegyes ajkú 
intézetekre.

Katholikus Szemle. V. kötk 2. sz. Horváth Cyrill: Nemzeti irodalmunk 
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Hírlapjaink magyarsága és egy szarvashiba. — Helyreigazítások. Magyaráza
tok. (Gamolya, gomolya, máglya. Malacz. Hibás olvasás. Bonczol. Hurcz. 
Túladunai, túlatiszai. Pereputty). — Egyveleg. — Népnyelvhagyományok. 
(Szólásmódok. Babonák. Tájszók).

B EÉ RKE Z ET T  MŰVEK.
Utolsó kimutatásunk óta (ápr. fűz. 450. 1.) a kővetkező könyvek és 

füzetek érkeztek a szerkesztőséghez:
P h i l o s o p h i a ,  p a e d a g o g i a ,  i skol aügy.

A magy. ev. ref. tanítólc első országos gyűlésének az 1891. évi egyetemes 
egyházi zsinathoz intézett emlékirata. Kiadta Kiss Sándor. Budapest, 1891. 
A magyarországi ev. ref. tanítók tulajdona. 8r. 47 és 19 1.

Magyar  nye l v  és i rodal om.
Magyar nyelvtan felsőbb osztályoknak. Irta Simonyi Zsigmoncl. Negyedik, 

javított kiadás. Budapest, 1891. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 
8r. 166 1. Ára 1 fit.

La t i n  és gör ög  nyelv.
Görög anthologiábeli epigrammák. (Görögül és magyarul.) Fordította, 

bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ponori Tewrewk Emil. Budapest. A 
magyar tudományos Akadémia kiadványa. 1891. (Görög és latin remekírók. 
Kiadja a m. tud. Akadémia classica-philologiai bizottsága). 8r. XLVIII és 
268 í. Ára 2 frt.

Platon Theaitetosa. (Görögül és magyarul.) Fordította, bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta Simon József Sándor. Budapest. A magy tudományos 
Akadémia kiadványa. 1890. (Görög és latin remekírók. Kiadja a m. tud. 
Akadémia classica-philologiai bizottsága). 8r. XX és 224 1. Ara 1 frt 20 kr.
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iskolák számára. Irta Baráti Lajos és dr. Csánki Hezsö. Térképekkel és 
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Magyarország története polgári és felsőbb leányiskolák számára. írták 
Baráti Lajos és dr. Csánki Dezső. Térképekkel és illustratiókkal. Budapest, 
1891. Lampel Róbert kiadása. N8r. 192 1. Ára 1 frt.
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Irta M&yer Miksa. Az. új tanterv alapján átdolgozták és bővítették Zettner 
Ede és Scherter Gyula. 5. javított és bővített kiadás. Budapest, 1891. Lampel 
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KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI

KÖZLÖNY.
XXIV. évfolyam. Ю . é s  11 . SZ. J lM ÍU S  J l l l íU S  hÓ. 1890—91.

ÉRTEKEZÉSEK.

A tanárképzés ügye hazánkban.
Egyesületünk választmánya, a budapesti I. szakosztály indít

ványára, jövő közgyűlésünk egyik fontos tárgyául kitűzte a tanár
képzés ügyének megvitatását. Jó alkalom nyílik tehát tanári köreink
nek s egyeseknek, hogy saját tapasztalatuk alapján tisztázzák e 
hosszú idő óta vajúdó kérdést s így legalább a jövő tanárnemzedék
nek biztosítsák a képzés helyesebb módját, melynek hiányát maguk 
csak nagy erőmegfeszítéssel, sok időfecsérléssel pótolhatták. Helyén 
valónak látom azonban, hogy minden hozzászóló kellőképen tájé
kozódhassák az ügy eddigi fejleményéről; azért története folyamán 
haladva megjelölöm a helyeket, hol a szükséges felvilágosítások 
megtalálhatók, — és egyúttal közzé teszem azt az egy okiratot, 
mely eddig még nem látott napvilágot, pedig talán a legtöbb figye
lemre tarthat számot.

Középiskolai tanárképzésünket b. Eötvös József szervezte elő
ször 1870-ben a budapesti m. kir. egyetemen. Az irányadó szabály
zatot maga a bölcsészeti kar dolgozta ki főképen a német seniina- 
riumok mintájára, csak annyiban térve el a német rendszertől, hogy 
az egyes szakszerű seminariumok vezetőit (öt szakosztályt állapítva 
meg) külön tanári testületté alakította, s az egész képző intézetet 
egységes igazgatás alá helyezte. Az ötödik szakosztály, a nevelés- 
oktatástani azonban, még mielőtt működését megkezdte, utólagosan 
más szervezetet kapott, külön gyakorló iskola állíttatván fel számára 
1872-ben, s így az egész szabályzatot véglegesen a ministerium 
1872. máj. 16-án 6351. sz. a. kelt rendeletével állapította meg s 
tette közzé. Lenyomatát megtalálhatni a m. kir. tanárképezde érte
sítőjében (az 1870/1—1872/3 évi időszakról) — közli Bartal Antal, a 
tanárképezde igazgatója, 1873. — Ez alapon azonban a tanárképzés 
nem soká folyt. Főképen a reáliskolák újjászervezését, igazi közép
iskolákká fejlesztését tartva szem előtt a ministerium, az 1872. év
vel megszüntette a műegyetemen fennállott reáliskolai tanárképzőt, 
s 1873. aug. 22-én kelt rendelettel azt az egyetemen levő gymna- 
siumival egyesítette. Ez az egyesített tanárképző csak átmeneti,

37Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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tulajdonkép egy évre szóló szervezetet nyert, azonban mai napig 
is csak ez ideiglenes rendelkezés alapján működik. (A szabályzatot
1. Magyar Tanügy, II. évf. 1873. 675. 1.). Legjellemzőbb pontja az 
a határozat (2. §.), hogy „a tanárképezdében az oktatás rendes 
kötelezett tanterv alapján történik, melyhez a képezdei növendékek 
alkalmazkodni tartoznak; szabadságában állván a tanártestületnek, 
egyes kiváló növendékeik számára, ezek képességének, hajlamának 
s netáni külön tudományos irányának megfelelő külön tantervet is 
megállapítani“. Ez üdvös intézkedés azonban soha sem érvényesül
hetett azon szándék értelmében, mely sugalta. Akadálya főleg abban 
állott, hogy a tanárképző intézet, a mint veszszük, önálló intézet 
is, nem is, a mennyiben tanárai egy külön testületet alkotnak 
ugyan, de mégis tulajdonkép csak egyetemi s műegyetemi tanárok, 
a kik mellékesen a tanárképzés ügyét is szolgálják. A szabályzat 
(5. §.) már most a tanárképezdét arra utalja, hogy czéljai számára 
első sorban az egyetemi előadásokat használja fel, s maga csak ez 
előadások szükséges kiegészítéséről gondoskodjék; — igen, de sem 
az egyetem, sem a műegyetem nem érezte abbeli kötelezettségét, nem 
is volt a felsőbb hatóság által, tudtommal, soha oda utasítva, hogy 
előadásainak megállapításában legyen csak némileg is tekintettel a 
tanárképzés tervszerű követelményeire. A tanárképezde tanárai készí
tettek ugyan a ministerium felszólítására egy tanrendet, meghatároz
ván azokat a tanulmányokat, melyeket a képezde tagjai az akkor 
még három évre terjedő tanfolyamban hallgatni kötelesek (1. Magyar 
Tanügy 1874. III. évf. 841. 1.); de ugyanezen tanárok az egyetemen 
s műegyetemen nem igen érezték magukat arra kötelezve, vagy 
legalább nem igen mutatkoztak arra hajlandóknak, hogy előadásaik 
sorát e megállapodások szerint rendezzék. A képezdének pedig, 
ha pótolni akarta volna az ekként mutatkozó fogyatkozást, valóban 
önálló, teljesen dotált tanártestülettel kellett volna rendelkeznie. A 
tanterv így, mint sok egyéb tanügyünk régibb administratiójában, 
írott malaszt maradt. A képezde által mégis évenkint megállapított 
kötelező tanterv pedig tarkaságával, elvtelenségével valóságos satirája 
volt nevének. Némikép baj volt már az a körülmény, hogy a tanár
képezde testületé a két egyetem tanárai közül volt egybeválasztva, 
a mely két intézet különben semminemű kapcsolatban nem áll 
egymással és külön feladataival s hagyományaival csak nehezítette 
ez új közös feladatokban való egyértelmű működést. A visszásság 
nem kerülte ki teljesen a ministerium figyelmét, — s azt a nagyra- 
törő tervet érlelte akkori vezetőjében, hogy a tanárképezdét egy 
internatussal ellátott intézetté kellene átalakítani, melynek szerve
zetére és berendezésére nézve a párizsi „Ecole Normale Supérieure“ 
szolgálhatna mintául, „természetesen hazai viszonyainkhoz alkal
mazva“. Ily értelmű felszólítást intézett tehát 1875. jul. 16-án az 
orsz. közoktatásügyi tanácshoz (1. Magyar Tanügy 1875. IV. évf. 
622. 1.), hogy „az ügyet tárgyalás alá vevén, a tanárképezdéink 
mostani szervezetében szükségesnek mutatkozó módosításokat s az
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új intézmény szervezetének és berendezésének főbb pontjait és 
követelményeit jelölje ki“.

A tanácsnak e felszólításra készült véleményét s tervezetét 
közöljük alant; a javaslat e helyt jut először világ elé s bátorko
dunk olvasóink figyelmébe ajánlani. Vájjon a tanács fölterjesztése 
szolgált e később tárgyalások alapjául, nem tudjuk. Annyi tény, 
hogy mivel első sorban nem épen az internatus hiányában látta a 
föbajt, hanem egyéb fogyatkozások orvoslását sürgette, ez esetben 
is a jobb állhatta útját a jónak. A ministerium mind e mai napig 
az internatus állítását tekintette közvetetlen szükségletnek, és mivel 
pénzügyi nehézségek e tervnek útját állják, a tanárképzés tovább 
úgy folyik rendezetlen medrében. De vita tárgyát azóta is képezte. 
Az 1878. évben, nem tudni mi okból, bölcsészeti karunk az alapon, 
hogy „mindig egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy 
középiskolák számára a tudományos műveltség és szakképzettség 
magaslatán álló tanárokat képezzen“, felterjesztést intézett ugyan
azon év márczius 21-én tartott üléséből (1. Magyar Tanügy 1879.
VIII. évf. 104. 1.) a ministeriumhoz, melyben a tanárképezdének, 
mint külön intézménynek megszüntetését és helyébe „a budapesti 
kir. t. egyetem bölcsészeti karának kebelében a középiskolai tanár- 
vizsgálati szabályzatban felsorolt tantárgyakból egyes tanárok veze
tése alatt álló egymástól független seminariumok alakítását“ hozza 
javaslatba. Kétségkívül radikális s az addigi fejlődéssel s tervezé
sekkel merőben ellenkező indítvány volt. A ministerium ez úttal 
is a közoktatási tanácsot kérte fel véleményadás végett. A tanács 
igen terjedelmes jelentésben, az ügy hazai állásának, de egyszers
mind a külföld, főleg Franczia- és Németország intézkedéseinek 
figyelembevételével, tette meg észrevételeit. Rég történt ugyan, de 
véleményem szerint ez észrevételek nagy része annyira illik még 
a mai állapotokra is, hogy érdeklődő tanártársaim figyelmébe eléggé 
nem ajánlhatom (1. Magyar Tanügy, u. o. 111—126. 1.). A buda
pesti egyetem javaslatának e szerint nem volt foganatja, a tanár- 
képezde nem szűnt meg tovább úgy a hogy végezni sajátos felada
tait, — de az egyetem a maga tudományos feladatainak elérésére 
a külön seminariumokat annyira múlhatatlannak sürgette s a német 
példára utalás végre annyira hatott, hogy az egyetemen tényleg 
felállítottak (1887 óta) nem ugyan minden tanár vizsgálati tanulmány
szakra, de legalább néhányra, mely talán leginkább szorul ra 
tudományosságának emelése tekintetéből, egy-egy seminariumot; de 
csak megint olyaténképen, hogy ezek állanak is, nem is a tanár
képzés szolgálatában. (Szabályzatukat 1. a tudományegyetemnek az 
év első felére szóló tanrendjeiben az 1888/9. év óta.) Annyiban mégis 
visszahatott ez intézkedés a tanárképzés ügyére is, hogy azóta a 
tanárképezde csak az I. és II. éves tagjait köti tarka tantervhez,- 
a többit tudós önállóságuknak biztosítására, szabadlábra bocsájtva; 
a minek megvan mindenesetre az az egy jó oldala, hogy legalább

3 7 *
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a tanárképezde nyomtatott terveinek egybeállításából nem tűnik ki 
világosan az az ismeretes körülmény, hogy rendszerint mind a négy 
tanfolyamnak egyetemünkön ugyanazon előadásokat kell hallgatni, 
oly szűk a rendszeres előadások köre. Húsz évi vajúdás után a 
tanárképzés Ugye, mint olyan, szervezetét s rendjét értve, aligha 
haladt tehát, — legalább azt hiszem, hogy az Eötvös-féle szervezet 
elvben s czéljaiban mindenesetre fölebb áll mindannál, a mi azóta, 
hogy eltértek tőle, e téren történt.

A közokt. tanácsnak a középiskolai tanárképző intézet szer
vezetéről 1876-ban a ministeriumhoz fölterjesztett, eddig kiadatlan
véleménye és javaslata a következő:

I.

A közokt. tanács véleménye a középiskolai tanárképző intézet
szervezetéről.

Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi Minister Űr !
Yan szerencsém ezennel Nagyméltóságodnak múlt évi július 16-án 

kelt leiratára vonatkozólag az országos közoktatási tanácsnak a közép
iskolai tanárképző intézet újjászervezése tárgyában készült szabályzati 
javaslatát felterjeszteni. A tanács jónak látta ily alakban adni meg véle
ményét, minthogy a gymnasiumi és reáliskolai képezdék egyesítését elren
delő átmeneti intézkedések által ily szervező szabályzat már kilátásba 
helyeztetett, tehát a szükségesnek látszó módosítások életbeléptetése ez 
úton legkönnyebben lesz eszközölhető.

A közokt. tanács Nagyméltóságod intentióját, egy czélszerűen beren
dezett internatus által hathatósabban gyámolítani a tanárképzés ügyét, 
mint a hogy az eddigi ösztöndíjazással lehető volt, csak helyesléssel 
fogadhatta. Kétségtelennek tartja, hogy ekként inkább elérhető az, hogy 
a jelöltek teljes lélekkel egészen csak választott pályájukon való kiké- 
peztetésöknek éljenek és alaposabb tudományosságra, szélesbkörü művelt
ségre szert tehessenek. Jelenleg a különben nem csekély ösztöndíj mellett 
is, mely összegből az internatus e részbeli költségei könnyen volnának 
fedezhetők, idejők jó részét igénybe veszi a kenyérkereset. Tagadhatatlan 
továbbá, hogy sanyarú körülményeik nagyobb részét a főváros viszonyai 
közt oly körökben való élésre kényszerítik, melyekben, ha erkölcsi érzé
kük eltompulását nem is féltenők, semmi esetre sem sajátíthatják el a 
társadalmi magasb műveltség azon fokát, mely a középiskolai tanár állá
sának múlhatatlan föltétele, és melyre jelöltjeink, kik többnyire kisvárosi 
nevelésben részesültek, s szűk körülmények közt nőttek fel, talán más 
úton mint jól szervezett, nemes fegyelemmel egybekötött internatus mellett 
egyáltalában nem tehetnének szert. Midőn ez okoknál fogva a tanács 
szervezeti javaslatában a bennlakás elvét elfogadta, még sem adhatta 
szavát arra, hogy a képezde jótékony működése egyedül a bennlakókra 
szoruljon. Viszonyaink közt az állami közszolgálat számára képezendő 
egyének mellett szabad tért kell engedni másoknak is, kik felekezeti
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vagy községi középiskoláink szolgálatába kívánnának állani és remélhető, 
hogy az esetben, ha országos törvény a tanárvizsgálatot és képesítést 
állami feladatnak fogja kimondani, az ily jelöltek száma sokkal nagyobb 
lesz egyetemünkön. Míg tehát egyrészt talán indokoltnak látszik az 
internatus szervezésekor a felekezeteknek és községeknek is tért nyitni, 
egy-egy ösztöndíjas hely alapítására s annak befolyásukkal való betölté
sére, másrészt szükséges a képezdét oly módon szervezni, hogy gyakor
lataiban és értekezleteiben olyanok is részt vehessenek, a kik az ösztöndíj 
vagy bennlakás jótéteményét igénybe venni nem szándékoznak. Ez intéz
kedés magában véve, ha a felveendők számát, miként a szabályzati 
javaslat kívánja, az oktatás szempontjából határozza meg a tanártestület, 
nem csak nem fogja hátráltatni a tanárképzés üdvös átalakulását, hanem 
még inkább jótékonyan hathat, a mennyiben az internatusnak külömben 
sem kívánatos zárdaszerü berendezését megakadályozza.

A tanárképezde tanulmányi rendjének megállapításában a közokt. 
tanács abból a szempontból indult ki, hogy a képezde mint egyetemi 
intézet s a bölcsészeti kar kiegészítő része szervezendő. Tudományos 
állapotaink közt egyáltalán kétségesnek látszik, hogy az egyetemeken 
kívül találkozhatnának oly férfiak, kik a tanárképzés feladatának meg
felelhetnének ; hogy így a tanárképezde teljesen különálló tanártestülettel 
bíró külön intézet lehessen, még szerencsésebb és a tudományos fejlődés 
magasb fokán álló nemzeteknél sem remélhető. De még az esetben is, 
ha ez akadály fenn nem állana, szükségesnek s a dolog természetéből 
folyónak mutatkozik, hogy mint eddigelé, úgy ezentúl is főleg a bölcsé
szeti kar, mely hivatva van a tudományok rendszeres előadására és 
melyre tehát a tanárképzés eszközlésében bátran bízható mindaz, a mi 
általános rendszeres tanfolyamok útján elérhető s az egyes tudományszakok 
systematikus anyagának elsajátítását lehetővé teszi, vétessék igénybe a 
képezde azon feladata számára is, mely a tanárnak szerzett tudományá
nak alkalmazásában való személyes képességét és gyakorlati ügyességét 
biztosítsa. A tanács nem látná czélszerűnek az oly intézkedést, mely 
elválasztva tartaná az elméleti tanfolyamokat, az egyetemre bízva őket, 
a tudományos gyakorlattól, ezt a különálló képezdének téve kötelessé
gévé : hanem fentartandónak tartja lényegében az eddigi eljárást, mind
kettőnek lehetőleg egy kézben, az egyetemi tanár kezében való egyesítését. 
Azonban a fennálló szokásokat s intézkedéseket, hogy a kitűzött czél 
valóban eléressék és az eredmény Nagyméltóságod indokolt kívánságához 
képest inkább megfeleljen a jogos várakozásoknak, a közoktatási tanács 
sok tekintetben módosítandónak tartja.

Nagyméltóságod leirata a hiányok főokát igen helyesen abban találja, 
„hogy a jelenlegi szervezetben hiányzik a kellő felügyelet, a szellemi 
vezetés és fegyelmezés“, mert nincs kellően gondoskodva, sem arról, 
„hogy a tanárjelöltek kiszabott kötelességüknek teljesen eleget is tegye
nek“, sem arról, „hogy az előirt előadások és gyakorlatok pontosan és a 
czélnak megfelelőleg megtartassanak s hogy egyáltalában az oktatás min- 
•denik tanárjelölt képességéhez és szellemi minőségéhez és az oktatás 
időszaki szükségleteihez legyen mindig alkalmazva!“
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Sokkal mélyebben gyökeredzik, Nagyméltóságos Uram, e hiányok s 
bajok némelyike ferde egyetemi traditiókban, sem hogy gyors orvoslásu
kat remélhetnők; annál szükségesebb azonban határozott intézkedések 
által, a mennyire lehet, elősegíteni a ferde szokások javulását. A közokt. 
tanács első sorban igen sajnos dolognak tartja, hogy a bölcsészeti kar 
előadásainak folyamában nem láthatni érvényesítve azon igazságot, hogy 
korunk művelődési igényeivel szemben, melyek az államélet egyik főfel
adatává tették a közoktatásügy ápolását, a philosophiai karnak köteles
ségévé vált rendszeres tanfolyamait a tanárképzés szükségeinek megfele- 
lóleg szervezni, valamint a jogi és orvosi karok a közigazgatás, igazság
szolgáltatás és egészségügy követelményeinek szemmeltartásával rendezik 
előadásaikat. Tény ugyan, hogy e részben a külföldi egyetemek némelyike 
sem felel meg a jogos kívánalomnak, viszonyaink közt azonban, a hol 
az egyéni munkásság rendelkezésére nem áll, mint egyébütt, egy terje
delmes tudományos szakirodalom, hol az egyetemi előadás nem ritkán az 
egyedüli forrás, eligazodni a szaktudomány általános fogalmai s ezek 
rendszeres összefüggése körül, itt ama hiány pótlása múlhatatlan előfel
tétele közoktatásügyünk haladásának. A közokt. tanács ez okból, a nélkül 
hogy az egyetemi tanártestület autonómiája körét csorbítani akarná, a 
szabályzati javaslat 6. pontjában kimondandónak vélte, hogy a bölcsé
szeti kar hároméves tanfolyamát a tanárvizsgáló szabályzat követelmé
nyeire való tekintettel legyen köteles megállapítani. Nem hiszem, hogy a 
tanfolyamok ily szakszerű berendezése csak némi módon is sértené a 
tanszabadság elvét és hogy, a mint mondani szokás, a szabad tudomá
nyok karát is egyedül kenyértudományok képviselőjévé tenné. A tudo
mányok fejlődésének az élettel való érintkezés nem hogy akadálya volna, 
hanem bizonynyal inkább föltétele; az egyetem philosophiai kara az által, 
hogy a benne egyesült különböző tudományszakok képviselői a tanár
képzés kellő szervezésében közös czéljukat felismerve, a közművelődés 
időnkénti szükségleteihez mérten fogják rendezni előadásaik folyamát, új 
életrevalóságra fog szert tenni s elejét veheti a szabad tanulmányok 
hanyatlásáról szóló régi panaszoknak.

Az egyetemi előadások helyes szervezése külömben föltétele annak, 
hogy másodsorban a tanárképezde sikeresen teljesíthesse azt a feladatát, 
mely a szervezeti javaslatban minden egyes tudományágra nézve bőven 
van részletezve (19—28. pontok). Erre vonatkozólag mind azért, hogy 
a kellő felügyelet, a szellemi vezetés és fegyelmezés lehetővé váljék, 
mind pedig hogy a gyakorlati oktatás szüksége szerint ez valóban az 
egyes tanárjelöltek képessége és egyéniségéhez legyen alkalmazható: az 
új szervezet az eddigi gyakorlattól eltérő elvet és módozatot kíván érvé
nyesíteni, midőn a kollegiális felügyeletet és felelősséget a vezető tanárok 
személyes felelősségével óhajtja helyettesíteni. E szerint a képezdének 
egyes tagjai az egész tanfolyam alatt azon tanár vezetésére volnának 
bízva, ki a képezdében választott főszakuknak képviselője; ez a vezető 
tanár állapítaná meg, tekintettel az egyetemi tanfolyamra s a képezde 
tantervére, a melléktárgyak tanáraival is értekezve, minden félév kezdetén 
az egyes növendékek tanulmányi rendjét, és adna utasítást nekik mind
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az egyetemi előadások sikeres felhasználására, mind magánmunkásságuk 
kellő berendezésére. A vezető tanár köteles volna azonfelül az év folya
mában személyes érintkezés útján, időről időre értesítést is kérve az 
egyes egyetemi tanároktól, figyelemmel kisérni a növendékek haladását 
és az év végével részletes jelentést terjeszteni az igazgatóság elé a tanul
mányok eredménye felől. Midőn ekként az ügy érdekében bő alkalom 
s tág tér nyílik a személyes befolyásnak, szükség volt egyszersmind, 
tekintve hogy közügy szolgálatában érvényesüljön, gondoskodni a kellő 
ellenőrzésről. Az igazgatónak, kit legelőbb illet e fontos hivatás, meg
felelő állást kivan azért biztosítani a szabályzat; azonfelül az időszakon
ként, kétségkívül a közokt. kormány közbenjárásával tartandó vizsgálatok 
is e czélra szolgálnának.

Az egyetem azon tanárainak, kiket Nagyméltóságod bizalma a 
vezetőség nemes és terhes feladatával meg fog tisztelni, kétségkívül 
nagyon igénybe fogja venni munkásságát és idejét annak pontos, lélek- 
ismeretes teljesítése ; tekintetbe véve azért azt a körülményt, hogy egye
temi tanárt hivatása nagyobb mérvű önálló kutatásra, tudományos búvár - 
lásra is kötelez, minden erejét tehát nem szentelheti a puszta tudomány
közlésnek, a szervezeti javaslat külön segédtanárok alkalmazását hozza 
ajánlatba, kik a tanárok utasítása szerint a képezdei gyakorlatokban és 
a növendékek szabad munkásságára való felügyeletben segédkeznek. E segéd- 
tanároknak egy része, ha egyszersmind bennlakásban is részesülhetne, 
irányadást is nyújtana a bennlakó növendékeknek a szabad munkásságban 
és jó életrendben. Számát e segédtanároknak a közokt. tanács főleg 
pénzügyi szempontból határozta meg; az ügy érdeke megkövetelné, hogy 
ez állások ne volnának igen a folytonos változásnak alávetve s valóban 
a nagyobb áldozatot is eléggé indokolná azon kilátás, hogy a segéd
tanári működés az egyetemi tanárságnak volna mintegy nevelő iskolája, 
a mely intézkedés nem csupán szűk hazai viszonyaink közt látszik aján
latosnak. Tudvalevő dolog, mily nehéz egyáltalán az egyetemek tanári 
karában mutatkozó hiányok betöltése.

A szervezeti javaslatnak a paedagógiai gyakorlat czéljából a fenn
álló intézkedéseken nem volt mit módosítania; a paedagógiai szakosztály 
szervezete megfelel a tudományos követelményeknek s az iskolai élet 
szükségleteinek. Ismeretes tény azonfelül, hogy közoktatási kormányunk 
e tekintetben évek előtt megvalósitotta azt, a mit egyébütt, különösen 
a paedagogia hazájában is, Németországban, a szakértő körök folyvást 
csak sürgetnek, a nélkül, hogy czélt értek volna. A tanács a pontoza- 
tokat csupán egy határozattal szaporította, mely a gyakorló iskola tanár- 
testületére vonatkozik. Indokoltnak látszott, hogy e nagy hivatású s egész 
gymnasiumot pótló intézet, mely az eddigi tapasztalat szerint s kedve
zőtlen körülmények közt megfelelt a várakozásnak, legalább is oly tanári 
testülettel rendelkezhessék, a minőt a középiskolai törvényjavaslat minden 
négy osztályú középiskolára nézve kötelezőnek tart.

Budapest, 1876. márczius 2-án.
Horváth Mihály, a közokt. tanács elnöke.
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A középiskolai tanárképző-intézet szervezeti javaslata.
I. A tanárképző-intézet felállítása és czélja. 1. A budapesti m. kir. 

tudomány-egyetemen a bölcsészeti kar mellett tanárképző-intézet állíttatik; 
czélja azon egyetemi hallgatókat, kik középiskolai tanárságra készülnek, 
választott szaktanulmányuk gyakorlatában és módszeres kezelésében alaposan 
kiképezni, általában oda hatni, hogy egykor tanári hivatásuknak tudományos 
előkészültség és gyakorlati ügyesség tekintetéből minél tökéletesebben meg
felelhessenek.

II. Igazgató. 2. A képezde élén egy igazgató áll, kit a vallás- és köz- 
oktatásügyi minister ajánlatára Ő cs. és kir. ap. Felsége nevez ki.

3. Az igazgató az intézet képviselője más hatóságokkal szemben; ő 
gyakorolja a felügyeletet tanulmányi és fegyelmi tekintetben az intézet 
tanárai, növendékei és szolgaszemélyzete fölött; elintézi a központi igazgatásra 
vonatkozó folyó ügyeket saját hatáskörében, az intézet tanulmányi ügyeit 
pedig a jelen szabályzat értelmében időszakonkint a tanári karral tartandó 
tanácskozmányok határozata szerint.

III. A tanári kar. 4. A képezde szakvezető tanárait az igazgató ajánlatára 
a vallás- és közoktatásügyi minister nevezi ki.

5. Minden iskolai szaknak van az intézetben legalább egy-egy rendes 
vezető tanára. Ily főszakok : 1. Philosophia és paedagogia, 2. görög nyelv és 
irodalom, 3. latin nyelv és irodalom, 4 magyar nyelv és irodalom. 5. német nyelv 
és irodalom, 6. franczia nyelv és irodalom, 7. ó-kori történelem és archaeologia,
8. közép- és újkori történelem, 9. magyar történelem, 10. földrajz, 11. ásvány
tan és geológia, 12. növénytan, 13. állattan, 14. természettan, 15. vegytan, 
16. mathematika, 17. ábrázoló mértan. Ezenkívül rendkívüli tanári minőség
ben alkalmazandó a szabadkézi és mértani rajz egy tanára.

6. A vezető tanárok mellett tanársegédek alkalmaztatnak, kik azok 
utasítása szerint a képezdei gyakorlatokban és a növendékek szabad munkás
ságára való felügyeletben segédkeznek. A tanársegédek száma a tizet meg 
nem haladhatja ; azoknak a szakcsoportok szerinti felosztását a szükséghez 
képest a tanártestület határozza meg. A tanársegédeket a vezető tanár javas
lata alapján a tanártestület nevezi ki s felterjeszti megerősítés végett a köz
oktatási ministerhez.

IV. A növendékek. 7. A képezdei növendékek vagy bennlakók (ösztön
díjasok) vagy bejárók.

8. A képezdébe való felvétel pályázat útján történik. Fölvételre oly 
tanulók jelentkezhetnek, a kik a középiskolai érettségi vizsgálatot sikerrel 
végezték.

9. A felveendők számát, tekintettel arra, hogy mindegyikük foglal
kozására és gyakorlatára kellő figyelem fordítható legyen, évről-évre a tanári 
testület határozza meg.

10. A fölvételi pályázatnak határideje a képezde igazgatósága által 
oly módon tűzendő ki, hogy a tagoknak személyes megismerése, szükség 
esetén, külön vizsgálat alapján való kijelölése az egyetemi előadások kezdete 
előtt megtörténhessék. A felveendőket a tanári testület határozza meg.

11. A képezdei bennlakás (ösztöndíj) csupán egy előkészítő félév 
sikeres végezte után érhető el. E végből a képezde vezető tanárai a közokt. 
minister által a közszolgálat szüksége szerint kijelölt számban és tanszakok 
szerinti arányban a növendékek közül a legkiválóbbakat Írásbeli indokolt föl- 
terjesztésben ajánlatba hozzák. Ez egyéni ajánlatok és szükség esetén a 
tanári testület külön kijelölése alapján a bennlakó tagokat a közoktatási 
minister nevezi ki.

12. A képezdei értekezletek és gyakorlatokért díj nem fizetendő.
13. A bennlakó tanársegédek és növendékek élet- és fegyelmi rendjét 

és a bejárókhoz való viszonyát külön szabályrendelet határozza meg.

II.
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V. Tanulmányi rend. 14. A képezde tanfolyama négy év, melyek közül 
az első három a szaktudományban való kiképzésre, a negyedik a paedagogiai 
képesség és ügyesség megszerzésére fordítandó. E szerint a tanárképezde két 
osztályból áll, u. m. A) a szaktudományi, B) a paedagogiai osztályból.

A) A szaktudományi osztály. 15. A szaktudományi oktatás határozott 
tanterv alapján eszköszlendő, mely bennlakó és bejáró tagokra nézve egyaránt 
kötelező. E tanterv két irányban állapítandó meg, u. m.: a) az egyetemi 
előadások s gyakorlatok három éves tanfolyama, Ъ) a képezdei értekezletek 
és gyakorlatok szempontjából.

16. Az egyetemi előadások és gyakorlatok három éves tanfolyamát, 
tekintettel a tanárvizsgálati szabályzat követelményeire, a tudományos 
egyetem bölcsészeti karának megállapítása alapján s a tanárképezdei tanár- 
testület meghallgatásával a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister hatá
rozza meg.

17. Ezen megállapított tantervre való tekintettel az egyes szaktudo
mányok képezdei vezetői minden félév kezdetén az egyes növendékek 
számára előleges személyes értekezlet alapján külön tanulmányi rendet kötelesek 
megállapítani, útmutatást nyújtva nekik mind az egyetemi előadások sikeres 
fölhasználására, mind magán munkásságuknak eredményes berendezésére. 
A tanulmányi rend megállapításában külön ügyelem fordítandó arra, hogy a 
jelölt általános műveltsége lehetőleg gyarapodjék, hogy egy csoportba tartozó 
két szaktárgynak alapfogalmait világosan átértse és azoknak didaktikai fel- 
használásában lehetőleg biztos gyakorlottságot szerezzen, és azonfelül főtárgyá
nak valamely választott ágában oly részletes és beható ismeretekre tehessen 
szert, melyek öt önálló tudományos munkásságra képesíthetik. Minden egyes 
tanulmányi terv az igazgató elé terjesztendő.

18. Ezen tanulmányi tervekkel kapcsolatban- állapítandó meg a képezde 
tanártestülete által minden félév elején a képezdei értekezletek és gyakor
latok részletes terve, különösen meghatározva az általános és az egyes 
szakokra, vagy szakcsoportokra kötelezőket.

19. Általánosan kötelezők első sorban oly értekezletek és gyakorlatok, 
melyek a magyar nyelvnek szóban és Írásban való ügyes kezelését és a 
magyar irodalom kellő ismeretét ezélozzák. Ez értekezletek és gyakorlatok 
az első két évben tartandók ; egyes kiválóbb növendékek azonban a vezető 
tanár ajánlatára alóluk fölmenthetők.

20. Általánosan kötelezők továbbá a philosophiai és paedagogiai művelt
ség megállapítására irányzott értekezletek. Ezek az első éven át az ismerettan 
sroblemáinak tárgyalását és a logika tanainak kellő begyakorlását fogják 
pzem előtt tartani, míg a második évben a paedagogia elméletét véve kiinduló 
pontul, a psychologiai és ethikai segédtanokra is kiterjeszkednek. A harmadik 
év főleg valamely a szaktárgyggyal kapcsolatos philosophiai magán tanul
mányra fog szorítkozni, melyhez azonban szintén a képezde tanára ad 
útmutatást.

21. A philosophiai szakképzés különös gyakorlatainak és értekez
leteinek feladata első sorban nehány alapvető philosophus beható olvasása és 
tanulmányozása oly módon, hogy a fölvett művek sorozata kellően tájékoz
hassa az illető növendékeket a philosophia története körül; azonfelül az 
egyetemi előadásokkal kapcsolatban egyes philosophiai problémákat komoly 
előkészület alapján közös megvitatás tárgyává fogják tenni.

22. A (klasszikái és modern) philologiai értekezletek és gyakorlatok 
tárgya első sorban az iskolai tantervbe fölvett klassikusoknak ügyes for
dítása és helyes magyarázata oly sorrendben, hogy az olvasmányok alkalmat 
szolgáltassanak az illető nép műveltsége és irodalma fejlődésének megvilágítá
sára és a philologiai módszer és segédeszközök megismerhetésére ; azon felül 
velők kapcsolatban oly szóbeli és Írásbeli gyakorlatok tartandók, melyek a 
jelöltet az illető nyelvek alak- s mondattanának teljes megértésére és a latin, 
illetőleg a választott modern nyelvnek szabad használatára vezethetik.
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23. A történelmi szakértekezletek tárgya első sorban azon korszakok 
főforrásainak olvasása, melyek beható ismerete az iskolai oktatás szempontjá
ból leginkább szükséges s azonfelül kellő alkalmat adnak a történeti kutatás 
módszerének megismertetésére ; hozzájuk járulnak gyakorlatok a diplomatiká
ban s okmánytanban, továbbá az egyetemi előadásokkal kapcsolatban oly 
Írás- és szóbeli gyakorlatok, melyek a főesemények okozatos összefüggésének 
áttekintését és értelmes méltatását elősegítik.

24. A földrajzi értekezletek különösen oly földrajzi forrásművek olvasá
sából és tárgyalásából állanak, melyek a földrajz történelmének és irodal
mának megismerésére alkalmasak, a gyakorlatok pedig a természetrajzi 
tudományos kirándulások és múzeumi látogatások anyagának feldolgozásán 
kívül oda irányulnak, hogy a növendék a földrajzi oktatás segédeszközeinek 
fölhasználásában kellő ügyességet szerezhessen.

25. A természetrajzi gyakorlatok a czélszerüen berendezett tudományos 
kirándulások s múzeumi látogatások anyagának kellő feldolgozásán kívül 
arra czéloznak, hogy a növendék a természetrajzi vizsgálatoknál követendő 
eljárást és a használatos eszközökkel való bánásmódot megismerje. E gyakor
latok úgy intézendők, hogy a középtanodai oktatásnál szükséges kísérletek 
és mutatványok előkészítésében és alkalmazásában, különösen a rajzolásban 
is, továbbá az iskolai múzeumok berendezését és gondozását illetőleg a 
természetrajz minden ágában kellő ügyességre szert tehessen, azoknak leg
alább egyikében pedig önálló munkásságra és búvárkodásra is képesíttessék.

26. A természet- és vegytani gyakorlatok főleg arra irányozvák, hogy 
a növendékek a természettani technikában és a vegytani analytikai módszerek
ben jártasságot, továbbá az iskolai oktatásnál szükséges kísérletek és mutat
ványok előkészítésében és alkalmazásában ügyességet szerezzenek: végre 
önállóbb buvárlatok rendezésére és végrehajtására irányadást nyerhessenek. 
Azonfelül alkalom szolgáltatandó külön értekezletekben a természet- és vegytan 
történelmének és irodalmának megismerésére.

27. A mathematikai gyakorlatok oly tételek és feladatok kidolgozásá
ból és megfejtéséből állanak, melyek alapul véve az időszerinti egyetemi 
mathem. és mathem. pbysikai előadásokat a képezdei tanfolyam alatt a 
mennyiségtan alapos megismerését és begyakorlását eszközöljék. Azon felül 
oly értekezletek tartandók, melyek egyes fontosabb mathematikai problémák 
megvitatásával alkalmat szolgáltatnak tájékozásra a mathematika története 
és irodalma körül.

28. Az ábrázoló mértani értekezleteknek tárgyai: e tudomány-ág 
elméleti részéből s ennek alkalmazásaiból, valamint az újabb mértan köréből 
vett egyes tételek és feladványok részletes és beható megvitatása, egyes 
kitűzött kérdések megvilágítása és megbeszélése és velők kapcsolatban az 
idevágó szakirodalom megismertetése. Szerkesztési gyakorlatokban azonfelül 
alkalom szolgáltatandó az előadásban vagy az értekezletekben tárgyalt 
nehezebb problémáknak, valamint az építészet és gépészet köréből választót 
mértani kérdéseknek constructiv megfejtésére.

29. Azonfelül a képezde minden tagja oly irányú rajzoktatásban részesül, 
hogy szerzendő ügyessége mind a középiskolai oktatásban a szemléltetés 
segédeszközéül szolgálhasson, mind pedig a tudományos búvárkodásban 
értékesíthető legyen.

30. A képezde vezető tanárainak kötelességében áll a növendékek 
egyetemi tanulmányait is figyelemmel kisérni, előmenetelökről és tanul
mányaik helyes irányáról személyes érintkezés alapján, vagy szükség szerint 
időről-időre az egyes egyetemi tanároktól értesítést kérve meggyőződni.

31. A tanársegédek a vezető tanárok által kijelölt irányban felügyel
nek a növendékek gyakorlataira és velők a tárgy természetéhez képest időről- 
időre külön ismétlő órákat (repertóriumokat) tartanak ; az ismétlő órák idejét 
és tárgyát jó eleve az illető vezető tanár határozza meg, bejelentve azt az 
igazgatónak.
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32. Az igazgató a vezető tanárokkal félévenként legalább egyszer tart 
közös tanácskozmányt, melyben a képezde általános ügyei tárgyalandók és 
az egyes szaktanárok jelentést kötelesek tenni a tanulmányok folyásáról és 
a növendékek szorgalmáról és haladásáról. Ezen tanácskozmányokról külön 
jegyzőkönyv vezetendő.

33. A vezető tanárok minden év végével részletes és indokolt írásbeli 
jelentést terjesztenek az igazgató elé a vezetésük alatt álló növendékek 
tanulmányainak eredménye felől.

34. Minden tanév végével a tanártestület által előre megállapított terv 
szerint külön szakvizsgálatok tartatnak. A növendékek, kik ez alkalommal 
a vizsgálat követelményeinek meg nem felelhetnek, megszűnnek az intézet 
tagjai lenni.

35. A tanárképezde igazgatója és vezető tanárai a nagy szünidők előtt 
minden egyes növendéknek, az ő meghallgatásával, különösen tekintetbe véve 
hajlamait, képességét és körülményeit, utasítást adnak a szünidők kellő fel- 
használására, nevezetesen egyes idegen nyelvek elsajátítására, vagy szakjokba 
vágó nevezetesebb munkák tanulmányozására vagy végre tudományos gyűj
tések- és észleletekre. Az intézet a tanárképezde bennlakó (ösztöndíjas) 
tagjait a szünnapok tartamára ellátja könyvekkel, azonfelül jutalmat tűz ki 
azok számára, kik feladványaiknak kiváló sikerrel megfelelnek.

B) A paedagogiai osztály. 36. Ezen osztálynak feladata oda hatni, hogy 
növendékei megszerezzék azt a képességet és ügyességet, mely a szaktudo
mányokban való jártasságon kívül a középtanodai oktatás módszeres kezelé
sére megkivántatik.

E czél elérésére ezen osztályban a tagok munkálkodása elméleti és 
gyakorlati egyaránt és rendelkezésükre kettős, de szoros kapcsolatban tar
tandó intézkedés áll u. m.:

a) a módszertani értekezletek,
b) a gyakorló iskola.
37. A módszertani értekezletek nem vonatkozhatnak a nevelés és 

oktatás általános alapelveire, melyek ismerete már föltételezendő az egyetem
végzett tanárjelöltnél, hanem tüzetesen a középtanodák ismeretkörének paeda
gogiai szempontból való feldolgozására, s az iskolai életnek, a jó nevelés és 
helyes fegyelem követelményeinek megfelelő szervezésére.

38. A gyakorló-iskola a gyakorlati kiképzésre szolgál. Feladata, hogy 
oly mintaszerű iskolaéletnek adja képét, melyben a tanítványok erkölcsi és 
értelmi haladása az egész tantestület közös gondjának tárgyát képezi, és 
mely a tanárjelöltnek buzdító például, a tanárnak lelkesítő emlékül szolgáljon.

39. A gyakorló-iskola külön álló gymnasium, állami és nyilvános 
jelleggel. Az egész négy osztályból áll, melyek évről-évre váltakozva a 
gymnasium I., III.. У., VII. és II., IV., VI., VIII. osztályát képviselik. A 
tanulók száma egy-egy osztályban nem haladhatja meg a húszat.

40. A gyakorló-iskola élén egy igazgató áll, az állami középiskolák 
igazgatóit megillető jog- és hatáskörrel. Tanártestületét a következő szak
csoportok képviselői alkotják: kettő mint a classica-philologia. egy a tör
ténelem és magyar nyelv, egy a magyar, német nyelv és irodalom, egy a 
földrajz és természetrajz, kettő a physika és mathesis tanárai. A paedagogiai 
és módszertani előadások képezdei vezetője egyszersmind a gyakorló iskolai 
tanártestület tagja. Azonkiviil rendkívüli minőségben alkalmazandók a rajz- 
ének- és tornatanárai.

41. A gyakorló iskolának tantervét, óra- és ügyrendjét a rendes 
tanárok értekezlete állapítja meg és a közoktatási m. kir. ministeriumnak 
helybenhagyás végett fölterjeszti.

42. A paedagogiai osztály rendes tanárai legalább 6 órai oktatásra 
kötelezvék ; a többi órákat a gyakorló tanárjelöltek látják el oly módon, hogy 
a növendék lehetőleg különféle osztályokban alkalmazva megismerni tanulja 
a módszert, mely szerint a tantárgy a tanítványok különböző tehetségének 
fejlettsége és előkészülete szerint kezelendő.
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43. Az oktatás a gyakorló iskolai igazgató és a rendes tanárok fel
ügyelete mellett történik. A gyakorló tanárjelöltnek az oktatásra az illető 
rendes tanár útmutatása alapján hétről-hétre irásbelileg kell elkészülnie oly 
módon, hogy minden tanóra bevégezett, de az egész folyam szerves keretébe 
illő egész legyen. A tanár viszont felügyel személyesen, vágj7 az osztály- 
könyvbe való jegyzés alapján tartandó vizsgálat útján az előkészület kivitele 
fölött úgy, hogy a gyakorló tanmódjának hiányaira figyelmeztetvén, azok 
pótlását kellően eszközölhesse és képességének és iigj’ességének folytonos 
fejlesztésére biztos útbaigazítást nyerjen.

44. Hetenként váltakozva a gyakorló osztály két-két tagja nyilvános 
próba-előadást tart minden tanár és tanárjelölt tag jelenlétében. Minden ily 
előadásról az illető saját maga, valamint egy más a paedagogiai vezető tanár 
által, a tagok sorából jelölt biráló Írásbeli véleményt ad, melyhez a közös 
iskolai értekezletben a többi gyakorló tanárjelölt is megteszi' észrevételeit.

4ö. A verseny és szellemi közösség érdekében minden képezdei tag 
szabadon látogathatja az iskola rendes tanárainak s a többi gyakorlónak 
előadásait. Ez utóbbiakra vonatkozólag tett megjegyzéseit egy arra rendelt 
nyílt látogatókönyvbe Írja, hol viszont az illető előadó vagy más látogató is 
bejegyezheti ugyan e tárgyra vonatkozó észrevételeit és véleményét.

46. A gj7akorló-iskola rendes tanárai a tanárjelöltekkel hetenkint tar
tanak egy osztály- és egy közös értekezletet.

47. Az osztály-értekezlet tárgyát oly fegyelmi és nevelési, valamint 
kiilszervezeti intézkedések képezik, melyek egyes osztályokra vonatkoznak. 
Ezen értekezletet az osztály-tanár vezeti.

48. A közös iskolai értekezlet legelőbb is a tanodának összes ügyeit 
végzi. További tárgyát a heti próbaelőadások bírálása, valamint a látogató
könyvben tett jegyzések megvitatása képezik. A közös értekezletet a gym
nasium igazgatója vezeti.

49. Mindennemű értekezletről jegyzőkönyv vezetendő, mely azonban 
a tárgyalásoknak csupán lényeges kivonatát adja. A jegyzőség váltakozik a 
gyakorló jelöltek közt betüsorrendben.

50. A tanárképezde közvetlenül a közoktatásügyi ministerium fel
ügyelete alatt áll. Az igazgató a jegyzőkönyvnek alapján évenként részletes 
jelentést tesz az intézet állapotáról s a tanártestület és gyakorló tanárjelöltek 
működéséről s a növendékek előmeneteléről a közoktatásügyi ministeriumnak.

51. A tanárképezde igazgatója minden három év elteltével rendes 
értesítvényt ad ki; melybe a tanárjelöltek az év folytán vagy a szünnapok 
alatt a kitűzött pályázatra készült munkálataik közül a kitűnőbbek fel
vehetők.

52. A képezdének paedagogiai szakosztályát is kellő sikerrel végzett 
gyakorlók a tanári vizsgálat letétele után azonnal rendszeresen alkalmaztatnak.

53. A képezdében államköltségen kiképezendő tanárjelöltek rendes 
tagokká fölvótelök alkalmával Írásbeli nyilatkozatot tartoznak kiállítani, mely
ben a nyert ösztöndíj megfizetésének terhe alatt kötelezik magukat, hogy 
legalább tiz éven át a hazai tanügynek, jelesen a tanpályának szentelik 
szolgálatukat.

Közli K. M.

Szemléltető eszközök a hazai földrajz tanításához.
A földrajz és történelem tanárai bizonyára még élénken emlé

keznek a közokt. minister urnák ama nem régiben megjelent rende
letére. a melyben meghagyja, hogy ezen tárgyak tanításánál nagyobb 
gondot fordítsanak a szemléltetésre, mint eddigelé. Úgy gondolom, 
hogy a földrajz és történelem tanításánál — leszámítva az úgy
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nevezett földrajzi kirándulásokat — a szemléltetés jórészt nem 
állhat egyébből, mint jó fajta illustratiók, szóval képek bemutatá
sából. Hogy a kisebb méretekben készült, egyébként bármennyire 
megfelelő képeknek az osztályban való kézről-kézre adása, szóval 
köröztetése czélra nem vezet s paedagogiai szempontból sem 
ajánlatos, talán bővebb fejtegetésre nem is szorul s ekként a szem
léltetésnek ez a módja magától elesik. Maradna tehát a nagyobb 
méretekben készült fali képeknek a szemléltetése, a milyenek csi
nos kivitelben pl. a budapesti áll. felsőbb leányiskolában láthatók. 
Csakhogy az ilyen képek -— többnyire ideális képek lévén — 
csakis a földrajzi alapfogalmak szemléltetésére alkalmasak; speciá
lis, konkrét viszonyokat nem tüntetnek fel, hazai tárgyú ilynemű 
képek pedig egyáltalán nincsenek s ha volnának is, kellő számban 
való beszerzésűket nagy áruk okvetetlenül korlátozná. Nincs tehát 
más okszerű módja az iskolai szemléltetésnek, mint az úgynevezett 
vetítés, vetítő lámpa (skioptikon) és üvegre készített, úgynevezett 
diapositiv photographiák segítségével.

Hogy a kartársak is a szemléltetésnek ezen nemében álla
podtak meg, legjobban bizonyítja a nagy kelendőség, a melynek 
újabb időben a vetítőkészülékek örvendenek. Miudhogy mindenütt, 
a hol gázvilágítás van, Drummond-fénynyel lehet dolgozni, a hol 
pedig nincs, a szükséges hydrogént pl. benzin-gőzzel lehet pótolni, 
a ki meg az oxygén fejlesztését röstelii, petroleum lámpával segít
het magán: csakugyan kívánatos, hogy ez a készülék minél széle
sebb körben elterjedjen, annál is inkább, mivel alig van tanintézet, 
kivált középiskola, a melynek budgetje a berendezésnek mintegy 
70—100 frtra terjedő költségeit meg ne bírná. A vetítéshez szük
séges fény előállítását egyébként Gruber Nándor várbeli polg. isk. 
tanár a Calderoni czég által kiadott ismertető füzetben eléggé rész
letesen leírta, azért a dolog iránt érdeklődőknek egyszerűen csak 
e füzetet ajánlom figyelmökbe.

Elfogadva már most a vetítést mint ez időszerint egyedül 
rationális szemléltető módot, felmerül a kérdés, miként vegyük 
ennek hasznát a hazai földrajz oktatásánál akkor, mikor tudva 
van, hogy míg általános érdekű üvegképek fölös számmal kaphatók, 
addig hazai tárgyú specialis viszonyainkat feltüntető ilynemű képek 
egyáltalán nem léteznek ? Egy éve múlt, hogy ezt a kérdést, a 
budapesti II. szakosztály egyik ülésén felvetettem; a szakosztály 
megbeszélve a tárgyat, egyelőre nem határozott, hanem Berecs 
Antal egyesületi elnök úr indítványára engem bízott meg avval, 
hogy e kérdés megoldását tanulmányozzam s annak idején az ered
ményt előterjeszszem. Voltaképen ezen megbízásnak teszek tehát 
eleget, midőn e tárgyban folytatott eszmecserék, próbálgatások és 
alkudozások eredményeként kijelentem, hogy sajátságos viszo
nyaink között alig van kilátásunk arra, hogy valamely üzleti czég 
a szükséges képeket saját vállalkozásából elkészíttesse, s azért nem
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marad egyéb bátra, mint hogy magunk, a kik pbotographálással 
foglalkozunk, vegyük kezünkbe az ügyet, annál is inkább, mert 
saját kartársaink körében is számos ügyes műkedvelő találkozik és 
így joggal föltehető, hogy az egyszer megindított munka meg is 
fogja teremni gyümölcseit.

Midőn tehát ezen vállalathoz az impulsust ezennel megadni 
bátorkodom, csakis abban a reményben teszem azt, hogy külön
böző vidékeken s kivált különböző nemzetiségek közt élő kartársaim, 
a kik a photographálásban járatosak, szívesek lesznek munkájokkal 
támogatni, nem engem, hanem az ügyet, melynek pártfogására 
ezennel felhívom őket. Természetes, hogy a munkamegosztásnak ez 
a neme csakis úgy vezethet czélhoz, ha öntudatosan előre megálla
pított keretben végezzük azt. E végből mindenek előtt egy kime
rítő munkaprogrammra volt szükség, a melyet Marin Sándor dr. 
szives közreműködésével össze is állítottam és czikkem végén köz
leni bátorkodom. Ezen bármennyire fogyatékos tervezet készítésé
nél főczélom nemcsak az volt, hogy typikus és instructiv képek 
segítségével a földrajzi alapfogalmakat szemléltessem, hanem főleg 
az, hogy még ezen alapfogalmak is specifikus magyarországi tár
gyakról vétessenek, hogy ekként a hazát és népét a maga legjel
lemzőbb vonásaiban állítsam a tanuló szemei elé, a ki érezze, hogy 
az a föld a melyen él, s a nép, a melyhez tartozik: magyar, hogy 
a munka és a cultura productumai, melyeket szemei elé varázso
lunk, mind a magyar elme és lelkesedés, szóval a magyar géniusz 
termékei.

Elég sokáig késtünk, hogy a magyar ifjúságot megismertes
sük saját hazájával; most itt az alkalom s nem hiszem, hogy 
bárki is, kinek szive van és módjában áll, e mulasztást pótolni ne 
segítsen. Bármennyire fogyatékos, avagy itt-ott ismétlődő legyen is 
az alább közölt tervezet, annyi mégis bizonyos, ha azt nagyjában 
is megvalósítanunk sikerül, egy oly képgyűjteményünk fog rendel
kezésre állani, a mely, ha másban nem, de instructiv érték dolgá
ban bizonyára meg fogja haladni a külföldi hasonló czélú gyűjte
ményeket. E gyűjtemény hasznosítását már most a következőképen 
képzelem. Nyáron a nagy szünidőben szíves segítőimmel teszünk 
annyi felvételt, a mennyit az idő és időjárás csak megengednek; 
Ősszel kidolgozzuk a negativ képeket, télen pedig elkészítjük 
vagy elkészítem a vetítésre alkalmas üvegképeket; a kész gyűjte
mény jegyzékét a Közlöny t. szerkesztője bizonyára szíves lesz 
közzétenni s ekként minden szaktanárnak módjában lesz a kedvére 
való képeket kiválogatni és azokat nálam megrendelni; én pedig 
a megrendelt képeket az előállítási ár megtérítése mellett az illető 
intézetnek megküldöm. Ekként tehát bármely középiskola 2—3 év 
alatt 200—300 kép birtokába juthat, aránylag csekély összegért.

Földrajzot tanító kartársaimat ezúttal csak arra kérem, ha 
netalán a közölt programúihoz megjegyezni valójuk van, szivesked-
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jenek ezt velem közleni, hogy a jó tanácsokat annak idején még 
fölhasználhassam. Photographálással foglalkozó kartársaimat már 
nagyobb kéréssel terhelem; ugyanis ha olyan felvételeket tesznek, 
a melyeknek tárgya bele vág az alább közölt programm keretébe, 
legyenek szívesek leél fölvételt tenni s az ekként összegyűlő fölös 
példányokat a vakáczió végén, az új tanév elején nekem photo- 
grammok készítése czéljából megküldeni. A küldeményeket a II. kerü
leti keresk. középiskolába szíveskedjenek czímezni. Én a magam 
részéről ezen szivesség viszonzásául a beküldött negatívok helyett 
szívesen küldök róluk vett photogrammokat, esetleg cserében más, 
nálam fölösen lévő negativot; a ki minden ellenkövetelés nélkül 
pusztán az ügy érdekében küldi be negativjait, fogadja előre köszö- 
netemet. A tárgyak, melyekre nezve a t. collega urak segítségét 
kérem, főleg a program 7., 9. és 10. pontjában vannak felsorolva; 
a többi pontokban levőket magam remélem összegyűjthetni. A be
küldendő negatívokra nézve azonban meg kell jegyeznem, hogy 
csakis és kizárólag jól kidolgozott, a mint mondják, erőteljes nega
tívoknak vehetem hasznát; gyenge negatívról photogrammot készí
teni nem lehet. A képek nagyságára nézve pedig legjobb, ha 
9X12 cm. nagyságúak; fölhasználhatók még a 12X 16 cmes képek 
is; de ezeknél kisebb vagy nagyobb formájú képeknek hasznát 
nem vehetem.

Midőn tehát az ügyet a t. kartársak szíves figyelmébe aján
lom, a már többször említett programmot a következőkben közlöm :

1. A m agyar Alföld. Alföldi tájak. A síkság. A tanya. A tanyás
gazda háza tája. A falu. A falu széle. Szélmalom. A puszta. A csárda. 
Kutágas, nádas, füzes. — Szántás, vetés, boronálás, kaszálás. — Aratás, 
nyomtatás, cséplés hadaróval, géppel. Kenderáztatás, tilolás, kukoricza 
fosztás. — Ménes, gulya, nyáj, csűrbe; a csikós, gulyás, pásztor, kondás.

2. V ízrajzi k ép ek . Egy magyar folyó jellemzése (pl. a Tiszáé). 
Forrás, csermely, patak gát, zsilip, vízgyűjtő, sellök, surrantok. Fa- 
usztatás. Vizi-fürészmalom, hámor. A Tisza mint folyó ; a folyó kanyar
gásai, töltések. Halászat, hajózás. Mellékfolyó, csatorna (Maros, Ferencz- 
csatorna). Tiszaparti város, pl. Szeged. — Álló vizek: A Balaton; 
balatonvidéki telepek, városok. Balatonfüred, tihanyi félsziget, Badacsony, 
Keszthely, Hévíz. Halászat, hajózás, vitorlás hajók. A velenczei tó, 
nádas, láp (pl. ecsedi láp).

3. A Duna völgye. Felső folyás : Dévénytől—Pozsonyig. Pozsony 
városa. A pozsonyi hid. — Középső folyás: Esztergomtól—Budapestig. 
Az esztergomi vár, a bazilika, primási palota. Dömös vidéke. Yisegrád. 
— Az Alduna; Zimony, Belgrád, Traján-utja, Kazánszoros, Vaskapu, 
Orsóvá, a korona-kápolna, Ada-Kai eh.

4. Budapest főváros. Dunaparti képek, budai vár, királyi palota, 
Gellérthegy. A dunai hidak. Nevezetes épületek: Az akadémia, vigadó, 
múzeum, operaház, Mátyástemplom, lipótvárosi bazilika stb. Nehány 
utcza, tér, szobrok stb.
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5. Hegyrajzi képek. Dombos hegyvidék. Vulkánikus formatiók 
(pl. Somlyó, Ságh, Csobáncz stb). A trachyt-, gránit-, mészkőhegység 
jellemző formái. — Hegyrajzi fogalmak: Hegyláncz, gerincz, csúcs, nye
reg, hágó, szoros (különböző vidékekről vett illustratiókkal.) Hosz- 
szanti és keresztvölgy, völgykatlan. — Hegylakók lakása, foglalkozása. 
Szüret, földmivelés a karszton, havasi legelő; kő-, vas-, só- és szén
bánya. Petrozsény, Salgótarján, Diósgyőr, Vajda-Hunyad, Szlatina, Rónaszék.

6. A m agas Tátra. A gránithegység jellege. A magas Tátra a 
poprádi síkról nézve. A legmagasabb csúcsok: a gerlachfalvi, a lomniczi, 
a jégvölgyi csúcs. — A növényzeti zónák feltüntetése. — Nevezetesebb 
völgyek és hegyi patakok: a Tarpatak, a Felka vize, a Poprád. — 
Kiváló vízesések : a Teriánszkó esése, a Sziklává zuhatag. — Tenger
szemek : a csorbái, poprádi, zöld és halastó. — Tófalak, tófenék, hossz 
és keresztmoréna. — Hegyi kalauzok, turisták, menedékház. A bélai 
mészhegység; bélai csepegő-kőbarlang. Tátraalji fürdők és nyaraló
helyek.

7. Ö sszehasonlító néprajzi képek. Fővárosi tér, vidéki város, 
nagyközség, falu, puszta, tanya. — Különböző nemzetiségűek lakása, 
viselete, szokásaik, mulatozásaik. — Magyar, tót, oláh typusok, külön
böző vidékekről és foglalkozással.

8. K ö z lek ed ési v iszon yok  és eszk özök . Düllő, megyei- ország
út; vasút. Parasztkocsi, ekhós szekér, hintó, lóvasút, vásúti vonat, 
fogaskerekű, gőzsikló, elektromos vasút. — Fahíd, kőhíd, hajóhíd, láncz- 
hid, vasúti hid, viadukt, alagút. — Tutaj, ladik, komp, gőzkomp, von
tatott hajó, vitorlás, gőzhajó.

9. V árosok . Alföldi városok: Debreczen, Kecskemét, Arad stb. 
Hegyvidékiek: Selmecz-, Körmöczbánya, Késmárk, Lőcse stb. Erdélyi 
városok: Kolozsvár, Brassó, Segesvár stb. Dunántúliak: Pécs, Sopron, 
Szombathely. Tengermelléki: Fiume és vidéke.

10. M űem lékek, várrom ok, fürdőhelyek, ipartelepek stb.
(Budapest.) Ekkert Antal.

A modern synthetikai geometria a középiskolában.*)
Időszerűnek tartom most, a mikor a középiskolai reformok 

korát éljük és vizsgáló tekintetünk minden egyes tantárgyra esik, 
az irányadó körök figyelmét a középiskolai geometriai oktatásra külö
nösen felhívni. A szaktanár urak azonban, a kik értekezésemet 
becses figyelmükre méltatják és a kikhez első sorban fordulok, 
csalódnának, ha itt azonnal konkrét javaslatokat várnának. E kér
dés sokkal fontosabb és többoldalú megvilágítást kíván, mintsem 
hogy egy rövid értekezés szűk határain belül kimerítően és részle
tesen tárgyalni lehetne. Külföldön tudós körökben már évek óta

*) A budapesti II. szakosztály febr. 17-iki ülésén tárgyalt fölolvasás.
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vitatják és — különösen Németországban — immár annyira meg
érett a dolog, bogy ott az újabb irányok teljes győzelme rövid idő 
múlva bizton előrelátható. Ez alkalommal tehát csak a reform- 
mozgalmaknak képét szándékozom nyújtani és a t. kartárs urakat 
arra kérni, hogy szíveskedjenek szintén e kérdéssel foglalkozva ez 
ügyben nyilatkozni, mert — azt hiszem — csak úgy lehet annak 
sikeres megoldását majd nálunk is reményleni.

Ha arról van szó, hogy egy uj tudományos irány valamely 
régi helyébe lépjen, akkor bárki önkénytelenül is azt kérdezi, mi 
okból történjék ez, vagyis mi a haszna az újabb módszernek ? Ha 
továbbá valaki az újabb irányok hívének vallja magát, akkor sze
rény véleményem szerint kötelessége tehetségéhez képest ama kér
désekre megfelelve, az újabb irányokat jellemezni, a régivel 
szembeállítani és a haszonra figyelmeztetni, melylyel az új irány a 
régi fölött bir. Ezt azonban a jelen esetben igy directe megtenni nem 
könnyű dolog és már Hanlcel ismert matb. történetiró is egy helyen 
azt mondja*): „Es ist immer eine missliche und undankbare Sache, 
eine ganze Wissenschaft mit all ihrem Reichthum des Inhaltes und 
der Methode in ein paar Worten zu kennzeichnen; ihre histo
rische Entwickelung legt am besten ihren Ursprung, ihr Wesen 
und ihre Ziele klar“. En tehát szintén bátor leszek először is az 
újabb geometria történeti fejlődésének főbb momentumaira vetni 
egy pillantást, hogy ezáltal legalább a részletesebb jellemzés elől 
kitérve, pusztán csak a régi és modern geometria párhuzamosításá
nak kissé kényes feladatával kelljen megbirkózni.

A görögök geometriája, melyet Thalestől, Pythagorastól és 
Plátótól bírunk, mely Archimedessel és Apolloniussal fénykorát 
érte, szemünk előtt mint olyan teljesen befejezett nagyszerű alko
tás áll, melynek ledönthetetlen gránit piedestálját Euklides elemei 
képezik. Kétezer esztendő után is bámuljuk benne még a fogal
mak tisztaságát és az azokat összekötő szigorú consequentiát. Nem 
lehet tehát csodálni, hogy e geometriát az iskolákban mindeddig 
a gondolkodó képesség fejlesztésére legalkalmasabb eszköznek 
tekintették. A ki azonban a görög mathematikát kissé közelebbről 
szemügyre veszi, az csakhamar beláthatja, hogy annak árnyoldalai 
is vannak, melyek az egész alkotást épen úgy jellemzik, mint az 
említett fényoldalak. Először is szembetűnő az, hogy a görögök 
határozott előszeretettel viseltettek a specialis iránt, általános prin
cípiumokkal és methodusokkal nem törődtek, hanem a fogalmak 
lehető legszűkebb körvonalozására törekedtek. A speciális iránti 
előszeretetükben meg épen annyira mentek, hogy ha pl. egy és

*) H. Haukel: Die Elemente der projectivischen Geometrie. Leipzig 
1875. A históriai adatok összeállításánál főleg Hankel nyomán haladtam; 
egyet-mást azonban Gino Loria, Günther, Chasles és Felix Klein dolgozatai
ból merítettem. A mennyiben a felsorolandó müveket magam ismerem, egyéni 
nézetemnek is adtam kifejezést.

38
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u g y a n a z o n  p r o b l é m á t  m á s - m á s  f e l v é t e l  k ö v e t k e z t é b e n ,  t ö b b f é l e k é p e n  
b í r t á k  m e g o l d a n i ,  a k k o r  ő k  m i n d a n n y i s z o r  ú j  f e l a d a t o t  v é l t e k  m e g 
f e j t e n i ,  ú g y  h o g y  p l .  A p o l l o n i u s  e g y i k  h í r e s  m u n k á j á b a n  e g y  f e l 
a d a t o t  8 0 - f é l e k é p e n  o l d o t t  m e g .  E g y  g ö r ö g  m a t h e m a t i k u s  s e m  g o n 
d o l t  a r r a ,  v á j j o n  a m a  l á t s z ó l a g  k ü l ö n b ö z ő  e s e t e k e t  n e m  l e h e t n e - e  
m i n d  e g y  á l t a l á n o s  m e t h o d u s  s z e r i n t  m e g o l d a n i ?  n e m  l é t e z i k - e  
a m a z  i d o m o k  k ö z ö t t  v a l a m i  b e n s ő b b  ö s s z e f ü g g é s  ?  A  g ö r ö g ö k  t e h á t  
n e m  t ö r ő d t e k  a z  a l a k z a t o k  k ö l c s ö n ö s  h e l y z e t é v e l ,  t .  i . a z z a l  a  
r o k o n s á g g a l ,  m e l y  k ö z ö t t ü k  f e n n á l l  a k k o r  i s ,  h a  k ü l ö n b ö z ő  h e l y 
z e t b e  h o z z u k .  S  i g y  b á t r a n  m o n d h a t j u k ,  h o g y  a  g ö r ö g  g e o m e t r i a  
v a l ó d i  e g y s z e r ű s é g é t  e g y  l á t s z ó l a g o s  e g y s z e r ű s é g n e k  f e l á l d o z t a .

D e  m e n j ü n k  e g y  l é p é s s e l  t o v á b b .  I d ő s z á m í t á s u n k  h a r m a d i k  
s z á z a d á b a n ,  G ö r ö g o r s z á g  h a n y a t l á s á v a l ,  a  g ö r ö g  g e o m e t r i á n a k  f é n y e s  
c s i l l a g a  i s  m i n d i g  l e j e b b  é s  l e j e b b  s z á l l t  é s  m é g  a  r ó m a i a k  v i l á g 
h a t a l m a  a l a t t  s e m  e m e l k e d e t t  i s m é t ,  s ő t  e l l e n k e z ő l e g ,  f é n y e  e g y r e  
h a l v á n y a b b  l e t t ,  m í g  v é g r e  a  k ö z é p k o r  s ö t é t  k ö d é b e n  t e l j e s e n  
e l t ű n t .  E  s z o m o r ú  i d ő  v é g é t é r t  F i b o n a c c i v a l  ( 1 1 8 0 — 1 2 8 0 . )  é s  a z z a l  
o l y  i d ő s z a k  k ö v e t k e z e t t  b e ,  m e l y r e  a z  o l a s z o k  b ü s z k e s é g g e l  t e k i n t 
h e t n e k  v i s s z a ,  a  m e n n y i b e n  C a r d a n ó v a l ,  S c i p i o  F e r r ó v a l ,  T a r t a g l i á -  
v a l ,  L o d o v i c o  F e r r a r i v a l  a  g e o m e t r i a  ú j j á s z ü l e t é s é n e k  k o r s z a k a  
j e l e z h e t ő .  C s a k h o g y  e  k o r s z a k  i n k á b b  a n a l y t i k a i  j e l l e g g e l  b i r t ,  
m e r t  a  g e o m e t r i a i  a l a k o k a t  a l g e b r a i l a g  v e t t é k  t á r g y a l á s  a l á ;  t i s z t a  
g e o m e t r i á v a l  n e m  f o g l a l k o z t a k  s e m  a z  o l a s z o k ,  s e m  p e d i g  V i e t a  
é s  F e r m a t ,  a  k i k k e l  a z  e l s ő b b s é g  a  m a t h e m a t i k á b a n  F r a n c z i a -  
o r s z á g r a  m e n t  á t .  A  r e n a i s s a n c e  k o r  m a t h e m a t i k u s a i  e  t é r e n  a  g ö r ö 
g ö k k e l  n e m  c o n c u r r á l h a t t a k .  P a s c a l  ( 1 6 2 3 — 1 6 6 2 . )  é s  D e s a r g u e s  
( 1 5 9 3 — 1 6 6 2 . )  a z o k ,  k i k  a  t i s z t a  g e o m e t r i á h o z  v é g r e  h o z z á  m e r t e k  
n y ú l n i  é s  a z t  ú j a b b  s z e m p o n t o k k a l ,  m e t h o d u s o k k a l  é s  t é t e l e k k e l  
g a z d a g í t o t t á k .  T a l á n  n e m  t é v e d ü n k ,  h a  a z t  m o n d j u k ,  h o g y  a z  e l s ő  
e s z m é k  e g y  m o d e r n  t i s z t a  g e o m e t r i a  f e l á l l í t á s á r a  e  k é t  t u d ó s t ó l  
e r e d t e k .  A z o n  i d ő b e  e s n e k  e g y ú t t a l  a m a  v i s z á l y o k ,  m e l y e k  e g y 
r é s z t  P a s c a l  é s  D e s a r g u e s ,  m á s r é s z t  V i e t a  é s  F e r m a t  t a n í t v á n y a i  
k ö z ö t t  f o l y t a k  é s  a  n é z e t k ü l ö n b s é g b ő l  p a t t a n t  k i  e g y  s z i k r a ,  m e l y  
k é p e s  v o l t  a  j ö v ő  n e m z e d é k e k n e k  v i l á g o s s á g g a l  s z o l g á l ó  l á n g o t  
e l ő i d é z n i . * )  A  X V I I .  s z á z a d  l e g n a g y o b b  b ö l c s é s z é n e k  u .  i . s i k e r ü l t  
a  g ö r b e  v o n a l a k  t e r m é s z e t é t  f o r m u l á k b a n  t ü n t e t n i  f e l ,  i l l e t v e  m a t h e -  
m a t i k a i l a g  t á r g y a l á s  a l á  v e n n i .  D e s c a r t e s n a k  e z e n  ú j  g e o m e t r i á j á t  
e l l e n t é t b e n  a  r é g i e k  m e t h o d u s á v a l  a n a l y t i k a i n a k  n e v e z t é k .

A z  ú j  g e o m e t r i a  m e l l e t t  a  r é g i  v a g y  t i s z t a  g e o m e t r i á n a k  a z  
é r t é k e  l á t s z ó l a g  c s ö k k e n t ; a  X V I I I .  s z á z a d b a n  v é g r e ,  a  m i k o r  a z  
a n a l y t i k a  f é n y k b r á t  é r t e ,  a  t i s z t a  g e o m e t r i a  o l y  a n n y i r a  h á t t é r b e  
s z o r u l t ,  h o g y  o l y a n  i g a z s á g o k a t ,  m e l y e k h e z  a z e l ő t t  e g y s z e r ű  é s  t e r 
m é s z e t e s  g e o m e t r i a i  ú t o n  j u t o t t a k ,  k é t s é g b e  v o n a t t a k  é s  a z o k a t  
c s a k  a k k o r  t a r t o t t á k  s a n c t i o n á l h a t ó k n a k ,  h a  b e b i z o n y í t á s u k  a n a l y -

*) E. du Bois-Reymond, Kulturgeschichte und Naturwissenschaft. 
Gesammelte Reden I. ßd. 1886.
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t i k a i  ú t o n  i s  s i k e r ü l t .  A  g e o m e t r i a i  c o n s t r u c t i ó k a t  m e g  m á r  é p e n -  
s é g g e l  i g u o r á l t á k ,  ú g y  b o g y  p l .  L a g r a n g e  k é p e s  v o l t  m e c h a n i k á t  
í r n i ,  m e l y b e n  e g y e t l e n  e g y  á b r a  s e m  f o r d u l  e lő .  A z o n  i d ő b e n  m i n 
d e n k i  s z á m o l t ,  d e  s e n k i  s e m  c o n s t r u á l t .  D e  m é g i s ,  b o g y  i g a z s á g 
t a l a n s á g o t  n e  k ö v e s s ü n k  e l ,  m e g  k e l l  e m l í t e n ü n k ,  b o g y  n é h á n y  
a n g o l  m a t h e m a t i k u s ,  n e v e z e t e s e n : N e w t o n ,  S i m p s o n  é s  S t e w a r t  
m e l l é k e s e n  s y n t h e t i k a i  g e o m e t r i á v a l  i s  f o g l a l k o z t a k .  M i n d a z o n á l t a l  
h o g y  a z o n  k o r s z a k b a n  —  m i n t  e m l i t e t t t i k  —  a  s y n t h e t i k a  h á t t é r b e  
s z o r u l t ,  m é g  s e m  l e h e t  a z t  a z  i d ő t  s z i g o r ú a n  v é v e  s z o m o r ú n a k  
n e v e z n i ,  m e r t  a z  i n í i n i t e s i m a l i s  s z á m í t á s  f e l t a l á l ó i ,  a  g ö r b é k -  é s  
f e l ü l e t e k n e k  o l y a n  é r d e k e s  é s  r e j t e t t  g e o m e t r i a i  t u l a j d o n s á g a i r a  
j u t o t t a k ,  m e l y e k b ő l  a  t i s z t a  g e o m e t r i a  k é s ő b b e n  s z i n t é n  h a s z n o t  
h ú z o t t .  A z t  a z o n b a n  b á t r a n  l e h e t  m o n d a n i ,  h o g y  e z  a z  e g é s z  i r á n y  
e g y o l d a l ú  v o l t  é s  a z  t e r m é s z e t e s e n  n e m  i s  m a r a d h a t o t t  i g y .  R e -  
a c t i ó u a k  k e l l e t t  b e á l l a n i  é s  a z  b e  i s  k ö v e t k e z e t t ,  c s a k h o g y  a z t  n e m  
a  t u d o m á n y  m a g a  l é t e s í t e t t e ,  h a n e m  a  technika .

A z  e l ő b b i  s z á z a d o k b a n  a  c z é h e k  t i s z t e s  m e s t e r e i ,  r é s z i n t  t r a -  
d i t i ó k o n  a l a p u l v a ,  r é s z i n t  r é g i  t a p a s z t a l á s  a l a p j á n  é p í t e t t e k  t e m p l o 
m o k a t ,  v á r a k a t ,  h i d a k a t ,  c s a t o r n á k a t ,  h a j ó k a t ,  g é p e k e t  s t b . ,  d e  m á r  
a  X V I I .  s z á z a d b a n  m á s  s z e l l ő  k e z d  l e n g e d e z n i  é s  a  v á r o s i  k é z m ű 
i p a r  h a n y a t l á s n a k  i n d u l ; f ő l e g  p e d i g  a  X V I I I .  s z á z a d  e s z m é i n e k  
n e m  f e l e l h e t t e k  m e g  a m a  r é g i  t r a d i t i ó k ; h e l y ü k b e  ú j ,  r a t i o n á l i s  
é s  a  t u d o m á n y  á l t a l  v e z e t e t t  e l j á r á s n a k  k e l l e t t  l é p n i .  Á  t e c h n i k u s 
n a k  u g y a n i s  m u n k á l a t a i h o z  p o n t o s  r a j z o k r a  v a n  s z ü k s é g e ,  a n n a k  
n e m  k e l l e t t  a z  a n a l y t i k a i  g e o m e t r i a ,  h a n e m  e g y  d i r e c t  m ó d s z e r .  
A  f r a n c z i á k é  i t t  a  b a b é r ,  a  k i k e t  k ü l ö n b e n  a z o n  i d ő b e n  E u r ó p á b a n  
ú g y i s  a  s z e l l e m i  e l s ő s é g  i l l e t e t t .  E l s ő  s o r b a n  M onge  a z ,  a  k i  n a g y 
s z e r ű  m u n k á j á v a l ,  a  „ G é o m é t r i e  d e s c r i p t i v e “ - v e i  a  t u d o m á n y o s  a l a 
p o n  f e k v ő  r a j z o l á s n a k  f e l t a l á l ó j a ,  a  m e n n y i b e n  m e g m u t a t t a ,  m i k é p e n  
l e h e t  t e l j e s e n  m e g h a t á r o z o t t  t é r b e l i  a l a k z a t o k a t ,  v o n a l o k a t ,  t e r h e k e t  
é s  f e l ü l e t e k e t  á l t a l á n o s  s z a b á l y o k  s e g í t s é g é v e l  e g y  s í k l a p o n  e l ő 
á l l í t a n i .

M o n g e  á l d á s o s  m ű k ö d é s é n e k  á l t a l á n o s  j e l l e m z é s é r e  l e g c z é l -  
s z e r ű b b  l e s z  H a n k e l  s z a v a i t  f i g y e l e m b e  v e n n i ,  k i  t e l j e s  e l r a g a d t a 
t á s s a l  a z t  m o n d j a ,  h o g y  a  n a g y  f r a n c z i a  g e o m e t r á n a k  ú j  t a n a  
a  g e o m e t r i a i  t u d o m á n y r a  n é z v e  m e g t e r e m t e t t e  a z t ,  a  m i  e d d i g  
i s m e r e t l e n  v o l t ,  t . i. a  g e o m e t r i a i  á l t a l á n o s í t á s  e s z m é j é t  v a g y i s  
a  g e o m e t r i a i  e l e g a n t i á t .  M e l l é k e s e n  l e g y e n  m o n d v a ,  h o g y  M onge  
e g y ú t t a l  a  m o d e r n  a n a l y t i k a i  g e o m e t r i á n a k  i s  m e g a l k o t ó j a ,  a  
m e n n y i b e n  a z  e g y e n e s  v o n a l  e g y e n l e t é n e k  b e v e z e t é s e  á l t a l  a z  
a n a l y t i k a i  g e o m e t r i a  p r o b l é m á i n a k  e g y s z e r ű b b  m e g o l d á s á t  m u 
t a t j a . * )  S z a b a d  l e g y e n  i t t  r ö v i d e n  m é g  c s a k  a z o n  f r a n c z i a  t u d ó 
s o k a t  e m l í t e n e m  f e l ,  k i k  M o n g e v a l  e g y e t e m b e n  a  g e o m e t r i a  á t a l a 
k í t á s á n  f á r a d o z t a k  ; e z e k  L a c ro ix  é s  Ilachette .  T a n í t v á n y a i  s e r e g é 
b ő l  p e d i g  m e g e m l í t e n d ő  C harles L u p in ,  k i ,  „ D é v e l o p p e m e n t s  d e

*) P l i ic k e r  a n a l . g e o m . E n tw .  t .  I I .  p . 4.
38*
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g é o m é t r f l e “ 1 8 1 3 .  c z í m ű  m u n k á j á v a l  n a g y  n e v e t  a l k o t o t t  m a g á n a k  ;  
n e m  k ü l ö n b e n  G argonne  i s ,  k i  a  t u d o m á n y t  e g y  l é p é s s e l  e l ő b b r e  
v i t t e  a z z a l ,  b o g y  a  d u a l i t á s t  a z  ú j a b b  g e o m e t r i á b a n  m e g h o n o s í t o t t a .  
A  M o n g e - f é l e  G é o m é t r i e  d e s c r i p t i v e - n e k  m é l t ó  p e n d e n t j á t  a z o n b a n  
c s a k  a  C arnot- f é l e  „ G é o m é t r i e  d e  p o s i t i o n “  k é p e z i ,  m e r t  a z  i s  
á l t a l á n o s í t á s  f e l é  t ö r e k s z i k .  A z  i t t  e m l í t e t t  k é t  n a g y  t u d ó s r ó l  a z t  
m o n d h a t j u k ,  h o g y  e l ő k é s z í t ő i  a m a z  ú j  d i s c i p l i n á n a k ,  m e l y  t é n y l e g  
m é g  c s a k  M o n g e  t a n í t v á n y á v a l ,  a  n a g y  Poncelet-e  1 s z ü l e m l e t t  m e g . * )  
N e m  l e h e t  c z é l o m  i t t  a  n a g y s z e r ű  m u n k á t ,  m e l y e t  P o n c e l e t  o r o s z  
f o g s á g a  i d e j é b e n  m e g í r t ,  b í r á l ó i  s z e m p o n t b ó l  b e s z é l n i  m e g ;  e z  e l ő 
s z ö r  i s  n e m  f e l e l n e  m e g  a  j e l e n  k i s  é r t e k e z é s e m  t e r v r a j z á n a k ,  m á s 
r é s z t  m e g  n e m  i s  é r z e m  m a g a m  a r r a  e l é g g é  c o m p e t e n s n e k .  L e g y e n  
s z a b a d  c s a k  a z  e m l é k b e s z é d r e  h i v a t k o z n o m ,  m e l y e t  b o l d o g u l t  
d r .  H u n y a d y  J e n ő  m ű e g y e t e m i  t a n á r  a  t u d .  A k a d é m i a  1 8 7 7 .  o k t .  
2 9 - é n  t a r t o t t  ö s s z e s  ü l é s é n  o l v a s o t t  f e l ,  é s  m e l y b e n  P o n c e l e t  i r o 
d a l m i  m ű k ö d é s é n e k  m é l t a t á s á v a l  b e h a t ó a n  f o g l a l k o z o t t .  I t t  r ö v i d e n  
c s a k  a n n y i t  a k a r o k  m é g  e m l í t e n i ,  h o g y  P o n c e l e t  v i z s g á l ó d á s a i b a n  
n e m  a  p a r a l l e l ,  h a n e m  a  c e n t r á l i s  p r o j e c t i ó v a l  o p e r á l ,  f ő l e g  a z  
a l a k z a t o k n a k  a m a  t u l a j d o n s á g a i v a l  f o g l a l k o z v á n ,  m e l y e k  b i z o n y o s  
t r a n s f o r m á t i ó k  m e l l e t t  ( v e t í t é s n é l )  v á l t o z a t l a n o k  m a r a d n a k ,  é s  a  
m e l y e k e t  ő  p r o j e c t i v  t u l a j d o n s á g o k n a k  n e v e z e t t .

H a  e z e n  s y n t h e t i k a i  p r o j e c t i v  g e o m e t r i a  h i s t ó r i a i  f e j l ő 
d é s é n e k  f o n a l á t  m é g  t o v á b b  a k a r j u k  k ö v e t n i ,  a k k o r  m o s t  N é m e t 
o r s z á g b a  k e l l  á t m e n n ü n k .  S z á z a d u n k  e l s ő  k é t  é v t i z e d é b e n  i t t  
c s a k  E u le r  h í v e i v e l  é s  G a u sz  b á m u l ó i v a l  t a l á l k o z u n k ; d e  a k k o r  
e g y s z e r r e  a  g e o m e t r i a i  s t ú d i u m o k r a  n a g y o b b  s ú l y t  k e z d e n e k  
f e k t e t n i ,  é s  m o n d h a t n i ,  h o g y  a  m a t h e m a t i k a i  ú j j á s z ü l e t é s  b á t r a n  
a  C r e l l e - f é l e  m a t h e m a t i k a i  J o u r n a l  m e g a l a p í t á s á v a l  ( 1 8 2 6 - b a n )  
h o z h a t ó  ö s s z e f ü g g é s b e .  A z  ú j a b b  i r á n y o k b a n  f o l y t a t o t t  k u t a t á s  
M öbius  é s  P lü c k e r  n e v e i h e z  v a n  f ű z v e ,  a  k i k  P o n c e l e t t ő l  t e l j e s e n  
f ü g g e t l e n ü l  d o l g o z t a k .  M ö b i u s n a k  f ő m u n k á j á b a n : „ D e r  b a r y -  
c e n t r i s c h e  C a l c u l “ , m e l y e t  1 8 2 6 - b a n  a d o t t  k i ,  a  c o o r d i n á t á k  
f o g a l m a  ú j  a l a k o t  ö l t ,  a  m e n n y i b e n  é p e n  a  b a r y c e n t r i k u s  p o n t -  
r e n d s z e r ,  V. c o o r d i n á t á k  a l a p u l  s z o l g á l t a k  a z  a n a l y t i k a i  g e o m e t r i á 
b a n  m o s t  á l t a l á n o s a n  h a s z n á l t  h o m o g é n  c o o r d i n á t á k n a k .  M i n k e t  
a z o n b a n  f ő l e g  a  t i s z t a  g e o m e t r i a  t e r é n  t e t t  k u t a t á s a i  é r d e k e l n e k .  
M ö b i u s n a k  k ö s z ö n j ü k  u g y a n i s  a  g e o m e t r i a i  r o k o n s á g  f o g a l m á t  é s  
g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s á t ,  m e l y e t  ö n á l l ó a n  f e d e z e t t  f e l  é s  P o n c e l e t t ő l  
f ü g g e t l e n ü l ,  c o l l i n e a r - r o k o n s á g n a k  n e v e z e t t ; l é n y e g é b e n  a z  p e r s z e  
a  „ p r o j e c t i v i t á s “  e l v é t ő l  n e m  t é r  e l .  Ő  t ő l e  b í r j u k  e g y ú t t a l  a  s y m -  
b o l i k u s  j e l ö l é s e k  p r i n c í p i u m á t ,  m e l y e t  a  l e g n a g y o b b  c o n c e q u e n t i á v a l  
h a s z n á l ,  é s  m e l y  m é g  m e t r i k u s  r e l á t i ó k n a k  i s  b i z o n y o s  é r t e l e m b e n  
e l e g a n t i á t  k ö l c s ö n ö z .  —  1 8 2 8 - b a n  l e p t e  m e g  P l ü c k e r  a z  „ A n a l y 
t i s c h - g e o m e t r i s c h e  E n t w i c k e l u n g e n “ c z í m ű  e p o c h á l i s  m u n k á j á v a l  a  
t u d ó s  v i l á g o t .  T a l á n  e l é g  l e s z  i t t  c s a k  a n n y i t  e m l í t e n i  f e l ,  h o g y

*) Poncelet: Traité des propriétés projectives de figures. 1822.



P l ü c k e r  e z e n  n a g y s z a b á s ú  m u n k á j á v a l  m e g m u t a t j a ,  h o g y  a z  a n a l y -  
t i k a  i s  t u d  a z  a l a k z a t o k k a l  d i r e c t e  ú g y  o p e r á l n i ,  m i n t  a  h o g y  a z t  
a  s y n t h e t i k a  m i n d i g  m e g t e n n i  k é p e s  v o l t .  É s  m o n d h a t n i ,  h o g y  a  
tiszta a n a ly tik a i geom etria , —  m i n t  a z t  P l ü c k e r  m a g a  n e v e z t e  —  
r ö v i d  i d ő r e  a  t i s z t a  s y n t h e t i k a i  g e o m e t r i á t  ú j r a  t ú l h a l a d t a .  D e  e z  
c s a k  r ö v i d  i d e i g  t a r t o t t ,  m e r t  a  l á t ó h a t á r o n  e g y  ú j ,  é s  a z  e d d i g i e k 
n é l  f é n y e s e b b  c s i l l a g  t ű n t  f e l  t .  i .  S te in e r  J a k a b ,  a  k i  1 8 3 2 - b e n  
k i a d o t t  S y s t h e m a t h i s c h e  E n t w i c k l u n g  d e r  A b h ä n g i g k e i t  g e o m e t r i 
s c h e r  G e s t a l t e n “  c z í m ű  m ű v é v e l  a  s y n t h e t i k á n a k  v i s s z a h ó d í t o t t a  
t e k i n t é l y é t ,  é s  a z t  é v t i z e d e k r e  b i z t o s í t o t t a .  M o s t  —  a z  u t o l s ó  k é t  
é v t i z e d  ó t a  —  a  k é t  t u d o m á n y ,  n e m c s a k ,  h o g y  p á r h u z a m o s a n  h a 
l a d n a  e g y m á s  m e l l e t t ,  d e  f o l y t o n o s  f e j l ő d é s é v e l  m i n d i g  k ö z e l e b b  

j u t o t t  e g y m á s h o z ,  ú g y ,  h o g y  m o s t  m á r  a  k e t t ő  a  l e g s z o r o s a b b  
ö s s z e f ü g g é s b e n  á l l .  F ö l ö t t e  n e h é z ,  é s  h o z z á  m é g  h á l a d a t l a n ,  é s  
f ö l ö s l e g e s  d o l o g  v o l n a  a n n a k  k u t a t á s a ,  b o g y  m e l y i k  m ó d s z e r t  i l l e t i  
á l t a l á n o s s á g b a n  a z  e l s ő s é g .  L e g y e n  t e h á t  s z a b a d  S t e i n e r r e  v o n a t k o z ó 
l a g  m é g  c s a k  a n n y i t  j e g y e z n i  m e g ,  h o g y  ő  m á s o d r e n d ű  g ö r b é k  é s  f e l ü 
l e t e k  p r o b l é m á i t  a z  e l ő b b  e m l í t e t t  m ü v é b e n  s y n t h e t i k a i l a g  ú g y s z ó l 
v á n  t e l j e s e n  k i m e r í t e t t e .  K é s ő b b e n  a  m a g a s a b b  r e n d ű  g ö r b é k  é s  
f e l ü l e t e k  f e l é  f o r d u l v á n ,  m é g  P l ü c k e r  f i g y e l m é t  i s  a r r a  i r á n y í t o t t a ,  
ú g y ,  h o g y  e z á l t a l  a z  ú j a b b  g e o m e t r i a  m á s o d i k  k o r s z a k a  m e g 
t e r e m t ő j é n e k  t i s z t e l h e t j ü k .  P l ü c k e r n e k  i d e t a r t o z ó  m u n k á j a  : „ T h e o r i e  
d e r  a l g e b r a i s c h e n  C u r v e n “  1 8 3 9 - b e n  j e l e n t  m e g ,  s  a  d o l g o t  t e r m é 
s z e t e s e n  a n a l y t i k a i l a g  t á r g y a l j a .  S t e i n e r  d o l g o z a t á b a n  p e d i g : „ Ü b e r  
s o l c h e  a l g e b r a i s c h e  C u r v e n ,  w e l c h e  e i n e n  M i t t e l p u n k t  h a b e n “ ( a  
C r e l l e - f é l e  J o u r n a l  4 7 .  k ö t e t é b e n ) ,  i s m é t  a  s y n t h e t i k a  h a t a l m á t  v a n  
a l k a l m u n k  b á m u l n i .  1 8 4 7 - b e n  a d t a  k i  D r. C h ris tia n  v. S ta u d t  
e r l a n g e n i  p r o f e s s o r  „ G e o m e t r i e  d e r  L a g e “ c z í m ű  ö r ö k b e c s ű  m u n k á 
j á t ,  m e l y l y e l  a  p r o j e c t i v  g e o m e t r i á t  t e l j e s e n  ö n á l l ó  t u d o m á u y n y á  
a l a k í t o t t a  á t .  S t a u d t  u .  i. a z t  m u t a t j a ,  h o g y  e  d i s c i p l i n a  t e l j e s e n  
f ü g g e t l e n  l e h e t  m e t r i k u s  v i s z o n y o k t ó l ,  é s  m i n t  o l y a n  k é p e s  p u s z 
t á n  c s a k  a z  a l a k z a t o k  t é r b e l i  h e l y z e t é v e l  o p e r á l n i .  A z  1 8 5 6 — 1 8 6 0 - i g  
m e g j e l e n t :  „ B e i t r ä g e  z u r  G e o m e t r i e  d e r  L a g e “ - b a n  i s  b á m u l j u k  a z  
e m l í t e t t e k e n  k í v ü l  a z  e g é s z n e k  s y s t h e m a t i k u s  e g y s é g é t  i s .  V a n n a k  
a z o n b a n ,  k i k  a z t  á l l í t j á k ,  h o g y  e  m ű  e g y o l d a l ú ,  é s  a b s t r a c t ,  h i s z e n  
H a n k e l  i s  e g y  h e l y e n  é r d e k e s e n  a z t  m o n d j a :  ( E l e m e n t e  d e r  p r o -  
j e c t i v e u  G e o m e t r i e )  „ E s  i s t  e b e n  d i e s  i n  s e i n e r  E i g e n t h ü m l i c h k e i t  
k l a s s i s c h e  W e r k  v .  S t a u d t ’s  e i n e r  j e n e r  V e r s u c h e ,  d i e  m a n n i g f a l t i g e  
N a t u r  m i t  d e n  t a u s e n d f a c h  h i n ü b e r  u .  h e r ü b e r  g e h e n d e n  F ä d e n  i n  
e i n e n  a b s t r a c t e n  S c h e m a t i s m u s  u .  e i n  k ü n s t l i c h e s  S y s t e m  z u  z w ä n 
g e n ,  e i n  V e r s u c h ,  w i e  e r  e b e n  n u r  i n  d e m  L a n d e  s t r e n g  g e s c h u l t e r  
M e t h o d e  u .  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  P e d a n t e r i e  m ö g l i c h  i s t . “ M á s o k  e l l e n 
b e n  f ö l t é t l e n ü l  m a g a s z t a l j á k .  A n n y i  b i z o n y o s ,  h o g y  e  m u n k a ,  m e l y  
a  m a g a  n e m é b e n  p á r a t l a n ,  n e m  k e z d ő n e k  v a l ó .  A  k i  a  S t a u d t - f é l e  
r e n d s z e r r e l  m e g  a k a r  i s m e r k e d n i ,  a n n a k  a  j e l e s  R e y é n e k : „ G e o 
m e t r i e  d e r  L a g e “ - j a  a j á n l h a t ó ,  m e l y n e k  n y e l v e z e t e  é r t h e t ő b b  é s



a  m e l y b e n  á b r á k  i s  v a n n a k ,  a  m i  a  s t ú d i u m o t  t e t e m e s e n  m e g 
k ö n n y í t i .

H a  S t a u d t t a l  a  n é m e t e k t ő l  b ú c s ú t  v e s z e k ,  e z z e l  n e m  a k a r o m  
a z t  m o n d a n i ,  h o g y  a z ó t a  N é m e t o r s z á g b a n  n e m  f o g l a l k o z n a k  ú j a b b  
g e o m e t r i á v a l .  D e  é n  a  m o d e r n  d i s c i p l i n a  t ö r t é n e t i  f e j l ő d é s é n e k  
f o n a l á t  c s a k  a z o n  p o n t i g  ó h a j t o t t a m  k ö v e t n i ,  m í g  a z  a n n y i r a  m e g 
é r e t t ,  h o g y  e l v e i  e l ő t t  a  k ö z é p i s k o l á t  t ö b b é  e l z á r n i  n e m  l e h e t e t t ; 
e z  i d ő p o n t  p e d i g  N é m e t o r s z á g b a n  l e h e t  m o n d a n i  S t a u d t t a l  m á r  é v e k  
e l ő t t  b e  i s  k ö v e t k e z e t t .  A z  u t o l s ó  f r a n c z i a ,  a  k i  a  p á r h u z a m o s í t á s t
S t a u d t t a l  k i á l l j a ,  Chasles, a  k i  1 8 3 7 - b e n  „ A p e r c u  h i s t o r i q u e . . . . . . “ * )
c z í m ú  k i t t i n ő  m ü v é b e n  m i n d  a z o n  e l v e k e t  é s  e l m é l e t e k e t  á l l í t o t t a  
ö s s z e ,  a  m e l y e k  a k k o r i b a n  a z  ú j a b b  g e o m e t r i á b ó l  i s m e r e t e 
s e k  v o l t a k ,  a  m i v e l  a  t u d ó s o k  f i g y e l m é t  a z  a n a l y t i k á t ó l  e l v o n n i  
é s  a  t i s z t a  g e o m e t r i a  f e l é  f o r d í t a n i  ó h a j t o t t a .  T u d o m á n y u n k a t
C h a s l e s  a z o n b a n  ö n á l l ó  k u t a t á s o k k a l  i s  g a z d a g í t o t t a ,  m i n t  a z t  
a  t .  k a r t á r s  u r a k  a z  1 8 5 2 - b e n  m e g j e l e n t :  „ T r a i t é  d e  g é o m é t r i e  
s u p é r i e u r “ - b ő l ,  v a g y  a z  1 8 6 5 - b e n  m e g j e l e n t :  „ T r a i t é  d e s  s e c 
t i o n s  c o n i q u e s ,  p r e m i e r  p a r t i e “ - b ő l  t u d n i  f o g j á k .  A z o n b a n  m u l a s z 
t á s t  k ö v e t n é k  e l ,  h a  a z  i t t  d i ó h é j b a  f o g l a l t  t ö r t é n e t i  a d a t o k
f e l s o r o l á s á t  b e f e j e z n é m  a  n é l k ü l ,  h o g y  a  g e o m e t r i a i  k u t a t á s o k  
a z o n  m e z e j é r e  v e t n é k  e g y  p i l l a n t á s t ,  m e l y e t  m a g a s a b b  p r o -
j e c t i v  g e o m e t r i á n a k  s z o k á s  n e v e z n i .  É r t e m  a  n e m  E u k l i d e s i  g e o 
m e t r i á n a k  a z o n  á g á t ,  m e l y  a  p r o j e c t i v  g e o m e t r i á v a l  k a p c s o 
l a t o s ,  n e m  k ü l ö n b e n  a  p r o j e c t i v  g e o m e t r i á n a k  k i b ő v í t é s é t  a z  n  
d i m e n s i ó s  t é r r e .  N e m  l e h e t  s z á n d é k o m  e  h e l y e n  a z o n  e s z m é k k e l  
r é s z l e t e s e b b e n  f o g l a l k o z n i ,  m e l y e k  Legendre-Ш, Gauss-t6\ é s  Cay- 
lay-Ш e r e d n e k  é s  a z o n  g e o m e t r i a  f e l á l l í t á s á r a  v e z e t t e k ,  m e l y e t  n a g y  
h a z á n k b a  Bolyai a b s o l u t  g e o m e t r i á n a k ,  Lobatschewsky p a n g e o m e t r i á -  
n a k ,  Beltrami p s e u d o s p h i i r á s  é s  v é g r e  Felix Klein h y p e r b o l á s  g e o 
m e t r i á n a k  n e v e z e t t .  N e m  l e h e t  t o v á b b á  c z é l o m  a m a  r e n d k í v ü l  
é r d e k e s  p h i l o s o p h i a i  o k o s k o d á s o k b a  m é l y e d n i ,  m e l y e k k e l  Riemann: 
„ Ü b e r  d i e  H y p o t e s e n  w e l c h e  d e r  G e o m e t r i e  z u  G r u n d e  l i e g e n “ é s  
Helmholz: „ Ü b e r  d i e  T h a t s a c h e n  w e l c h e  d e r  G e o m e t r i e  z u  G r u n d e  
l i e g e n “ c z í m ü  d o l g o z a t a i k k a l  a z  ú g y n e v e z e t t  e l l i p s i s e s  v a g y i s  s p h i l -  
r á s  g e o m e t r i á t  m e g t e r e m t e t t é k  s  í g y  n e m  f o g o m  a  t i s z t e l t  o l v a s ó k a t  
u n t a t n i  a z z a l  s e m ,  h o g y  m e g m u t a s s a m  m i k é p e n  l e h e t  a  k ö z ö n s é g e s  
e u k l i d e s i ,  m á s  s z ó v a l  p a r a b o l á s ,  g e o m e t r i á n k a t  a  s p h ü r á s  é s  a  p s e u -  
d o s p h ü r á s  g e o m e t r i á k  k ö z é  i l l e s z t e n i  é s  a  k e t t ő n e k  s p e c i á l i s  e s e t e  
g y a n á n t  t e k i n t e n i .

I t t  p u s z t á n  c s a k  F. Klemnek h í r e s  d o l g o z a t á r a : „ Ü b e r  d i e  
s o g e n a n n t e  N i c h t - E u k l i d i s c h e  G e o m e t r i e “  ( M a t h e m a t i s c h e  A n n a l e n
4 .  é s  6 .  k ö t e t )  ó h a j t o k  f i g y e l m e z t e t n i ,  m e l y b e n  a  C a y l a y - f é l e  e r e d 
m é n y e k e t  a  B o l y a i - L o b a t s c h e w s k y - f é l e  k ö v e t k e z t e t é s e k k e l  ö s s z e -

*) Ezen munkának teljes czíme: _Aper§u historiqne sur l’origine et el 
développement des methodes en géométrie.“ II. ered. kiad. 1875. Német fordí
tásban Sohnke-től Halle 1839.



hasonlítva, megmutatja azt a benső összefüggést, mely közöttük 
létezik. Reánk nézve e dolgozat főleg azért bír érdekkel, mert az 
említett czélt a projectiv geometria segítségével éri el. A legérde
kesebb azonban kétség kívül Giuseppe Veronese: „Behandlung der 
projeetiven Verhältnisse der Räume von verschiedenen Dimensionen 
durch das Princip des Projicirens und Schneidens“ czímü dolgozata, 
melynek megjelenése óta bizton mondhatjuk, hogy bírjuk az n 
dimensiós tér modern synthetikai geometriáját és azt az elemi pro
jectiv geometria kibővítésének tekinthetjük.

Különben minden félreértés elkerülése végett kijelentem, hogy 
a most legutoljára megpendített geometriai elveknek a középiskolába 
való behozását legkevésbbé sem óhajthatom, a mennyiben azok 
egyetemi tanulmányok legmagasabb színvonalán állanak. Közép
iskolai geometriánk anyagát csak az elemi synthetikai projectiv 
geometria értelmében kívánnám átalakítani. A régi és iTjabb geo
metria párhuzamosítására szabad legyen általánosságban a követ
kezőket mondani. Noha a modern tiszta geometria épen úgy, mint 
a régi, a szemléltetésre helyezi a legnagyobb súlyt, a mennyiben 
az alakzatokkal directe operál, mindazonáltal olyan alaki és tar 
talmi eltérésekkel is találkozunk, melyeknek lényegét röviden a 
következőkben lehet összefoglalni. A régi geometria alapjául a 
Pythagoras-féle tantétel, a háromszög belszögeinek összegéről szóló 
tétel, távolságok és szögek mérési viszonyairól szóló tételek szol
gálnak, a szerkesztéseknél pedig a körzőt használja. A modern 
geometria általában véve független a mérési viszonyoktól, annak 
tehát nem kell a Pythagoras-féle tantétel, fősúlyát az alakzatok 
helyzeti viszonyára helyezi és ha mérési viszonyokat is tárgyal, 
akkor is csak azokkal foglalkozik, melyek pusztán csak a helyzet
től függnek és melyeknek szerkesztéséhez körző nem kell. Az antik 
geometria, a tantételek halmaza, melyben mindegyik egy önmagá
ban kikerekített egészet képez, a modern geometriában a tételek 
egymástól függnek és önkénytelenűl is levezethetők egymásból. Az 
antik geometria olyan tulajdonságok felfedezésére szorítkozik, 
melyek csak congruens vagy hasonló idomoknál változatlanok, a 
modern geometria pedig olyan tulajdonságokkal foglalkozik, melyek 
vetítéseknél (projiciálásnál) nem változnak meg. Ebből tehát azt 
látjuk, hogy, míg a geometriai idomok évszázadokon keresztül 
mozdulatlanoknak gondoltattak, addig az újabb geometriában a 
geometriai transformatiók fogalmának elfogadása és használata óta 
életet nyertek, mozgékonyakká lettek, egymástól függőknek és 
egymással bizonyos rokonságban levőknek bizonyúltak. A merevség 
principiumával a mathematikában most már teljesen szakítottunk, 
mert nemcsak az újabb geometria, de az analysis, az analytikai 
geometria, a differential és integrál számítás csak úgy fejlőd
hettek, hogy ha a geometriai alakzatok és az algebrai érté
kek folyton változóknak tekintettek. Hogy miben különbözik e
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modern synthetikai projectiv geometria az úgynevezett analy- 
tikai geometriától, azt még nem szakember is megérthetné, ha 
szigorúan a synthetikai és analytikai módszer fogalmához ragasz
kodnék. Csakhogy a dolog nem egészen úgy vau. Lényegben 
a két tudomány abban különbözik, hogy a modern — mondjuk 
tiszta geometria — az alakzatokkal directe operál, az analytika 
pedig áll alánosságban azoknak algebrai egyenleteivel és hogy a 
tiszta geometria az alakzatoknak különböző tulajdonságait térbeli 
constructio által keletkezteti, nem pedig symbolumaiuak algebrai 
összetétele által. És különös — ezen látszólagos különbség daczára — 
e két tudomány, mondjuk módszer, a legszorosabb összefüggésben 
áll egymással és lehet mondani, hogy mindkettő, mint már emlí
tettem, folytonos fejlődésében mind jobban közeledik egymáshoz. 
Nem lehet tehát a modern tiszta geometriát szigorúan véve csakis 
synthetikai geometriának nevezni. Projectiv geometria alatt meg 
már épenséggel nem szabad csakis synthetikai geometriát érteni, 
mert — mint tudjuk — az alakzatoknak projectiv tulajdonságait 
analytikailag is lehet tárgyalni (Invariánsok és Covariausok elmé
lete). Tiszta synthetikáról nem lehet most már többé a geometriá
ban szó.

De térjünk át ezek után a középiskolához. Külföldi folyóira
tokban már évek óta figyelmeztetnek a geometriai elemek reform
jának fontosságára és szükségességére, a mennyiben épen a leg
újabb kor hírneves mathematikusai hangsúlyozták azt, a mit 
mindjárt a legelső helyen említettem, hogy a helyzeti geometria — 
„Geometrie der Lage“ — a régiek geometriáját úgy a systhematiká- 
ban, mint a képzelő erő fejlesztése szempontjából, messze túlhaladja, 
és hogy fölötte kívánatos volna épen ez újabb irányokat a közép
iskolába is bevezetni. Ilyen értelemben nyilatkozott pl. többek 
között már évek előtt Clebsch, kinek szava, mint kitűnő modern 
mathematikusé, döntő. Ő u. i. egy helyen azt mondja: „Eine 
Umbildung vieler Theile der in der Schule gelehrten Geometrie 
an der Hand des neueren Geometrie ist nur ein Bediirfniss der 
Zeit.“ Hasonló módon nyilatkozott többször Dr. Th. Raye, s 
más jelességek. A német Schulmänner und Philologen egyesü
letének Sl-ik közgyűlésén végre, a hol e kérdés fölött vitat
koztak, a következő határozatot hozták: „Im Unterricht der 
Elementargeometrie an Realschulen und Gymnasien bleibt die 
Euklidische Geometrie dem System nach bestehen, wird aber im 
Geiste der neueren Geometrie reformirt.11 Már azelőtt is, de főleg e 
határozat után, nagy számban keletkeztek olyan tankönyvek, 
melyekben a tananyag kisebb-nagyobb mértékben és sikerrel 
újabb szempontok tekintetbevételével át van dolgozva. Előttem fek
szik egy ilyen könyvgyűjtemény, a többi közt: J. Henrici- 
JP. Treutlein: Lehrbuch der Elementar-Geometrie I —III. Theil 
1881—1883. Teubner; Leipzig. — Dr. Hubert Müller: Leitfaden
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der ebenen Geometrie mit Benutzung neuerer Anschauungsweisen 
für die Schule. Teubner. I. Tbeil, 1. Heft, 3. Aufl. 1889. I. Theil,
2. Heft, 2. Aufi. 1878. — U. a. Leitfaden der Stereometrie mit 
Benutzung... etc. I. Theil 1877. Teubner. — Dr. Fr. W. Franken- 
bach: Lehrbuch der Mathematik für höhere Lehranstalten. I. Theil. 
Die Planimetrie: 1889. Liegnitz. — W. Fuhrmann : Einleitung in 
die neuere Geometrie, für die oberen Klassen der Kealchulen u. 
Gymnasien. 1881. Teubner. — Dr. J. Frischauf: Elemente der 
Geometrie. 2. Aufl. 1877. Teubner. — Dr. C. F. Geiser: Einlei
tung in die synthetische Geometrie. Ein Leitfaden beim Unterrichte 
an höheren Kealschulen u. Gymnasien. Ezek azok, melyeket áttanul
mányoztam. Leginkább Henrici-Treutlein, Frankenbach és H. Müller 
könyveiben látom a czélt elérve, illetőleg megvalósítva; azért a t. 
szaktanár urak figyelmét első sorban e kitűnő könyvekre hívom föl.

Nézzük most, hogyan áll a dolog nálunk. Őszintén megvallva, 
itt erre vonatkozólag nem történt még jóformán semmi. Az emlí
tett reform fontosságát eddigelé nem igen hangsúlyozták, de a mi 
a legbámulatosabb, még csak nem is utaltak ama mozgalmakra, 
melyekben a külföld legkitűnőbb tudósai részt vettek és vesznek. 
És bármennyire iparkodtam is annak magyarázatára mentséget 
találni, mégis csak azt látom ebből is, hogy még most sem helye
zünk különös súlyt geometriai oktatásunkra. Pedig rosszul teszszük! 
Mondhatjuk ugyan, hogy nem tanítjuk geometriánkat most már 
tiszta euklidesi alakban és az részben igaz is. Sok régi tétel módo
sított bizonyítást nyert s a merevség principiumával, mely a régiek 
geometriáját jellemzi, már tényleg szakítottunk is, a mit pl. abból 
látunk, hogy a szögeket most már forgatás által keletkeztetjük ; 
ez utóbbi különben csak dicséretünkre válik. Csakhogy kívánsá
gunk ezért még sem vált tárgytalanná, mert a fönt említett bizo
nyítások módosításával még nem értük el és nem látjuk azt, hogy 
középiskolai geometriánk lépést tartana azon modern tudományos 
geometria haladásával, mely Euklides rendszerétől eltért és mely
nek elvei ma már az alkalmazásban nagy fontossággal bírnak. 
Vessünk csak egy pillantást a technikai tudományokra s tapasz
talni fogjuk, hogy azoknak összes ágaiban az újabb geometria min
dig nagyobb szerepet kezd játszani. Nem volna-e tehát méltányos 
dolog az újabb elveket már a középiskolába is bevezetni, hogy 
ezáltal a későbbi stúdiumokat- megkönnyítsük ? Gondoljunk csak 
arra, hogy technikai pályára nem csak reáliskolát végzett fiatal 
emberek készülnek, hanem aránylag nagy számban olyanok is, a 
kik gymnasiumból jönnek *) és hogy ez utóbbiak, a mennyiben a 
rajzolásban gyakorlatlanok, ábrázoló geometriai alapismeretekkel 
pedig nem bírnak, úgyis csak nagy nehezen és a legnagyobb erő

*) Statisztikai kimutatás szerint az 1890/91. tanév elején, azon 186 új 
hallgató közül 93 gymnasiumokból jött. Ez tehát pontosan 50°/o-je a.belépett 
hallgatónak.
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feszítés mellett tudnak az első évben az ábrázoló geometriában és 
a vele kapcsolatos constructiv szakmákban az előadásokkal lépést 
tartani; mennyire növeli e bajt az a körülmény is, hogy még a 
mathematikai és geometriai stúdiumokban is lépten nyomon hiányát 
erezik annak, hogy az újabb irányokról a középiskolában nem hal
lottak semmit ! Ha végre megfontoljuk kissé, hogy sok szép 
reményre jogosító fiatal ember épen előkészültségének hiányos volta 
miatt nem képes a technikán tanulmányaiban úgy helytállani, mint 
a hogy azt a mai concurrentia megköveteli: lehetetlen, hogy a 
középiskolai geometriai oktatásnak nagyobb fontosságot ne tulajdo
nítsunk.

Hogy geometriai alkotásunk külső alakjában haladás vehető 
észre, azt nem lehet tagadni; mert főleg az alsóbb osztályokban a 
„rajzoló geometriával1' egy czélszerű tanítási alakot teremtettek 
meg. De azért — újra mondjuk — modern értelemben, azaz tar
talmilag módosítva, vagyis más szóval, újabb szempontok tekin
tetbevételével még nem tanítjuk geometriánkat. Avagy azt hisz- 
szük, hogy ezen modern követelményeknek majd idővel eleget 
tehetünk azáltal, hogy tankönyveinkhez függelék alakjában az újabb 
synthetikai geometriából nehány tételt és definitiót csatolunk és 
arra hagyatkozunk, hogy e függeléket a tanár, ha ideje marad és 
a tárgy esetleg individualitásának is megfelel, az iskolában majd 
értékesítse. Ez által épenséggel nem érünk czélt, mert egyrészt nem 
maradhat a tanárnak ideje még külön függeléket is tárgyalni, ha 
a tananyagnak kiszabott részeit lelkiismeretesen fel akarja dol
gozni, másrészt pedig feltéve, hogy találkoznék olyan tanár, a ki 
azt tényleg meg is tehetné, még akkor sem érne vele czélt, mert 
azáltal, hogy a „függelék“ az anyag többi részével szerves össze
köttetésben nem állana, még legfölebb egész tanításának követke
zetességét is megzavarná. Szerény véleményem szerint szükséges 
volna tehát — túlzásoktól óvakodva — elemi geometriánknak egész 
anyagát modern értelemben átdolgozni. Ezzel, ismételem nem óhaj
tok a középiskolában „újabb" geometriát tanítani olyan értelemben, 
mint a hogy azt pl. Fuhrmann, Pasch, Cremona, Hankl, stb. tan
könyveikben nekünk ajánlják, én feltétlenül Henrici-Treutlein, 
Frankenbach vagy H. Müller módszereiknek hódolok, kik Eukli- 
destől nem teljesen függetlenek ugyan, de elemi geometriájuknak 
azon az alapon törekedtek egy új és harmonikus épületet emelni, 
melyet a tudomány jelenlegi állása képez. Előre látható, hogy itt 
is, mint minden reformnál, sokan azon lesznek, hogy az keresztül 
ne menjen. Azoknak aggodalmait azonban már most is, bármilyen 
szempontból fogjuk is fel a dolgot, alaptalanoknak mondhatjuk. 
Vonatkozzanak u. i. akár a tanulók állítólagos túlterhelésére, a 
mennyiben a tárgy nehézségére történnék hivatkozás, akár pedig 
a tanárok ki nem elégítő theoretikai képzettségére. Túlterhelésről 
itt szó sem lehet azért, mert hiszen nem óhajtanám a tantárgyak
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sorát egy újjal szaporítani, hanem czélom csak egy eddig is taní
tott tárgynak átalakítására irányul; az átalakításnál pedig magá
ban véve kevés új dolog kerülne hozzá, de annál több meglévő 
elavult esnék el. A modern álláspontok azonban magokban véve 
nem tudom miért volnának a tanulók felfogásához képest nehezeb
bek a régieknél? Az idomok itt ugyan általánosabb jelleget nyer
nek, az igaz és az annyiban talán megnehezítené a dolgot, a 
mennyiben ez általánosítás a növendékek képzelő erejét kissé erő
sebben foglalkoztatna; másrészt azonban a constructiókat előtérbe 
hozzák, a mi az egészet megint tetemesen megkönnyítené. A mi 
végre középiskolai mathematikusainkat illeti, erre vonatkozólag 
bátran fel merem hozni, hogy általában modern képzettséggel bír
nak és az újabb geometria nekik nem idegen világ. A modern 
synthetikai objectiv-geometriát a József-müegyetemen évek óta, 
nemcsak rokon tárgyakkal kapcsolatosan, hanem mint külön tár
gyat is adják elő, és a fiatalabb erőknek alkalmuk volt e tárgyat 
hallgathatni, az idősebbek közül is már nagyon csekély lehet azok
nak a száma, a kik e tárgyban alapos olvasottsággal ne bírná
nak. Ezt annál jogosabban mondhatjuk, minthogy e modern dis
ciplina a mathematika irodalmában kiváló helyet foglal el, mint 
azt értekezésem bevezető részében érintettem. Egyben azonban még 
nagy hiányt éreztink, t. i. abban, hogy egyetlen egy tankönyvünk 
sincsen, melyben a tananyag modern értelemben volna feldolgozva 
és bár minden esztendőben egy két rajzoló vagy constructiv geo
metria jelenik is meg, azért — eltekintve a külső formától, mely
ben itt-ott egy kis újítás észlelhető — tartalmilag valamennyi a 
rendes kerékvágásban mozog. De még ezen a bajon is lehetne segí
teni, mert — mint említettem, — kitűnő német tankönyvek állnak 
rendelkezésünkre, melyek az átdolgozásnál mintául szolgálhatná
nak ; magától érthető, hogy itt fordításról nem lehetne szó, mert 
ama külföldi könyvek specialis követelményeinknek nem felelnek 
meg minden tekintetben. Kartársaink közül - többen foglalkoznak 
behatóan synthetikai projectiv geometriával, mint specialis szak- 
studiummal, talán találkoznék olyan, a ki abban a tudatban, hogy 
ezáltal közoktatásügyünknek nagy szolgálatot tesz, ezen bár fárad
sággal járó munkát magára vállalná.

Dr. Berzeviczy Albert államtitkár úr a múlt év júliusban tar
tott tanáregyesületi közgyűlésen beszédében odautalt, hogy óvakod
junk a művelt nyugattól elszakadni, mert kultúránk vele szigorúan 
összefügg. Irányozzuk tehát oda tekintetünket. Megtehetjük ezt 
tétovázás nélkül, különösen ez esetben, a mikor a közoktatásügy 
haladásáról, főleg pedig egy olyan tudomány műveléséről és alkal
mazásáról van szó, mely a legszorosabb értelemben internationalis 
jelleggel bir. a mennyiben elvei épen olyan igazak és fontosak 
Berlinben, mint Budapesten. Be fogjuk nem sokára látni, hogy 
ezen mozgalom elől, mely a külföld tudományos köreit élénken
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foglalkoztatja, mi sem zárkózhatunk el. Nem is szabad a régi tra- 
ditiók fátyolába burkolódznunk, mert különben a külföld előtt, a 
mely közoktatásügyi mozgalmainkat most már szintén figyelemmel 
kiséri, megmutatnék, hogy e téren saját erőnkben nem bízunk.

(Budapest.) Hornischek Henrik.

ISMERTETÉSEK.
Hazai m üvek.

Görög anthologiabeli epigrammák. Fordította, bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta P. Thewrewk Emil. Budapest. Franklin-társulat 
1891. 8r. XLVIII és 268 1. Ára 2 frt.

Thewrewknek szerető gonddal készült görög anthologia-kiadása és 
fordítása, mely az akadémia ismeretes két nyelvű kiadásai között jelent 
meg, kiváló figyelemre méltó és sok tanulsággal kínálkozó munka. Magá
ban foglalja a görög anthologia történetét, kapcsolatban az epigramma 
fejlődésével, a szoros értelemben vett vagyis görög szerzőktől (Meleagros, 
Philippos, Diogenianos, Straton, Diogenes Laertios, Agathias, Konstan
tinos Kephalas, Iuaximos Planudes) eredő anthologiák méltatásával s a 
későbbi (főkép a Jacobs-féle) kiadások tárgyalásával; — tartalmazza 
továbbá a görög anthologia hatását és szerepét irodalmunkban (valami 
40 írónk foglalkozott vele !), 427 epigrammának fordítását megfelelő 
nyelvi és művelődéstörténeti adalékokkal, végül az eddigi magyar fordí
tások catalogusát.

Ismerkedjünk meg közelebbről Thewrewk könyvével. A „görög 
anthologia“ név alatt ismeretes gyűjtemény közel öt ezer epigrammát 
s hosszabb-rövidebb költeményeket (pl. idylleket) tartalmaz, több mint 
háromszáz szerzőtől, kiknek élete mintegy ezer évet karol á t : keosi 
Simonidestől a Kr. utáni VI. századig. Két gyűjtemény jutott el korunkig: 
Maximos Planudes, konstantinápolyi szerzetesé a Kr. utáni XIV. század
ból (7 könyv) és Konstantinos Kephalas, egy X. században élt udvari 
esperesé (15 könyv), kinek gyűjteményét a hires Claude de Saumeise 
(Salmasius) a XVII. században fedezte fel a pfalzi választófejedelem 
könyvtárában. Ez azon gyűjtemény, melyet Anth. Palatina néven isme
rünk s mely a Planudeának is alapjául szolgált.

Azonban kérdezhetné valaki: ugyan minő jelentőséget tulajdonít
hatunk a görög anthologiának ? Minden korszaknak meg vannak a maga 
vonásai, jellemzetességei. E kis költemények csattanós bizonyítékai a 
korukbeli közfelfogásnak, találó bírálatai az irodalom és művészet ter
mékeinek, a tetsző és nem tetsző tárgyaknak; szóval röviden és velősen 
tájékoztatnak mindarról, a mi az egyes korszakok embereit foglalkoztatta, 
gondolatvilágukban helyet foglalt. Ebben rejlik művelődéstörténeti fon
tosságuk. Találóan ecseteli maga a szerző a gyűjtemény tartalmát a 
Kisfaludy-társaság előtt mondott székfoglalójában (1. Kisfaludy-társaság
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évlapjai, 21. к. 206—7.): „Itt látjuk az élet tavaszát, nyarát, őszét és 
telét; bejárhatjuk a szerelem édenét, a hol majd a leggyöngédebb, majd 
a legrealistikusabb hangon szól a költők éneke; befordulhatunk a régi 
vallás szentélyeibe, hol tömérdek fogadalmi ajándék van fölhalmozva; 
mindjárt e szentélyek mellett van a nagy temető, melynek sírfelirataiban 
sok dicső név, sok nevezetes történet emléke van megörökítve. Valamint 
a gyűjtemény elején, úgy a sírfeliratok után is keresztény költemények 
állanak, nevezetesen az utóbbi helyen nazzianzi szt. Gergely költemé
nyeiből való szemelvények. E keresztény sziget után megint pogány 
földre érünk, melyen élénk leírásokkal, jellemző képekkel, ötletekkel 
találkozunk. Vannak azután gnomaszerü epigrammák, bordalfélék, gúny
versek, szép fiúkat dicsőítő versek, számtani feladványok, mesék, jós
latok, szobrászati müvek dicsőítésére irt epigrammák.“ — De a mi szintén 
rendkívül emeli becsüket, az a művészi formatökély, mely rajtok elömlik.

A magyar szerző minden erejét megfeszítette, hogy az eredetinek 
nyomába jusson. Lassan s már régóta dolgozott e müvén, úgy hogy rész
letmunkáinak csupán összfoglalatát bocsátotta most közre. Fordításánál 
méltán elmondhatni, hogy az ő magyar soraiban is a gratiák tánczát 
érezzük. Poetica licentiát nagy ritkán használ, s fordítása általában köl- 
tőiség és magyarosság tekintetében mintaszerű. A jegyzetek művelődés
történeti adalékokkal szolgálnak; párhuzamos helyeket, egyes jellemzetes 
fordításokat tartalmaznak s a használt magyar kitételek (ez irányban 
több adat is elkelt volna) okadatolását nyújtják, — ennélfogva ezek is 
kiváló figyelemre tarthatnak számot. Csak egyet tudok hibáztatni Thewrewk 
kiadásában s ez az, hogy néhány igazán obscén darabot vett föl fordí
tásai közé. Részemről ugyanis óhajtanám, hogy könyve ne csak a nagy 
közönség kezén forduljon meg, hanem az ifjúsági könyvtárakba is bejut
hasson. Ámde a fiúszerelem dicséretei egyes hetaerák testrészeinek, sőt 
egyebeknek is (53. 1.) leírásai aligha lesznek jó hatással az ifjúság lel- 
kületére. Igaz, hogy castis omnia casta; de az is igaz, hogy a feslettség 
magasztalása, bármily szép alakban jelenjék is meg, mindig sérti erkölcsi 
érzésünket.

Mellőzöm aprólékos észrevételeimet, csupán azon óhajomnak adok 
kifejezést, hogy szerzőnknek sikerüljön e szép és tanulságos könyvével 
oda hatnia, hogy a görög anthologia ismertebbé váljék nálunk s mentői 
többen foglalkozzanak vele. — A könyv görög szöveg nélkül is (olcsóbban) 
kapható.

(Pannonhalma.) Bódiss Jusztin.

Általános anorganikus és organikus chemia. Középiskolák és 
tanítóképzőintézetek számára. Irta dr. Beichenhaller Kálmán.
I. és II. rész. Második átdolgozott s javított kiadás. Budapest, 1890. 
Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés.

A szerző munkájának nem a közéletből ismert tárgyak képezik 
kiinduláspontját, hanem a chemiai alapfogalmak, tantételek, törvények, 
melyek megszakítás nélkül tárgyaltatnak végig az első kötet első főrészé
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ben. Csak azután tér át a II. főrészben az elemek osztályozására és 
tárgyalására.

A módszer melylyel a IV-dik osztályból imént felkerülő, chemiailag 
iskolázatlan, 14—15 éves gyermekekkel chemiai ismereteket közöl, talán 
mondanom sem kell, hogy nem helyes. A deductió sokkal mélyebben 
fekvő ismeretforrás, semhogy alkalmazásával az oktatás e fokán chemiát 
sikerrel taníthatnánk.

Az a készlete a chemiai ismereteknek, fogalmaknak, melyeket a 
tanulók a IY-dik osztályból magukkal hoznak, nem mindig egyenlő. Vál
tozik az az osztály intelligentiája szerint; de ha minden esztendőben 
ugyanaz volna is, a chemiai törvények megállapításához édes kevés.

Csak a ki tanított IV-dik osztályban chemiát, csak az tudja, hogy 
a legjobb akarattal is mily keveset lehet 2 óra alatt produkálni. Milyen 
nagy idő munkáját, a szembeötlő tények mily hosszú sorozatának össze
gyűjtését, megfigyelését igényli, míg a természetrajz és a physika prope- 
deutikus tanítása által szemlélni tudó, némileg fegyelmezett érzékekkel 
biró tanuló a tények szemléletétől, megfigyelésétől a testek anyagi vál
tozásának felfogásához, a chemiai változások lényegének megértéséhez, s 
azoknak a physikaiaktól való megkülönböztetéséhez jut.

A paedagogiának, a methodikának minden segédeszközét ki kell 
meríteni, míg a hatás, a melyet a helyesen választott és jól végzett 
kísérletek szemlélete nyújt, előidézi benne csak az összetett testekről és 
az elemekről való helyes képzeteket. Szóval nincs meg a lehetősége an
nak, hogy a IV-dik osztályban a tanulót a chemiai ismeretek oly meny- 
nyiségével lássuk el, hogy az az V-dik osztályba fellépvén, a gyors egy
másutánban előadott chemiai törvényeket megemészthesse.

Az oktatás e fokán az induktiv a legkönnyebben kezelhető s leg
gyorsabban czélhoz vezető módszer. Itt is a közéletből ismert tárgyak 
kell hogy a kiindulás pontját képezzék ; itt is lehetőleg concret alakban, 
a legegyszerűbb esetekkel kell kezdeni a tárgyalást s ezekhez kapcsolni 
az általánosítást.

A Tanterv, az Utasítások az igaz, hogy előírják a tárgyat, de nem 
annak egymásutánját is ; de még ha elő is Írnák, a Tantervnek, Utasí
tásoknak szelleme is van, azok magyarázása, az azoktól való eltérés meg 
van engedve, ha az a szerző meggyőződése szerint a tárgy érdekében van.

Ennek illustrálására csak egyet említek fel. Boldogult dr. Say 
Móricz — kinek tudvalevőleg nagy része volt a Tanterv készítésében, 
kinél az országban csak egy ember ismerte jobban annak intentióit-, ismert 
chemiai tankönyvét nem meghatározásokkal, törvényekkel, tantételekkel 
kezdi, hanem a közéletből ismert tárgyakból kiindulva, a tárgyalást concret 
alakban a legegyszerűbb esetekkel vezeti be és ezekhez kapcsolja az 
általánosítást.

Eltekintve az első főrésztől, a részletes rész a második és harmadik 
főrészben igen ügyesen van összeállítva; a didaktikai elvek, melyek sze
rint az anyag feldolgozása itt történt, egészben véve helyesek, s a kér
dések a kísérletezés ügyes felhasználásával vannak megoldva.
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Reichenhaller könyve is igen jól lesz használható, ha a tanár 
mindjárt a második főrészszel kezdi meg a tárgyalást, az első főrészt 
utolsónak hagyja vagy pedig a részletes tárgyalás folyamán szövi be belőle 
a szükségeseket. A függelékben tárgyalt analytikai rész szintén kihagy
ható ; ezen résznek inkább csak a chemiai gyakorlatokban van meg az 
értelme és értéke, hol mindenki mindjárt gyakorlatilag értékesítheti a 
tanultakat.

A munka második kötete négy főrészben a YI-dik osztály tan
anyagát, az organikus chemiát tárgyalja. Az első főrész az általános fo
galmakkal, az organikus analysissal, a képletek megállapításával, a második 
főrész az organikus vegyületekkel, a harmadik az égéssel és chemiai 
rokonsággal, végre a negyedik főrész a növények és állatok táplálkozásá
val,' táplálószereivel s a lassú égéssel foglalkozik.

A második kötet igen jól, az elsőnél összehasonlíthatatlanul jobban 
van megírva. Az anyag elrendezése is szerencsésebb, áttekinthetőbb, mint 
az elsőben, s nines is annyi összehalmozva belőle, mint az V-dik osztály 
számára írott- kötetben.

Az egész munkának tárgyalásmódja könnyen folyó, nyelve világos, 
előadása szabatos ; nyelvezetének magyarsága tekintetében sincs sok kí
vánni való.

A műszók, valamint az idegen szavak Írása dolgában ahhoz tartja 
magát, a mit e tekintetben a Természettudományi Társulat initiált ; a 
műszókat, az idegen szavak leírását illetőleg a szakemberek között most 
már nincs eltérés. A műszók jobbára a tudományos nomenklatura mű
szavai ; a meghonosult idegen szókat magyarosan írja, a ritkán használ
takat azonban úgy, mint eredetileg írják. E tekintetben ez időszerint 
épen úgy nincs eltérés, mint a chemia tárgyalásának módjában, mint a 
chemiának nagyon fejlett módszerében.

E módszer következetes keresztülvitele által érvényesül a chemia 
methodikus tanításának jótékony, semmi által nem pótolható hatása: a 
megfigyelő, észlelő tehetség felébredése, kifejlődése. Hát még ha a chemia 
párhuzamosan gyakorlatilag is taníttatik!

A chemiai gyakorlatoknak a középiskolában ugyanaz a szerepük, 
mint a polgári s más iskolákban a kézimunkának.

Az ész mellett a kezet és szemet is foglalkoztatják. Kik a chemiát 
úgy tanulják a mint kell, jó tanár és jó tankönyv vezetése mellett, s 
gyakorlatilag is, látóérzékszervük egygyel szaporodik, többet látnak mint 
más, megfigyelő képességük nagyobb lesz, e mellett a világot mozgató 
tudomány alapelveit megismerik, az ipar, közegészségügy, földmívelés 
napi kérdéseiben teljesen tájékozottak.

Orvosegyetemünk tanárai részéről nem egyszer hangzik fel a panasz, 
hogy tanítványaik (gymnasiumi abituriensek) chemiai ismeretekkel, isko
lázott érzékekkel, megfigyelő képességgel nem birnak. Német orvos-egye
temi tanárok bevallása szerint pedig azon orvosnövendékekkel, kik a 
reáliskolában kapták kiképeztetésüket, chemiai ismeretüknél fogva sokkal 
jobban boldogulnak, mint azokkal, kik hiányos chemiai előképzettséggel
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jöttek az egyetemre. Az a chemiai ismeret, mit a tanuló a gymnasium- 
ból magával hoz, alig több a semminél ; más tárgygyal kapcsolatban 
tanulja azt olyan tanártól, ki maga sem laboratóriumban tanulta a 
cliemiát.

Nálunk még a legnagyobb tekintélyű pedagógusok is tájékozatlanok 
a chemia didaktikai értékét illetőleg. Nem régen egyik ministeri enquetten, 
midőn egy ismert tanférfiú a chemiát ajánlotta a görög pótlására, egy 
másik nagynevű pedagógus azt a furcsa nyilatkozatot tette, hogy a 
chemiát nem kell tanítani, mert azt compendiumokból is meg lehet 
tanulni.

Eltekintve attól, hogy chemiát soha senki sem tanult meg könyv
ből, mit meglehet és nem meg kell tanulni, azt mi nem tanuljuk meg. 
ltjaink kikerülnek az iskolából a nélkül, hogy a tárgyról, mely a gya
korlati élet különböző viszonyaiba minden embert rendkívül érdeklőleg 
belevág, melynek bámulatos fejlődése az iparnak, művészetnek, földmíve- 
lésnek oly csodaszerű lendületet adott, mely századunk jellemére oly 
elhatározó befolyást gyakorolt, s mely e mellett hozzászól a tanuló szi
véhez, eszéhez, kedélyéhez — csak fogalmuk is volna.

A chemiát mint középiskolai tárgyat külföldön mind nagyobb és 
nagyobb figyelemben kezdik részesíteni. E figyelmet megokolja a tárgy 
fontossága s didaktikai értéke. Hiszszük, hogy az egységes középiskolá
ban nálunk is nagyobb gondot fognak a chemiára fordítani, mint gymna- 
siumainkban. E nélkül az egységes középiskola nem lesz a XIX-dik 
század középiskolája. Reméljük, hogy Reichenhaller chemiájának egy 
újabb kiadása ott is sikeresen fogja teljesíteni azt a missiót, melynek 
teljesítésére egy jó tankönyv egy ilyen fontos tárgy tanításánál hivatva van.

(Budapest.) Dr. Hankó Vilmos.

Hasznos Mulattató. Szerkeszti Dolinay Gyula.
Azt hiszem, fölösleges e helyett annak bővebb fejtegetésébe bo

csátkoznom, mily fontosak a középiskolának mind humanistikus, mind 
reális tárgyaira nézve a magánolvasmányok, melyek nemcsak megköny- 
nyítik a tanár munkáját, hanem hézagot is pótolnak és ugrásokat hidal
nak át ott, hol a tanár kiszabott óráiban anyagának nagy halmazát 
egygyé fűzni képtelen. A jó ifjúsági könyveken kívül igen becses szol
gálatot tehet egy változatos, a nyújtandó ismereteket jól megválogató, 
paedagogiai érzékkel szerkesztett, nemes irányú ifjúsági folyóirat. Sajnos, 
Dolinay Gyula Hasznos Mulattatója nem olyan. Ennek fennállásából, 
folytonos gyarapodásából, a tanuló ifjúság körében elharapódzó terjedé
séből azt kell következtetnem, hogy a tanárok bizonyára nem is sejtik, 
hogy e vörös és zöldborítékos füzetek mennyi paedagogiai vétséget, léha 
ürességet és mennyi visszaélést foglalnak magukban azzal a kiváltságos 
állással, melyben a szerkesztő az ország ifjúságának nagy részével szem
ben áll. Magam is csak véletlenül jutottam arra a gondolatra, hogy ez 
újságnak múlt évi folyamát áttekintsem. Annak idején kezembe került
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szerkesztőjének új évi előfizetési felhívása, melylyel az ország minden 
iskoláját, számtalan családot elárasztott, olyat is, a hol gyermek nincs a 
háznál (azok az impraktikus személynévtárak nem Írják meg ezt a 
Dolinay úrnak oly fontos adatot), de azért mindegy: „ha nincs a csa
ládban sem fiú, sem leány, talán lesz a rokonoknál, ismerősöknél,“ Írja 
a fentnevezett szerkesztő.. Szól pedig ez a felhívás a vásári reklámlár
mának olyan hangján, mely előre is felköltötte gyanúmat a vállalatnak 
(hogy egyebet ne mondjak) szolidsága ellen. Nem vagyok a reklám 
ellensége, ha jóféle szappan, „egészségi labdacs“, vagy „uraságoktól leve
tett férfiruhák“ érdekében történik s nem haragszom érte, ha felültetik 
vele a könnyenhivő felnőtt publikumot: bűnhődjék, ha nincs magához 
való esze. De tapasztalatlan gyermekeket (kikből a nyomtatott dolgok 
iránt való hitet és bizalmat kiölni nem szabad) rászedni először is nem 
mesterség, másodszor paedagogiai szempontból eléggé meg nem bélyegez
hető vétek.

De ne kezdjük az öreg ágyukkal. A felhívás kellemetlenül érintett, 
de ama jóhiszeműen, hogy komoly törekvésének kíván érvényt szerezni, 
mikor jerichói kürtöket fúj, gyanúm elmúlt. Hanem a napokban egy 
családapa keresett fel, kinek fia már kinőtt a gyerekujságból s a 
Hasznos Mulattatom többé nem fizetett elő. Megbotránkozva beszélte, 
hogy azóta nem tud menekülni a zaklatástól. Az újság el nem marad; 
minden számot visszaküld ugyan, de nem használ, sőt utóbb egy nyom
tatott kérelmet kapott „Tisztelt régi olvasónk !“ czímmel, melynek rövid 
szövegéből (minthogy az illető apa szives volt összes aktáit rendelke
zésemre bocsátani) izlelítőül közlöm a következő mondatokat: „Ezennel 
felkérjük, lépjen be ismét előfizetőink sorába . . . Felkérjük tehát, lépjen 
he előfizetőnek . . . Ismételten felkérjük kegyedet, legyen ismét pártolója 
lapunknak . . . Kérjük tehát, szíveskedjék előfizetését mielőbb meg
tenni . . . Keméljük, hogy ismét pártolóink soraiban üdvözölhetjük . . . 
Kérjük előfizetése megtételét . . .!“ Ez a felhívás 42 nyomtatott sor, 
melynek közhelyeit a hires „Történelmi arczképcsarnok“ égig magaszta- 
lása tölti ki. Emberem haragos levelezőlapot irt a ragaszkodó szer
kesztőnek, melyre feleletül kap egy másik, lithographált felszólítást s mellé 
egy postautalványt a Hasznos Mulattatóra! Mindez nem vette volna ki 
sodrából emberemet, de bántotta egyéb. Ugyanis észrevette fia szórako
zottságát, határozott hanyatlását az iskolában ; egyre csak rejtvényeket 
gyártott és az adoma-tárakat bújta, a hol bizony sok nem neki valót is 
kinyomtatnak. Ez okból az apa többé nem fizetett elő és valósággal 
örült, hogy most lerázhatja nyakáról fia rossz szellemét, az újságot. 
Legutóbb észrevette, hogy a fiú valahonnan pénzt szerzett s a zöld 
boríték minden vasárnap ott kísért a posta között.

De lássuk, hogy csakugyan oly érdekes-e ez az újság, hogy a múlt 
évi folyam csakugyan olyan „gyönyörű kötet“-e, „pótolhatatlan ajándék“, 
oly „művészi kivitelű képekkel, milyenekhez nincs szokva a magyar kö
zönség“, olyan „nagyszerű album“-e, „mely minden magyar ember házá
ban díszhelyet foglalhat el“ . . . stb.? S a mi leginkább érdekel, vájjon
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igaz-e, hogy „folyóirataimnak (már mint Dolinay úr folyóiratainak) az 
iskolában fontos szerepük van“ s hogy a szerkesztő úr miként felel meg 
a magára hárított nehéz feladatnak ? Lássuk előbb tartalmát. Megjegyzem 
jó eleve, hogy csupán az alá nem irt czikkekkel foglalkozom ; egységes 
stílusuk, észjárásuk egy íróra, a szerkesztőre vall. A többiről a szer
kesztés módjának ismertetésénél néhány szót. Hogy özönvizelőtti képeit 
obscurus külföldi gyerekujságok régi számaiból veszi, az még kisebb 
bűne mint a mellé adott magyarázatok. íme néhány példa : А II. köt.
7. lapján két gyermeket ábrázoló kép díszeleg. A leány szalagot fon a 
hajába, mellette a nagyobb fiú nézi; a hozzávaló magyarázat pedig el
sirat egy szegény hímes lepkét, melyet a rossz gyermekek elfogtak (a 
hajszalag csokra ugyanis két szárnyhoz hasonlít). — I. k. 336. 1. a kép 
egy erdőben botanizáló fiút mutat; magyarázata hymnust zeng a kertész
kedésről (!). — I. k. 264. 1. tisztán látható templomi kép; két leány 
ül a padban, körülöttük virágok, mellettük az imádságos könyv ; magya
rázata : korán jött a két testvér nagyatyjuk nevenapjára gratulálni s 
most addig kint üldögélnek a verandán. — II. k. 15. 1. Egy Knaus-féle 
genrekép reproductiója, melyen az öreg német Vetter hegedűjén énekelni 
tanít egy középen álló kis leányj: azt hiszem „énekleczke“ volt a fest
mény czíme is ; magyarázat: „a jó bácsi belekap a bűvös-bájos magyar 
nótákba“, a leányok „hallgatják“, „s a kis Miczinek még a szája is 
nyitva maradt a nagy csudálkozástól“ (!) — Vagy ez : II. k. 11. 1. 
Egy kőszáli sas viaskodása egy gukkeres utazó turistával, kit már-már 
a mélységbe ránt; magyarázata a pajkos „Kántor Pista gyerek“ rossz- 
végű csínjéről beszél. Mind ez érthetetlen baklövés magában csekélység, 
de helyet kell kérnem számukra, mert épen imponáló mennyiségükkel 
nyernek bizonyító erőt. Elnézésnek hinnők talán, ha számos adat ellen
kező mellett nem tanúskodnék. Teszem: II. k. 205. 1. A képen egy 
nagy odubagoly csap le a südő nyúlra s a szöveg gyilkos ölyvről beszél. 
— I. k. 11. 1. az ismeretes grönlandi hótalpat magyarázza oly kép, hogy 
az : vasrácsos talp, kitünően lehet vele siklani a jégen (!). Próbálgatja 
egy magyar fiú (nota bene hegyes hálósipka van a fején), de beszakadt 
alatta a jég (!), mikor világosan hómezőt mutat a kép. — I. k. 28. 1. 
Adomát beszél el Biasról, a mi Simonidesszel történt. — U. o. adoma 
„Osiris, hires egyptwni királyról“. — II. k. 368. 1. Beszél az éjszaki 
sarkról, hol az egész tenger be van fagyva, „ritkaság, ha itt-amott meg
szakad a jég ; ott aztán felbukkannak a vizek lakói: fókák, czethalak 
s más tengeri szörnyek“. (Talán ezek, a szerkesztő úr engedelmével, 
emlős állatok lennének, melyeknek a Hasznos Mulattatón kívül levegőre 
is van szükségük!) Mind ez részint gondatlanságra, részint szánalmas 
korlátoltságra mutat. Még az is különös, hogy szerkesztőnek és Írónak 
szegődik az ember, mikor így stilizál: „Nagyon sok íratott és közölhe
tett általunk“ (1. 7. füzet borítékán) — vagy: „Petőfi nagy költőnk 
neve már számtalanszor meg volt kör s másféle talányítva“ (betűszerint 
kérem, 1. 4. fűz. bor.), vagy felfödözi, hogy Szibériában szibériai hideg 
van (II. k. 264. 1.), vagy megjavítja egy beküldőnél a jól irt közmon
dást, mert: „nem így van, hogy szegény ember szándékát, . . . hanem
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szegény ember dolgát boldog Isten birja (1. 4. fűz. bor.). A kis hírek 
rovatában végre olyan stílusban ír a tavaszról, időjárásról, hogy akár
melyik IV. osztályos gymnasistát megbuktatnának miatta. Itt fedezi fel 
azt is, hogy a lábmosás hagyományos szokása nagypénteken megy végbe 
(talán nagy-csütörtökön ! Alkalmasint a nóta vezette félre, hogy „Nagy
pénteken mossa holló . . .“).

Mind ehhez járul a szerkesztés kriminális hanyagsága. Pl. Össze 
kell rakni egy fekete alakot, mely majd „tárogatós vitézt“ fog mutatni. 
A megfejtésen pedig egy klárinétos sült németet látunk. Rejtvényeinek 
pontossága mellett bizonyít, hogy egy számtalányból, mely „Könyves 
Kálmán“ nevét rejti, a megfejtők egy része csodálatos egyértelműséggel 
„Szabóné Nogáll Janka“ nevét olvasta ki (1. új f. 7. fűz. bor.). Ékes 
bizonyság még reá a 2. füzet borítéka, hol a szerkesztő úr egy szegény 
fiúnak felel, a ki meg merte neki írni, hogy a talány rosszul volt lap
jában megcsinálva: „Feladványoknál, írja éleselmű kitéréssel, némelykor 
szándékos a hiba, lévén nagyobb viccz (különben a szerkesztő úr máshol 
is sokat vicczel 1), ha hibák daczára is megbirunk egy-egy körmönfont 
talányt fejteni!“ Vagy: „higyje el, semmi szerencsétlenség sem lesz 
abból, ha kissé másforma is !“ (új f. 7. fűz. bor.). — Valamely czéltu- 
datos programmot, vagy legalább azt a törekvést, hogy a fejlődő érte
lemhez simuljon, olvasójának iskolában nyert ismereteit tágítsa, vagy 
színezze ■— mindezt hiába keressük. Sőt fejjel megy neki a legsarka
latosabb paedagogiai elveknek. Szánalmasan alacsony niveaujú képmagya
rázatain kívül, melyek émelygős prédikácziókkal vannak tele, igazán 
léleknemesítőt sehol sem ad. Római vagy görög dolgokról egy árva szó 
nincs a kötetben, azaz — bocsánat! hogyne volna. A II. köt. 25. lapján 
20 sorban el van mondva Herkules 8. munkája, sem az előzők, sem a 
kővetkezők már nincsenek benne s még csak nem is képmagyarázat, 
hanem amolyan laptöltelék csupán. Ezenkívül megismerjük a kötetből 
Daedalus és Ikarus történetét, a mint a Fliegende Blatterek parodisztikus 
rajzait áttulajdonította s a képek alá illő rímes szöveget csinált. Hanem 
több már igazán nincs. De hát mivel tölti ki „rendkívül változatos és 
gazdag tartalmú“ füzeteit, kérdheti joggal mindenki. Beszámolok vele 
lelkiismeretesen. Legtöbbet érnek vezérversei, melyeket ismertebb nevű 
poétáink írnak. Van azután az évfolyamban 18 darab kisebb-nagyobb 
elbeszélés Szabóné Nogáll Jankától. Tisztelem-becsülöm ez Írónőnket, de 
nem sokat kell talán bizonyítgatnom, hogy fiúk számára (mert leányoknak 
ott a II. M. társujsága, a „Lányok Lapja“) csak az tud igazán írni, ki 
egykor maga is diákgyerek volt s élt azok gondolatvilágában. A még 
fenmaradó tetemes tért azután háromfajta közlemények foglalják el: 1. 
Elcsépelt régi mesék, (de nem ám magyarok !), leginkább Schmidt Kristóf 
és Hoffmannból hevenyészett, rossz fordításban, melyek legtöbbjét már 
elemi iskolás olvasókönyveikből ismerik a fiúk. Néha különben ad egyebet 
is, pl. a II. k. 147—156. 11. egy elbeszélést, mely a Kis Lap valamelyik 
régi évfolyamából van átollózva. 2. Képmagyarázatok, melyekkel már 
föntebb végeztünk. 3. Adomák. Itt álljunk meg egy kissé. A pénzszer
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zésnek legbiztosabb nemét egy régi adománk úgy magyarázza, hogy vala
kivel megcsináltatunk bizonyos tárgyat s aztán azt eladjuk neki. Persze 
ilyen jámbor teremtést a mai világban aligha fogunk a felnőttek közt, 
de ott vannak a jóhiszemű gyerekek. Már hogyne gyüjtenének adomákat, 
mikor a szerkesztő úr nyomtatásban olyan szépen kéri őket, úgy sarkalja 
e nemes foglalkozásra. Mert a szerk. úrnak gondja van rá, hogy minden 
alkalommal fölemlítse; minden füzet borítékán ott találjuk az üzenetek 
közt: „Mindig jó többet és többfélét küldeni“. (3. fűz. bor.) — „Más 
alkalommal ne csak egygyel állítson be“. (4. f. b.) — B. Р.-nek. Gyenge 
adomákat küldött és heveset. Ha vagy 10-—15 drbot küld, inkább akadt 
volna köztük nehány közölhető. „ Jövőre igy te g y e n (4. f. b.) — „Csak 
az a baj, hogy heveset küldött“. (7. f. b.) — Vagy az új folyamnak 
csak két borítékáról (6. és 7. füzet): „Adomákat tessék küldeni“. „Csak 
mentül több jó apróságot küldeni“. „Adomákat, jeles mondatokat gyűjt
sön!“ „Feladványt, még inkább apróságokat, adomákat, jeles mondatokat 
gyűjtsön“. „Gyűjtsön adomákat, de a mi lapunkba valókat!“ „Szedjen, 
jegyezzen ki jeles mondatokat, adomákat. Látja, milyen szépen lehet egy 
oldalon hözölni 8 —10 adomát!“ (De még milyen szépen!). „Küldjön 
valami közleni Valót“. (Ez az egész üzenet). „Apróságokat küldhetné ön.“
— De visszaélnék az olvasó szíves türelmével, ha a hét borítékon levő 
még 11 darab rövidebb-hosszabb buzdítást leírnám. A sok buzgó, jószivü 
fiú rohan adomatárakért, kutat, keres, hogy neve belekerüljön az újságba 
Hogy e foglalkozás mennyire léleknemesítő, megítélését a tanárközönségre 
bízom! így a szerkesztő úr asztalán tetemes mennyiségű anyag halmozó
dik fel ingyen, mely aztán nemcsak hézagpótlónak kerül minden számba, 
hanem 2—3 oldalt elfoglal s a gyűjtők még az árát is megfizetik. Ennél 
már csakugyan nincs tisztább nyereség. A dologban csak egy a bökkenő. 
A fiatal bonmotvadász a sok közt természetesen olyan adomákat is küld, 
melyek olvasásakor a szerkesztő úrból önkénytelenül kitör a megbotrán
kozás: „Egyik adoma se való lapunkba. Hogy is gondol ilyet!“ (15. f. 
b.) — „Jobban válogassa meg. Oly dolgokról csak nem beszélhetünk 
ifj. lapban.“ (19. f. b.) — „Hogy nem lehet érezni, hogy családi per
patvarról, részegeshedésröl, hártyáról itt nem adomázhatunk“. (20. f. b.).
— „Afféle bakaadomákat nem lehet itt közölni“, (ujf. 7. f. b.) — „Hova 
gondol, olyféle dolgokat ifj. lapba! Nincs önben semmi tapintat?“ (lti. 
f. b.) — Hát a szerk. úr talán nem érzi, de mi érezzük, hogy ez üze
netek eléggé nem kárhoztatható üzelmekről rántják le a leplet. Az a 
naiv fiú, ki Dolinay úrnak e kényes adomákat megküldte, romlatlan lélek 
volt, ki a szerk. úr spekulácziójának ártatlan áldozata! Ez nem tudott 
még különbséget tenni ártatlan és kétértelmű tréfák között; nem értette, 
mert különben őrizkedik attól, hogy szerkesztője előtt kudarezot valljon, 
sőt le sem meri írni. Dolinay úr azonban figyelmezteti rá a szegényt; 
az a fiú töprenkedni kezd s ha maga rá nem bukkan, valamelyik ta
pasztaltabb pajtása bizonyosan részletes felvilágosítással szolgál ! Meglehet, 
talán ötnél ártatlan természetű az egész, de ha egygyel megtörténik, 
annak megrontása a szerkesztő úr lelkén szárad ! Különben ne is men-
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jünk ily messze. Már az magában tűrhetetlen s egy lap komolyságával 
meg nem férő eljárás, hogy a füzetek előfizetők dolgaival tömetnek meg, 
(mert a szerk. úrnál ez axioma: „Minden dolgot szívesen közlünk elő
fizetőnktől, mástól semmit!“ vagy: „Előfizetőktől mindent, nem előfize
tőktől semmit!“ (1. újf. 7. f. bor.) és publikumát egyre anyaggyűjtésre 
sarkalja, ösztökéli. Ha a legüdvösebb foglalkozás maga lenne is, még 
akkor sem szabad a gyermeket egyoldalú munkásságra serkenteni. Itt 
azonban nemcsak hogy nem üdvös, hanem határozottan lélekrontó, idő
rabló és semmi jót nem eredményező foglalkozásra tereltetik a fiatalság, 
mely alól még az egyéni haszonlesés lólába is előkandikál. Más közön
séggel szemben ez eljárást hálátlan kizsákmányolásnak hívjuk, gyerme
kekkel szemben lelkiismeretlen visszaélésnek! Csak a föntemlített család
apára hivatkozom, kinek fia e miatt hanyatlott a tanulásban, és hány 
lesz ilyen, mert sajnos! példátlanúl el van ez újság terjedve mindenütt.

De talán mégis elhamarkodva ítéltünk s ez adomagyűjtetés egy
szerű passzió csupán, mely ment minden kizsákmányolásra való törek
véstől? Talán eszébe sem ötlik, hogy eljárása mily káros az ifjúságra? 
— Nem állok elő ily súlyos vádakkal, melyeket különben maguk az 
ékesen szóló tények mondanak ki a szerkesztő fejére, ha a lap minden 
sorából félreismerhetetlenűl ki nem ütné fejét e törekvés, mely eredeti 
legyen bármi szándékból, a tanuló ifjúságra megrontó hatású s tovább' 
terjedése föltétlenül megakadályozandó. Nem szaporítom a szót oly idé
zetek felsorolásával, melyek talánygyártásra nógatják az előfizetőket; hem
zseg tőlük minden füzet borítéka, állandóan közli a szerkesztésük módjára 
oktató szabályokat (paragraphusokba foglalva, melyek utolsó pontja szó- 
szerint a következő: „Egyszerre több fajtájú feladvány küldendő, mert 
így a több közt válogatva inkább található a közlésre alkalmas!“) Mint 
haszontalan idővesztegetés, az előbb ismertetett adomagyűjtéssel ez is 
ugyanegy kategóriába tartozik. De nem hagyhatom szó nélkül egy másik 
eljárását. Ismeretes, mily temérdek összeget költenek könyvkiadók és 
folyóirattulajdonosok a colportálásra. Szerkesztőnk ezt is megtakarítja 
magának. Szemében minden előfizető egy-egy colporteur; meg nem szűnik 
apróbb s nagyobb betűk váltogatásával figyelmeztetni olvasóit, hogy lapját 
terjeszszék. Próbaképen böngészszük ki a legutolsó két szám *) felhívásait 
(az ismétlődőket csak egyszer írom le): „Lapunk t. olvasóit felkérjük, 
szíveskedjenek barátaik, ismerőseik között terjeszteni a H. M.-t. Töre
kedjék mindenki egy-egy előfizetőt szerezni.“ „Kérjük szives buzgalmát.“ 
„Felkérjük, gyűjtsön egy-két előfizetőt“. „S.-A. Ujhelyen terjeszszék a 
H М.-t.“ „Kérjük lapunk további terjesztését“. „Kinek leánytestvére 
vagy rokona van, jó lélekkel ajánlhatja előfizetés végett a „Lányok Lap“- 
ját. „Ajánljuk a kedves rokon figyelmébe a Lányok Lapját. Ha leány 
küld be hozzá megfejtést, el nem kerüli, hogy zárójelbe neve mellett ne 
találja: „ajánljuk figyelmébe testvérlapunkat a Lányok Lapját“, (a két 
füzetben épen 5 helyen.) Egy nagy paedagogus szerint a középiskolát 
kezdő fiúkból mindent lehet csinálni; a szerkesztő úr megmutatja, hogy
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buzgó colporteurt is. Némelyik szegény gyermek azonban hasztalan kopogtat 
„barátainál és ismerőseinél“ s naivul megírja a szerkesztő úrnak, hogy 
ő nem tehet róla, ha nem akarnak előfizetni, igazán megpróbálta, de 
még majd ide meg oda elmegy. A szerkesztő úr bátorságot önt belé : 
„úgy, úgy, csak biztassa, hogy fizessen elő !“ (új f. 6. f. b.) A vállalat 
azonban nem sikerül, a fiú leliangoltan adja tudtára fáradozásának siker
telenségét. A szerkesztő úr nemhogy megköszönné buzgalmát és felhagyna 
a dologgal (hiszen egy előfizető is rubrikái), új terminust ad a hiba 
jóvátételére. Nem kell csüggedni, kedves ifjú barátom, a mulasztás még 
pótolható, „biztassa az illetőt még jobban!“ (új f. 7. f. b.)

Folytassam-e még? Vagy hosszas commentárt csatoljak eme min
den magyarázatnál világosabban beszélő idézetekhez ? Nem akarom a 
visszaélések felől táplált nézetemet senkire kényszeríteni; alkossa meg 
minden olvasó ítéletét szabadon s tegyen is a szerint. Mert e semmi 
figyelemreméltót nem nyújtó és tisztán pénzbeli nyereséget ezélzó válla
latot ki kell küszöbölnünk mindenhonnan. A szülőket nem tehetjük a 
támadandó bajok miatt felelőssé; nagy részük nem igen ért hozzá s más 
is a dolga, hanem a tanárokon áll, hogy közbelépjenek ; kötelességük 
irtani a káros gyomot, mert míg Dolinay űr fennen kérkedik azzal, hogy: 
„folyóirataimnak az iskolában fontos szerepük van“, mindaddig a masz
lagot megtűrő tanárokra háramlik minden baj felelőssége. Nem kívánunk 
sokat. Eszünkben sincs, hogy a Harpers young people vagy a Journal 
de la jeunesse magaslatával egy fokon álló magyar ifjúsági lapra áhítoz
zunk, vagy a meglevőket azok mértékével mérjük; megelégszünk kisebb 
arányokban az Én újságom, a Kis Lap s a Magyar ifjúság változatos
ságával és terjedelmével, melyek a mondott sorrendben végigkísérhetik a 
gyermeket egész hatod-osztályos koráig; — de mi szükség, kérdem, egy 
charaktertalan, mindenkihez forduló, de voltakép senkihez sem illő fér- 
czelményre, a mely hanyagul összecsapott volta, czikkeinek tartalmatlan- 
sága és a gyermeket megzavaró baklövései mellett fiatalságunk egy tetemes 
részét időfecsérlő haszontalanságokra serkenti s a maga czéljaira kizsák
mányolja ?

(Pozsony-Főrév.) ____ Solymossy Sándor.

Külföldi művek.

Analytische Geometrie des Punktes, der Geraden und der 
Kegelschnitte, nach neueren Methoden dargestellt von Adolf Han- 
ner. Prag. 1891. H. Dominicus. 8r. 480 1. 127 ábra. Ára 5 fit.

A külföldi mathematikai szakirodalom minden uj terméke, ha ke
zembe jut, bizonyos fájdalmas érzetet kelt bennem, mely sivár hazai 
viszonyaink ismeretében és méltatásában találja okát. És valóban, min
den magyar embert — ha nem szakértő is — az összehasonlítás, (melyre 
nincs is jogunk, mert mit állíthatunk szembe az övékkel?) kell, hogy 
kellemetlenül érintsen. Jogi, történelmi, nyelvi s egyéb szakirodalmunk 
virágzásnak indult, a mathemathikai még parlagon hever, művelői — 
ha akad itt ott valaki — kiséret nélkül, magános utón haladnak, s a
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legtöbbször kénytelenek szellemi termékeiket külföldi folyóiratokra bízni, 
mert hazai nincsen: a mi volt, az is megbukott, részvétlenség miatt. De 
nemcsak önálló munkák hiányában szűkölködünk, hanem tanulásra 
szánt kézikönyveink sincsenek (egynek kivételével). Yan kitűnő mű
egyetemünk, van két egyetemünk, melyeken a mathemathikát tanítják; 
és mégis azok, kik e szakra szánják magukat, az előadások mellett ide
gen tan- és kézikönyveket kénytelenek tanulmányozni. A német irodalom 
gazdagsága túlnyomó erejével e téren is hódit nálunk, amit egyelőre 
nincs módunkban ellensúlyozni. De minek panaszkodjam tovább!

Az előttem fekvő tankönyv ausztriai termék; tárgya, mint czime 
is mutatja, elemző síkmértan. Ezen tárgygyal a német irodalom számos 
kitűnő eredeti és átültetett terméke foglalkozik; többek közt hasonló 
alapon Hesse, Clebsch előadásai nyomán Lindemann, Salmon fordítója 
Fiedler, kitűnő kézikönyveket szolgáltattak; jelen könyvecske, mely for
rásul mindezeket fölhasználja, ezért még sem fölösleges. Mert mig Hesse 
itt is úgy, mint kisebb dolgozataiban, szellemes analytical módszereit, meg
lepő deus ex machina-it csillogtatja, nem törődve didaxissal és metho- 
dikával, mig Clebsch az elemeket futólag érintve fel a magasba siet; 
Salmon könyve pedig oly bő repertorium, melyben a kezdő alig bir 
kiigazodni, addig a jelen munka, mint kezdők számára irt könyv, rend
szerével, kimerítő magyarázataival, egyszerű beszédmódjával a didaxis 
valódi mintaképe. E tekintetben csak Carnoy: Cours de géométrie 
analytique-je múlja felül, mely azonban — franczia munka lévén — ezt 
fölöslegessé nem teszi.

Sikeres áttanulmányozásához a determinánsokra vonatkozó némi 
ismeretek s az elemző mértanból körülbelül annyi szükséges, mint a 
mennyit reáliskoláinkban tanítani szoktunk. Ezen alapon aztán a szerző 
az olvasót az analysis újabban berendezett műhelyébe vezeti, s a pro- 
jectiv geometria legszebb elméleteit meghódítja az elemző mértan szá
mára. A könyv három szakaszból áll. Az elsőben az elemek rövid és 
elegans recapitulatiója után a derékszögű pont- és vonalcoordinatákat, 
ennek révén pedig a dualitást vezeti be a tárgyalásba, mely utóbbi 
aztán az egész könyvön következetesen végig vonul, s csak ott szakad 
meg, hol tisztán metricus relátiók vizsgálata a keresztülvitelt lehetet
lenné teszi. Különös érdemül rovom fel a szerzőnek azt, hogy minden 
oldalon bizonyít, a mit sokan hosszadalmasnak tarthatnak, de a kezdőre 
nézve, kinek különösen a vonalcoordinaták kissé szokatlan birodalmában 
kell megizmosodnia, igen kedvező körülmény. Itt ismerteti legelőször az 
első fokú alakítmányokat, és tárgyalja az egyenes és pont geometriáját. 
(Kettős viszony, harmonikus viszony). A nyert eredmények a síkidomok 
projectiv tulajdonságaira (háromszög, négyszög, n-szög) alkalmaztatnak, 
mi által a homogen coordinaták (trimetricus és trilinearis coord.) beve
zetésére is kellő alapot nyer. Kár, hogy sem itt, sem a mű további 
folyamában a háromszög újabb mártanának (Brocard, Lemoine, Tassy, 
Casey stb. vizsgálatai) eredményeit nem tárgyalja, minek hiányát a szerző 
maga is érezhette, midőn utóbb a Feuerbach-féle problémát még is 
vázolja. — A második fejezet a síkrendszerekről szól, megelőzőleg az
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első fokú alakítmányok projectiv tulajdonságait, az involutiót és záradé
kul a binarius algebrai alakok invariánsainak mértani értelmét tárgyalván. 
A másodfokú alakitmányoknak szánt §-ban megismertet a síkrendszerek 
rokonságainak különböző fajaival: általános és centrális collineatió, affi
nitás, hasonlóság, congruentia, reciprocitás és polaritás. — A harmadik 
fejezet a kúpszeleteknek van szentelve, melyeknek projectiv tulajdonsá
gait, helylyel-közzel metricus tulajdonságait is igen elegánsán tárgyalja. 
Kiinduló pontul a nem homogen másodfokú egyenlet szolgál az u. n. 
symbolikus jelölések módszere; itt bizonyítja a másodrendű és másod
osztályú görbék azonosságát; tárgyalja a poláris tulajdonságokat s az 
egyenlet specialis alakjait. A 12. §. metricus tulajdonságoknak van szen
telve, (középpont, coniugált átmérők, assymptoták, főtengelyek problé
mája, stb.) s ez a könyv ama része, mely a Cartesiusi rendszer alapján 
álló tankönyvek módszeréhez leginkább hasonlít. A legközelebbi fejezet 
a kúpszeleteket projectiv pontsorok és sugársorok segítségével tárgyalja; 
itt találjuk Pascal és Brianchon termékeny tételeit, a kúpszeletnek 5 
adatból való meghatározását. Kár, hogy itt Moebius criteriumait mellőzi, 
bár ezek a tárgyalás keretébe szépen beiilenének, különösen oly módon, 
mint azt a korán elhunyt nagy nevű dr. Hunyady Jenő szokta adni, 
(Dolgozatai német nyelven is megjelentek.) — Az utolsó fejezet a kúp
szeletsereg és kúpszeletsor tárgyalásának van szentelve, kapcsolatban a 
másodrendű ternáralak invariáns elméletével, záradékul a con ocalis kúp
szeletekre és az ellipticus coordinatákra vonatkozó nehány tétellel.

Mint ezen utólagos áttekintés mutatja, jelen könyv körülbelől 
azt tárgyalja, mit e szakból a tanárvizsgálati részletes követelmények 
tanárjelöltjeinkre nézve előírnak, azért mint igen könnyed tankönyvet, 
minden szigorlónak melegen ajánlhatom. De azok is, kik talán a Car
tesiusi rendszer régi iskoláján átesve a modernebb szempontokkal kíván
nak megismerkedni, nagy haszonnal fordulhatnak szerzőnkhöz, nemcsak 
azért, mert épen és kizárólag ezen új pontokat tárgyalja, hanem, mert 
a szokásos rideg német modortól elütően adja elénk. Stílusa könnyű, 
a tárgy összeállítása, a sorrend, a levezetések mintaszerűek, elegánsak. 
Lépten-nyomon látszik a kedvtelés, melylyel tárgyával foglalkozik, a mi 
a könyvbe bizonyos kedélyes hangulatot hoz. Minden fejezet végére lehe
tett volna nehány könnyebb feladatot tenni, mi által a könyv jobban meg
közelítené a tankönyv szokásos alakját; de ha az olvasó azon felada
tokkal, melyeket a szerző az elmélet továbbfejlesztése czéljából részletesen 

'megold, önerejéből birkózik meg, e hiányt könnyen pótolhatja. A nyo
más szép, kiállítás csinos, ábrák érthetők és nem fölöslegesek, ára mér
sékelt, de a fűzés botrányos. Kívánatos lenne, ha mentői többen bíznák 
magukat szerzőnk vezetésére, s mentői többen jutnának el ez utón azon 
magaslatra, melyen állva Plücker, Clebsch, Steiner, Poncelet, Chasles és 
sok más hírneves geometra dicső munkálatait már könnyebben megérthe
tik, talán maguk is e téren — eleinte nehéz, de később könyebbedő 
önálló munkálkodáshoz foghatnak.

(Budapest.) Dr. Bozóky Endre.
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KÖZOKTATÁSÜGY.

B E L F Ö L D .

Az országos tornaverseny.
Az első országos tornaverseny, mely pünkösd hétfőjén lezajlott, 

nem csekély jelentőségű mozzanat nevelésügyünk történetében. A kik a 
kezdetnek egy-egy fölmerült visszásságát veszik szemügyre; panaszokat, 
melyek ily alkalommal elkerülhetetlenek s nem épen mind jogosultak is ; 
sőt a kik a komolyabb kritikával illethető részleteket helyezik első 
sorba: nézetünk szerint nem helyes szempontból Ítélik meg az eseményt. 
A főkérdéseknek, úgy hiszszük, a következőknek kell lenniök: Helyesnek 
bizonyult-e be az az eszme, mely az országos tornaversenyben testet 
öltött ? Kivánatos-e, hogy az első kísérlet után az eszthét intézmény 
alakjában állandósítsuk? Nem merültek-e fel oly káros jelenségek, melyek 
az intézménynek eltagadhatatlan hasznát ellensúlyozzák ? Mind e kérdé
sekre az elfogulatlan szemlélő örvendetes, az intézményre kedvező fele
letet adhat. Maga az eszme kezdettől fogva oly egyszerűnek, világosnak 
s egészségesnek tűnt föl, hogy gyakorlati czáfolattól különben sem kel
lett tartanunk. Most, hogy lezajlott az ünnepély, igen kedvezőtlen külső 
körülmények közt, az időjárásnak mintegy kiszámított boszantásaival 
daczolva : várakozásainkban nem csalódtunk s a főczél győzelmes érvé
nyesülése mellett nyugodtan fontolhatjuk meg, mit tanulhatunk ez első 
kísérletből, miféle intézkedések biztosíthatják e főczél mentői gyakorla
tibb megközelítését.

Nem szükséges a tornaverseny eszméjéről, czéljáról, mely oly kéz
zelfogható, bővebben értekeznünk. Fődolognak látszik előttünk, a gya
korlatibb s részletesebb szempontokat nem mellőzve, de második sorba 
helyezve, hogy a tornaverseny intézménye leghathatósabb sanctiója az 
ifjúság testi nevelése érdekében megindult nagyobb s czélszerübb tevékeny
ségnek. A tornaverseny e tevékenységnek szétszórt sugarait egy pontba 
gyűjti össze s ezzel világító erejüket százszorosán fokozza. Országos 
ügyül tűnvén föl, kiszámíthatatlan módon emeli a testi nevelés fontos
ságának érzetét. Emeli a nagy közönség, a szülők szemében, kiket min
denek előtt szükséges az ügy számára megnyerni s közreműködésre bírni; 
emeli a tornatanítók előtt, kik nyilvánosan számot adnak működésük 
sikeréről; s emeli végre a tanulók előtt, kik testi erejük kiképzését 
jobban meg tanulják becsülni s egy határozott czél felé vinni. Mindenütt,
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a hol efféle országos versenyek voltak, részint nyilatkozásai annak, mily 
nagy becsülésben részesülnek a versenyen bemutatott gyakorlatok s ez 
kétségtelenül a boldogabb s jobb helyzet; így van ez Angliában, a hol 
nem annyira a versenyek élesztik a testi gyakorlatok szeretetét, hanem 
inkább megfordítva, a testi gyakorlatok szenvedélyes kedvelése hítta életre 
a testi mérkőzések intézményét; így volt ez a régi Görögországban, a 
hol az olympiai versenyek nagy nemzeti ünnepélyekké lettek; de a hol 
magát a testi nevelést kell jobb irányba terelni, a hol az életszokások 
a testi nevelést háttérbe szorították, mint nálunk vagy pl. Franczia- 
országban, ott a verseny van hivatva a gyakorlatok szeretetét éleszteni, 
ott a versenynek kell létrehozni azt, a mi másutt a versenyt hozza 
létre. Nem véletlen dolog, hogy í'rancziaországban s nálunk majdnem 
egyidejűleg honosították meg ezt az intézményt, mely egy súlyos fogyat
kozáson van hivatva segíteni. Meg kell azonban majd fontolni, hogy a 
versenyeket annyira centralizálni kell-e majd, mint az idén történt. 
Nem szorítjuk-e ezzel nagyon kis körre ? Nem volna-e czélszerü, a fővárosi 
versenyek mellett a nagyobb vidéki városokban is versenyeket létesíteni ? 
Nem kellene-e — teszem — csak minden harmadik évben nagy országos 
versenyt a fővárosban s a közbeeső két évben csak regionális versenye
ket tartani ? A kérdést csak fölvetjük, a nélkül, hogy eldönteni akarnék. 
A szélesebb körökben gerjesztendő részvét, a költségek leszállítása, az 
érdeklődésnek a nagyobb időközök folytán való fokozása és sok egyéb 
e mellett a részben való decentralisatió mellett látszanak szólani.

Hogy a tornaverseny nemcsak e morális nagy hatásánál fogva, 
melyet mi azonban legtöbbre becsülünk, mert a nagy közönség általános 
felfogását változtatja meg üdvös módon, ránk nézve fontos, szinte magától 
értetődik. A verseny a tanítás gépezetében azt az üdvös regulatort van 
hivatva képezni, mely a tanulók s tanítók figyelmét s igyekezetét a leg
egészségesebb s legészszerübb gyakorlatokra irányozza. A versenyek foly
tán a tornatanítás az egész országnak felügyelete s ellenőrzése alatt áll, 
mert a verseny egyszersmind számadás az elért eredményekről. A verseny 
utján újabb s érdekesebb gyakorlatokat is be lehet majd vinni a 
tornatanításba. A verseny a tanítók s tanulók konkrét igyekvését fokozza 
s általában magasabb polczra helyezvén az egész ügyet, a tanításnak s 
tanulásnak határozott czélokat tűz ki s kivetkőzteti a tornatanítást eddigi 
ridegségéből s unalmából. E szempontból hangoztatták sokan, hogy czél- 
szerűbb lett volna a versenyt későbbre, esetleg a jövő évre halasztani, 
a mikor a verseny egy egész esztendő tervszerű munkájára támaszkodik, 
míg most, úgy szólván rögtönözve, a tornatanítás rendes menetének félbe
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szakításával forszírozva kellett az ifjúságot a versenyre előkészíteni. E 
kifogásnak kétségkívül megvan a maga jogosultsága, csakhogy a testi 
nevelés eddigi elhanyagolásának baja s a segítség szükségességének sür
gőssége akkora, hogy kérdés, vájjon szabad volt-e az eszme megvalósítását 
egy évvel elhalasztani. Minden kezdettel vele jár némi nemű viharosság 
s ha csak a megkezdett dolog jó, a kezdet bajait gyorsan kiheverhetjük.

Az időpont ellen is voltak kifogások. Mindenesetre baj, ha a ver
seny oly időre esik, a midőn a tanításnak a legintensivebbnek kell lennie, 
az iskolai év alkonyára, a midőn a tanítás összefoglalását nyomon követi 
a tanítás eredményeinek számon kérése. Bármily fontos a testi nevelés 
kérdése, mégis olykép kell intéznünk a tanítás e részét, hogy a szellemi 
rész ne szenvedjen csorbát. Az idén a testi gyakorlatok természetes 
forszirozása még károsabbá tette a versenynek ily alkalmatlan időben 
való megtartását. Az időpont megválasztása mindenesetre újabb megfon
tolást tesz szükségessé.

Mindent összefoglalva, megelégedéssel tekintünk vissza az ifjúság 
első országos tornaversenyére s örömmel idézzük emlékezetünkbe azt a 
gyönyörű szép felvonulását az ifjúságnak, mely az erő, a vidámság, a 
duzzadó egészség kedves látványát nyújtotta a főváros közönségének. A 
haza reménysége, a jövő nemzedék vonult föl előttünk, frissen, büszkén, 
biztatóan. A fogyatkozások eltűnnek a dolog impozáns volta előtt, 
melyért a kormánynak s az intéző bizottságnak hálával s elismeréssel tar
tozunk és szívesen adózunk.

A budapesti egyetemi magántanárok ügye.
A budapesti egyetemi magántanárok körében mozgalom indult meg, 

mely a középiskolai tanárokat is általános szempontból s minthogy majd
nem minden budapesti középiskolán egyetemi magántanárok is működnek, 
különösen is érdekelheti. A philosophiai kar magántanárai közt már régebben 
ébredt az a kívánság, hogy a magántanárok valamivel közelebbi viszonyba 
jöjjenek az egyetemhez, melynek tanító functiójából bőven kiveszik ré
szüket, s egymáshoz is, hogy közös érdekeiket megvédhessél .̂ E kíván
ság szélesebb körbe terjedt, midőn az egyetemi tanács uj szabályzatot 
dolgozott ki a magántanári intézmény rendezésére s e szabályzatot, mely 
az «Egyetemi Lapok »-ban jelent meg, fölterjesztette a közokt. ministe- 
riumhoz jóváhagyás végett. E szabályzatot a magántanárok nagy része 
sérelmesnek tartotta magára s károsnak az ügyre nézve. Különösen há
rom pont keltett aggodalmat. Az első az, hogy a magántanároktól el 
akarják venni régi czimüket s ezentúl egyetemi előadóknak (docens-ek- 
nek) nevezni őket. A második, hogy a kar a habilitationalis eljárás meg



560

kezdése előtt, titkos szavazással, előzetes vita nélkül, határoz a fölött, 
hogy minden egyebet mellőzve, egyáltalán habilitatióra bocsátja-e az 
illetőt. A harmadik, hogy a kar ötévenként revideálja a docenseket s 
azon a czimen is, hogy valaki tudományszakát nem műveli tovább, 
megfoszthatja az illetőt a docenturától. A magántanárok több Ízben érte
kezletet tartottak s egy memorandumban állapodtak meg, melyben e ki
fogásaikat kifejtik s kérik a ministert, hogy engedje meg. hogy az egye
tem körén belül testületet képezzenek, mely a karok jogkörébe semmi
kép sem avatkozván, mégis módot adjon nekik, érdekeiket megvédeni s 
magát az intézményt fejleszteni. A memorandumot 65-en írták alá s 
június 4-én adta át a küldöttség a ministernek.

A memorandum szövege, mely a tanítás szabadságának elvét hat
hatósan védelmezi, a következőkben egész terjedelmében közöljük:

Nagyméltóságú Minister úr ! Kegyelmes Urunk ! A budapesti in. kir. 
tudományegyetemen működő alólirott magántanárok bizalommal eltelve Nagy
méltóságodnak egyetemünk szervezeti s tanulmányi rendjére kiterjeszkedő 
reformmüködése iránt, mély alázattal járulunk Nagyméltóságod elé, kegyes
kedjék őket ama magántanári szabályzat-tervezet ügyében meghallgatni, me
lyet a budapesti m. k. tudományegyetem t. tanácsa jóváhagyás végett Nagy
méltóságodhoz föl terjesztett s melynek szövege a tanulók újságában, az 
„Egyetemi Lapok“ IV. évf. 18. számában az imént nyilvánosságra került. 
Nemcsak saját érdekükben szólalnak föl; noha számra nézve is a tudomány
nyal s felső tanítással foglalkozóknak oly tekintélyes testületét képezik, mely 
midőn az egyetemhez való viszonyáról van szó, méltán számot tarthat a meg
hallgatásra ; hanem azon hiszemben vannak, hogy ügyök összefügg az egye
temi tanítás ügyével általában, melynek szolgálatára ők is hivatvák, melynek 
szervezetében ők is nem mellékes functiót végeznek.

Alólirottak kettős kéréssel járulnak Nagyméltóságod elé. Az egyetemi 
tanács által készített szabályzat-tervezet némely pontját a magántanári intéz
ményre nézve sérelmesnek tartják s Nagyméltóságodhoz fordulnak ez ellen 
oltalomért. Másrészt azonban jól ismerve a magántanári intézménynek nálunk 
fölmerült bajait, pozitív javaslattal is bátorkodnak előállani, mely a magán
tanárságnak is módot adna, a bajok megszüntetésén, a reform keresztülvite
lén közreműködni.

A mi a sérelmet illeti, alólirottak a javasolt szabályzatban a magán
tanári intézmény jelentőségének félreismerését, méltósága tetemes átszállítá
sának kísérletét kénytelenek látni. Nem szükséges e helyen a magántanári 
intézmény jelentőségét bővebben fejtegetni. Az egyetlen országos törvény, 
mely egyetemünkről intézkedik, egyenesen az oktatás és tanulás szabadságá
nak egyik sarkalatos elve gyanánt mondja ki, hogy egyetemünkön a rendes 
tanárokon kívül más jeles egyének is oktathassanak a minister által ideigle
nesen megállapítandó, később pedig törvény által meghatározandó feltételek 
mellett. Sajnos azonban, hogy kezdettől fogva csak bizalmatlan felfogás alap
ján honositotta meg ez intézményt a nemzeti szükségleteinket nem ismerő 
idegen hatalom. Az eddigi szabályzatban is az a szellem kisért, mely a ma
gántanárságot némi tanári gyakornokságnak tekinti, holmi kedvezménynek, 
mely fiatal kezdőknek alkalmat nyújtson előadó képességük kifejtésére s bi
zonyítására. E felfogás ellenkezik a magántanárság valódi eszméjével. Ez 
eszme értelmében a magántanári intézmény biztosítéka annak, hogy az egye
temnek, mint a tudományos oktatás s búvárkodás székhelyének körében a 
tudományos vizsgálódásnak minden iránya s a tudós munkásság minden elága
zása meglelhesse a maga képviseletét. Megóvni a nemzeti tudományosság 
szellemét az egyoldalú, korlátolt kifejlés ferdeségétől, tért adván minden rá
termett egyéniségnek, hogy sajátosságát, munkáját, erejét fejlessze és érvé
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nyesítse : ebben látjuk, a tanítás törvény biztosította szabadságának értelmében, 
a magántanári intézmény igaz jelentőségét. Ez képezi igazi tradiczióját az intéz
ménynek oly államokban is, melyekben sok az egyetem, melyekben az egyetemek 
körén kiviil is virágzó tudományos élet biztosítja a tudományos haladás sokoldalú
ságát s folytonosságát, melyekben a magántanárságot inkább lehetne egyedül 
a tanári succrescentia szükségleteinek szempontjából szabályozni; mennyivel 
inkább kellene az intézménynek ez igaz szellemét megóvni Magyarországon, 
melynek tudományos élete annyi viszontagsággal küzd, a budapesti egyete
men, melynek legtöbb magántanára rendes tanszéket nem remélhet, de azért 
mégis, rendszerint tisztán tudományos ambiczióból, hasznosnak elismert mun
kásságot fejt ki. Nem kellene-e az egyetemnek mindenképen azon lennie, 
hogy a magántanári testületet a reá nézve nálunk oly különösön kedvezőt
len körülmények között mindenképen kitartásra ösztönözze és erkölcsileg, 
sőt a mennyire lehet, anyagilag is támogassa ?

E helyett mit látunk ? Az anyagiakról lehetőleg keveset akarunk szólni. 
De nem hallgathatjuk el, hogy midőn a kollegiumpénzek eltörlésével főleg a 
csekélyebb javadalmazásit tanárok üzetése tetemesen emelkedett, a magánta
nároknak a legtöbb esetben számba sem jövő egyetemi jövedelme nemcsak 
nem nagyobbodott, hanem egyes magántanárok még érzékenyen meg is káro
sodtak. Mintegy büntetést szenvedtek azért, hogy sok évi magántanári műkö
dés folytán önerejükből nagyobb auditóriumra tudtak szert tenni. Az egye
tem részéről nem emelkedett hang, mely Nagyméltóságodat informálta volna, 
hogy a magántanároknak szánt 5%-a a tandíjaknak, melyből a magántanítók 
is részt kapnak, a magántanárok számának folytonos szaporodásával nem fe
lel meg a szükségletnek, hogy Nagyméltóságodnak ama határozottan kifeje
zett bölcs intencziója, miszerint az új rendszer a magántanároknak is némi- 
vel nagyobb anyagi segítséget juttasson, ezen az úton nem érvényesülhet. 
Az egyetemi tanács ellenkezőleg határozottan elvetette azt az indítványt, hogy 
a magántanárok legalább a régi kulcs szerint dijáztassanak.

Ha pedig az uj szabályzatot tekintjük, egyebeket egyelőre mellőzve, 
főleg három pontra nézve vannak aggodalmaink. Az első az, hogy a régi 
czímtől akarnak bennünket megfosztani s ezentúl „egyetemi előadóknak“ (do
censeknek) nevezni. Nyilvánvaló, hogy a régi czim megfelelőbb, hogy „do
cens“ nem előadót, hanem tanítót jelent s a tanító már a középiskolai okta
tás fokán is nálunk a tanár czimét viseli. Hiszen az orvosoknak is, kik a 
csak három havi egészségügyi tanfolyamot sikerrel végezték, maga az egye
tem adja meg a tanári czimet, a közegészségügyi tanárét. Az előadó szót 
más fogalom jelzésére, a referensére foglalta le a nyelvhasználat. Ezt a sza
bályzat fogalmazói is érezték, úgy, hogy szükségesnek tartották az új ma
gyar elnevezéshez a régi latin szót hivatalos magyarázat gyanánt, zárjel alatt 
odacsatolni. Mily furcsa magyar elnevezés, mely csak a latin fordítás kísére
tében érthető teljesen s mily különös czim, mely ily hivatalos clausulával jár! 
A dolog kicsinyes és komikus voltánál fogva nem érdemelne komoly szót, ha 
veszélyes czélzata nem volna. Állítólag ugyanis azért kellett a czímen változ
tatni, mert e czim, a tekintély, melyet ad, egyéb haszon, melylyel biztat, 
sarkalt sokakat a magántanárság elnyerésére, kik azután se a tudománynyal, 
se az egyetemmel nem törődtek. De a kik czímek után járnak, azokra nézve 
az uj czim, már exotikus voltánál fogva sem lesz kevésbbé kapós s elvégre 
az ilyeneket igazságos szigorúsággal a habilitacziónál jobban el lehetne riasz
tani, mint a czim alábbszállításával. A mit tehát ez uj czímmel el akarnak 
érni, nem érik el; de igenis elérik azt, hogy az uj czímmel a magántanárság 
tekintélyét az egyetem körén belül csökkenthetik. Nem lett volna-e méltá- 
nyosabb a tanács részéről, hogy a magántanárság jutalmazására, esetleg czi- 
mek útján is, tegyen indítványt, minthogy komoly ok nélkül tekintélyünket 
kisebbíti?

Másodszor nem egészen érthető előttünk a szabályzat-tervezet ama 
pontja, hogy a „tanártestület mindenek előtt vita nélkül titkos szavazással 
arról határoz, vájjon személyes minősiiltségénél fogva folyamodót a képesí
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téshez bocsátja-e vagy nem.1' Miféle személyes minősültség értendő itt, mely 
fölött titkos szavazással előzetes vita nélkül lehetne s kellene határozni ? A 
képesítéshez szükséges személyes föltételek az előbbi szakaszban mind föl 
vannak sorolva; miféle új, közelebbről meg nem határozott személyes minő- 
sültségről van itt szó, melyről zárt társas körökben szokásos titkos sza
vazással kelljen dönteni ? Ez eljárás esetleg oly visszaélésre adhat alkalmat, 
mely valamely ember erkölcsi hirnevén irreparabilis csorbát ejt.

Legsúlyosabb kifogásunk van azonban az uj szabályzat-tervezet 20. §-a 
ellen, melynek alapján a kar öt évenként revízió alá veszi mind a docense
ket s esetleg megsemmisíti egyesek docenturáját. Semmi kifogásunk nem le
het az ellen, hogy hanyag, rendetlen, az egyetem törvényei ellen vétő docen
sek ellen eljárhasson az egyetem, a mi eddig is lehetséges volt. De a leg
komolyabb veszélyt látjuk a 3. §. ama szavaiban, hogy ha „valamely előadó 
tudományszakát nem műveli tovább“, a kar őt a magántanárok sorából törül
heti. Annak meghatározása, hogy valamely docens tovább műveli-e tudomá
nyát, oly önkény lehetségének teszi ki a magántanárt, mely a tudományos 
búvárkodás s a tudományos tanítás szabadságát komolyan veszélyezteti. Lé
teznek-e a tudományos továbbművelésnek oly kritériumai, melyek biztos al
kalmazást engednek meg s az igazságtalanság lehetőségét kizárják ? Talán az 
irodalmi működés szolgáltatja e kritériumot ? De hiszen éppen a rendes, de 
irodalmilag nem működő tanárok védelmére hozták föl, hogy az irodalmi mű
ködést nem lehet egyedüli kritériumnak tekinteni a tanári tisztség betöltésé
nek elbírálásában !

Sőt tovább megyünk ; van-e forum, mely egyetemi tanárok s docensek 
tudományos qualiiicatiója fölött a legsúlyosabb gyakorlati következményekkel 
járó formális ítéletet mondhatna? Vannak-e a tudományos munkásságnak eme 
fokán fölebbvalók és alárendeltek oly értelemben, hogy amazok emezeket 
kitaszíthatnák az egyetem kötelékéből V Gyakorlatilag hogyan alakulna a 
dolog? A szakbeli rendes vagy rendkívüli ny. tanár mondana esetleg sújtó 
Ítéletet az illető magántanár fölött, melyet a karnak, ha a ny. tanárban meg
bízik, el kellene fogadni. Ki biztosít bennünket arról, hogy a magántanárt 
ezzel nem szolgáltatják ki a ny. tanár animozitásának, mondjuk csak elfogult
ságának, melytől a ny. tanár sincs megóva. Jól tudjuk, hogy ritkán fog talál
kozni ny. tanár, a ki ily szerepre vállalkoznék, még ritkábban kar, mely ily 
elimináló határozatra ráállana. De akkor minek a magántanárságot oly censura 
alá helyezni, mely erkölcsileg megbénítja ? A tudományok köztársaságában 
bizonyos tekintetben s bizonyos fokig mind egyenlőek vagyunk; ha egyik a 
másikat tudományos tekintetben censeálhatja, maga ez a lehetőség lealázó 
szégyene volna a magántanárságnak s gyökereiben támadná meg. Ha a kar 
valakit befogadott a maga kebelébe, akkor tudományos qualificatiója fölött 
már döntött, akkor azon a czíinen, hogy az illető halad-e tudományában, nem 
gyakorolhat örökös gyámságot fölötte, mert hiszen ezt a hallatlan, sehol 
másutt ez alakban nem található igényt támasztja a tanács, midőn minden 
öt évben újra s újra akar Ítélni minden egyes magántanár fölött. A megenge
dett felfolyamodás a ministeriumhoz sem lehet igazi remedium annak, kit az 
a tudományos szaktestület, melyhez tartozik, sújtott, határozatával. S mi szük
ség van e szörnyű védekezésre a magántanárok ellen ? Mi hatásköre van egy 
magántanárnak az egyetemen? Az, hogy előadásokat tarthat. Ha elmarad a 
tudománytól, a tanulók lesznek legszigorúbb bírái s nem fogják előadásait 
hallgatni. Mi még a rendes vagy rendkívüli tanárral szemben sem mérnök 
soha az ily rendszabályt ajánlani, noha hatásköre hasonlíthatatlanúl nagyobb 
s ha ő marad el a tudomány fejlődésétől, sokkal nagyobb kárt tehet az egye
temen, mint a magántanár. Vagy van-e biztosíték az iránt, hogy a rendes 
tanár mindenesetre tovább műveli majd tudományszakát ? De minthogy ezen 
a téren se biztos kritériumok, se illetékes biróság nincsen : mind a rendes és 
rendkívüli, mind a magántanárokra nézve a tudományos censurát a leghatáro
zottabban perhorreseáljuk. Ha valahol, hát ezen a téren az elvnek, ez esetben 
a tudomány szabadsága és függetlensége elvének sértetlen fentartása annyira
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fontos, oly életbevágó feltétele a tudomány s a tudományos tanítás haladásá
nak, hogy kedvéért még sokkal nagyobb viszásságokat kellene eltűrnünk, 
mint a minő valamely elmaradt magántanárnak a tudomány színvonalán nem 
álló előadása, melyet a tanulók egészséges ösztöne a legtöbb esetben úgyis 
határozottan repudiálni fog.

íme kegyelmes Urunk, aggodalmaink közül egynéhány, melyeknél fogva 
esedezünk, hogy az egyetemi tanács által fölterjesztett szabályzatot ez alak
ban jóváhagyni ne méltóztassék. A magántanári intézmény valóban bajokban 
sínylődik, fejlesztésre szorul, de az egyetemi tanács javaslata nézetünk sze
rint sem az igazi bajokat nem vette mind szemügyre, sem az intézmény fej
lesztésének módozatait nem jelölte meg. Vagy útját állja-e az uj szabályzat 
ama visszásságnak, hogy a magántanárok tudományos szakmájuknak oly elap
rózott részleteire szoríthatnak, mely némelykor még tudományos haladásukat 
is megnehezíti, nem hogy esetleg tanári hivatás betöltésére képezné ki őket? 
Most, ebből kifolyólag az egyik facultáson a magántanári előadás a collegiu- 
mok sorában számba se vétetik. A demonstrativ szakoknál a venia 
legendi-vel nem biró assistensek de facto nagyobb tanítási körrel ren
delkeznek, mint a magántanárok. Az egyetemi vizsgálatokból a magán
tanárok, mint ilyenek teljesen ki vannak zárva. Érdemes magántanárok jutal
mazására és buzdítására alig történik valami, noha számosán közülök 
hosszú éveken át, a nélkül, hogy az egyetemnek s az államnak valamibe 
kerültek volna, szolgálták az egyetem ügyét. Mindezeknél és más okoknál 
fogva esedezünk, hogy a mi ügyünkben bennünket is megkérdezni s e végett, 
de más czélok érdekében is megengedni méltóztassék, hogy mindenekelőtt 
egységes testületet képezzünk.

A magántanárok száma egyetemünkön folyton nő, jelenleg a ez. rk. 
tanárokat nem számítva 83-an vagyunk. E nagyszámú testület tagjai teljesen 
elszigetelve állnak egymással és az egyetemmel szemben, a közösségnek min
den külső segítő eszköze és orgánuma nélkül. Közös érdekeiket, mint most 
is kitűnt, rendes úton nem védelmezhetik, sőt arról, hogy ez érdekek veszé
lyeztetnek, csak véletlenül szerezhettek tudomást, mert az egyetem belső éle
téről még egyszerű tudósítást is alig nyerhetnek s rendszeresitett tudományos 
és személyes érintkezésre móddal nem rendelkeznek. Fenmaradna számukra 
az egyesület alkotásának útja. De mielőtt ezt megkísértik, sokkal czélszerübb- 
nek látszik, hogy egy az egyetem körén belül álló, kebelébe befogadott tes
tületet képezzenek, mely semmikép nem arrogálná magának az egyetemi 
karokra tartozó jogokat, semmikép nem érintené a fennálló egyetemi szerve
zetet, de betöltene egy kétségtelenül meglévő hézagot az egyetem szerveze
tében, fennálló jogkörök érintése nélkül, szorosabbra fűzné egymáshoz az 
eddig elszigetelten állókat és szorosabban fűzné őket az egyetemhez is, 
melynek szolgálatában állnak. A mellékelt szabályzati javaslat képet ad a 
testületi formáról, melyre aspirálunk. Gondosan kerüli még látszatát is an
nak, mintha a budapesti egyetem magántanárai körükből ki akarnának lépni, 
túlkapásokra vetemedni, más jogkörökbe avatkozni, vagy a fennálló testüle
tek működésére bármikép zavarólag hatni. Főleg ez okból nem karok sze
rint kívánja a magántanárokat csoportosítani, hanem mindenben az egyetem 
kiválóan tudományos egységes nagy czéljait egységesen szolgálni. Csak hasz
nára válhatik tudományos életüknek, ha ily nagy száma a tudománynyal 
foglalkozóknak bensőbb érintkezésre lép és az egyetemnek sem válhatik ká
rára, ha a körén belül működőkben az egyetemhez való tartozásuk érzése 
ily módon erősbül és e testület minden reá bízandó munkában buzgó közre
működését fölajánlja.

Ily testületi szervezkedés az egyetemnek életében nemcsak nem szo
katlan, hanem régi egyetemi tradiczióknak felel meg. A hol az igaz egye
temi hagyományok fennállanak, ott még ma is tiszteletben áll a régi felfogás, 
hogy az egyetemi tisztség birtokosai testületekké vannak szervezve, melyek 
mindegyikének megvan a maga hatásköre. Nálunk pedig sajátos viszo
nyaink aktuális szükségletté teszik, hogy a magántanárok nagy testiilete szer



564

vezettebb alakban legyen hasznosítható a tudomány és az egyetemi élet 
czéljaira.

Legyen szabad reménylenünk, hogy Nagyméltóságod, kegyelmes Urunk 
ebbeli törekvéseinket, melyekkel a tudományos kutatás és tanítás érdekeit a 
magunk körében elő akarjuk mozdítani, méltányolni és alázatos kérelmünket 
teljesíteni fogja.

Maradunk, Nagymáltóságu Minister Ur, Kegyelmes Urunk
Budapest, 1801. május havában legalázatosabb szolgái.

*

Szabályzati javaslat.
1. A budapesti m. kir. tudományegyetem karaiban működő magán

tanárok egységes testületet alkotnak. Neve: magántanári testület.
2. E testület feladata a magántanári intézménynek, mint a tanszabadság 

és a tudományos haladás egyik tényezőjének, mennél teljesebb érvényesítése 
és czélszerűbb fejlesztése.

3. E végre tanulmány és megvitatás tárgyává teszi mindazon általá
nos szervezeti és tanulmányi kérdéseket és ügyeket, melyeket véleményadás 
és jelentéstétel végett a magas közokt. kormány vagy az egyetemi hatóságok 
hozzá juttatnak ; nemkülönben a maga kezdeményezéséből is terjeszthet indít
ványokat az egyetemi hatóságok és a közokt. kormány elé, a nemzeti tudo
mányos fejlődés előmozdítására.

4. Á testület ügyeit a magántanári bizottság vezeti: tagjai egy elnök, 
egy alelnök s egy titkár, s azonfelül minden tudománykarból két-két tes
tületi tag.

5. A bizottság elnöke s titkára, illetőleg alelnöke minden esztendőben 
a karok szokásos sorrendjében más-más karból választatik.

6. A testület az egyetemi tanév folyamában havonként tart rendes ta
nácskozó ülést s évenként a tanév vége felé nagygyűlést.

7. A tanácskozó ülések tárgyai :
a) a testülethez érkezett egyetemi s általán felsőbb hatósági leiratok 

tudomásvétele ;
b) az egyetemi s általán a felsőbb hatóságokhoz fölterjesztendő véle

mények, jelentések és indítványok megvitatása;
c) oly egyetemes érdekű tudományos előadások meghallgatása, illetve 

megbeszélése, melyek vagy az egyetemek s főiskolák szervezeti kérdéseit, 
a tanulmányok czélszeríí rendjét és a tanítás megfelelő módjait taglalják, 
— vagy általában a tudományok, valamint egyes ágainak elveit és mód
szereit, nemkülönben nevezetesebb újabb irányait és vívmányait ismertetik 
és vitatják.

8. A nagygyűlés tárgyai :
a) visszapillantó számadás a testület évi működésére az elnök s tit

kár részéről ;
ó) a magántanári bizottságnak jövő évre szóló választása,
9. A testület működése általában az egyetemi hatóságok, nevezetesen 

a rector és tanár felügyelete alatt áll, s a testületi ülések jegyzőkönyvei, má
solatban mindenkor két hét alatt a rectorhoz s általa a Nmltsg. ministerium- 
hoz felterjesztendők.

A Paedagogiai Társaság.
A „Paedagogiai Társaság11 hosszú téli álmából fölébredt. Miután 

éveken át nem hallatott magáról, május 26-án ismét gyűlést hirdetett, 
melynek czélja volt a társaságnak újból való szervezését megkísérlem. 
Hogy e társaságra tényleg szükség van, mutatja az a körülmény, hogy
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e gyűlésre a fővárosi tanférfiak szine java gyűlt össze. A meghívókkal 
együtt szétküldték az új alapszabályok tervezetét, mely tényleg egész más 
alapot vet a társaság jövendő működésének. Ezentúl a társaság zárt kört 
képez ; tagjai megválasztatnak; számuk száznál nagyobb nem lehet; a meg
választott rendes tagok kötelesek székfoglalót tartani; tagsági dijat nem 
fizetnek. Ezeken kivűl lesznek a tiszteleti tagokat nem említve, külső 
tagok, kik két forintnyi tagsági dijat fizetnek, tanácskozó vagy szavazó 
joggal nem bírnak s alapító tagok, kik egyszer s mindenkorra 50 irtot 
fizetnek s különben a külső tagok jogaival bírnak. A Társaság szak
szerű folyóiratot fog kiadni.

A gyűlést az elnök dr. Klamariic János, ministeri tanácsos a követ
kező beszéddel nyitotta meg:

Tisztelt közgyűlés! A midőn 1860-ban Magyarország ismét átvette 
állami ügyeinek vezetését, közoktatásunk szánandó állapotban volt. A szabadság- 
harcz előtt a Ratio educationis iskolái szerény anyagi eszközökkel is meg
tehették ama szolgálatot, a melyet az akkori cultnra megkívánt. Az újabb 
paedagogia azonban az ő szakszerű tanításával és mindent szemléltető okta
tásával, nagy áldozatokat követel. Múzeumok, klinikák, kísérleti termek, 
laboratóriumok, rajztermek, tanműhelyek, tornacsarnokok már csak épületek 
tekintetében is legalább háromszoros költségeket igényeltek, a fölszerelés költ
ségei legalább is tízszeresek lettek, több tanárra lön szükség, a tanároknak 
nagyobb dotatiót kellett adni, tanárokat nagy költségekkel képezni kellett. 
A szabadságharcz lezajlása után következett absolut kormány a fönnebb jel
zett eszközöket a magyar iskoláknak nem adta meg. E kormány kétség
telenül értett a tanügyhöz; az a néhány gymnasium, a melyet a germanisatió 
szolgálatába vett, jól volt berendezve, de a többi iskolák gondozás nélkül 
maradtak. Az ország egyetlen egyeteme ötödranguvá siilyedt: kicsiny volt 
és nagyon szegény. Abban az időben általánosan el volt terjedve az a nézet, 
hogy az egyetem elhanyagolása azért történt, hogy a magyar ifjúság kénytelen 
legyen külföldre menni. A magyar nemzet érdekeivel ellenséges politikára 
vall, hogy a hazai egyetemen nem rendeztek be középiskolai tanárképzést, 
de még tanárvizífgáló bizottságot sem ; a ki tanár akart lenni, ki kellett 
mennie a hazából, tehát előbb meg kellett tanulnia és pedig tökéletesen azt 
a nyelvet, a melyen ott künn examináltak. Magyar tudományos irodalom, a 
melyből tanárjelölteink meríthettek volna, épenséggel nem volt, Egyetlen 
technikai intézetünk épület és felszerelés tekintetében nem volt oly állapot
ban, mint jelenlegi budapesti közép ipariskolánk. — Szerzetes középiskoláink 
tanárai tudományos önképzésük elhanyagolásával a német nyelvet voltak 
kénytelenek tanulni, hogy tanári vizsgálatot tehessenek, s hogy képesek 
legyenek megfelelni ama napról-napra növekedő követelésnek, hogy legalább 
részben németül tanítsanak. Autonom felekezeti középiskoláink nagy része 
a megsemmisülés küszöbén állott. Az új rendszer és módszer rengeteg pénzt 
követelt, a tanárképzés szintéD ; a szegény dotatió nem is vonzotta a fiatal 
embereket a tanári pályára. Az autonom felekezeti középiskolák már annyira 
voltak, hogy csakis a theologiára képezzenek egyéneket, hogy t. i. legalább 
egyházi érdekeiknek feleljenek meg. A hol nem lehetett német népiskolát
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csinálni, ott az iskolákról való gondoskodás csakis a megkönyörülők nemes 
szivére maradt. Az egyházak a községektől s a községek az egyházaktól várták 
az iskolai alamizsnát. — Vegyük már most ehhez még azt is, hogy mind
azok, kik kormányoztak, kik parancsoltak, kik irányoztak, kik ideákat állít
hattak fel, kik számba vétettek, mind idegenek voltak. A kis számú magyar 
tanítóságnak csak a durczáskodás szerepe maradt meg. S ha még számba 
veszszük azt is, hogy a magyar tudományosság s a tudományos irodalom 
czél és remény nélkül nem fejlődhetett, tisztán áll előttünk a helyzet. 
1860-ban, kevés kivétellel, nem létezett magyar paedagogus. Akadt ugyan 
itt-ott egy-egy kiváló historikus, vagy anatómus, avagy botanikus vagy 
mathematikus, akadt itt-ott egy-két egyén, ki intézetét jól igazgatta, de 
paedagogusaink, kik a nevelés és tanítás tudományának mélyébe hatoltak, 
alig voltak.

Erre következett a helytartótanács aerája. Csak röviden érintem e kor
szakot, hogy miért röviden, mindenki kitalálhatja. A helytartótanács emberei 
minden akartak lenni, mindent ki akartak elégíteni; liberalismus, conservativis- 
mus, feudalismus, minden összekeveredik itt. Azt hitték, mindent ki lehet 
egyenlíteni, mindent össze lehet olvasztani. Vallási tekintetben tolerans és 
intolerans intézkedések, sőt új felekezetek megtörése is egymás mellett léptek 
fel. E kor emberei harczias magyarok akartak lenni s a nemzetiségeket is ki 
akarták szájok ize szerint elégíteni. Csak egy példát kivánok említeni, e 
kor szülte a legnagyobb paedagogiai szörnyeket, például azokat a közép
iskolákat, a melyekben három, sőt négy tannyelv is volt. Jól értsük meg 
egymást: nem oly iskoláról van itt szó, a melyben az egyik tanuló magyarul, 
a másik németül, a harmadik tótul tanul ; hanem olyanról, a melyben 
ugyanaz az egy tanuló az egyik tárgyat magyarul, a másikat németül, a 
harmadikat tótul tanulta. Hát még minő volt az az iskola, a melyben négy 
nyelven tanultak ? — Ez volt a dilettantismus korszaka. A szakszerűség 
legföllebb odáig hatott, hogy például a pályájához hivatással nem bíró jogász
ból historikust, a boldogulni nem tudó mérnökből mathematikus tanárt 
csináltak, de csináltak mathematikusból philologust is. Az ily ellentétekben 
felemésztődő kor csak meddő lehetett. Ily viszonyok kifcött tudományos 
paedagogusok nem születhettek.

Az 1867-ik évvel bekövetkezett a jobb kor. A magyar ministerium 
helyreállításával az ország közéletének minden jobb ereje érvényesülni kezd. 
így a közoktatási téren is. De az elmúlt két meddő évtized nem termett új 
erőket. Nemzeti culturális életünkben nagy hézag támadt, a mely nagy mérték
ben vált érezhetővé. Talán akadt 10, talán 20, talán 30 kiváló tanféríiunk, a 
kiknek mindent kellett csinálniok.

Ott látjuk őket mindenütt. Tanulmányoznak, adatokat, tapasztalatokat 
gyűjtenek itthon és külföldön. Közoktatási törvényjavaslatokat, tanterveket 
készítenek, iskolákat építenek, újabb meg újabb felszerelésekről gondoskod
nak, statisztikát szerkesztenek, új meg új iskolákat szerveznek; tanító- és 
tanárképzést rendeznek be, taneszközöket terveznek, tankönyveket, kézi 
könyveket írnak, tanügyi folyóiratokat alapítanak: harezra kelnek a nem 
magyar törekvésekkel, tért hódítanak. Az új egyesületek százával keletkez-



nek, helyre kell ütni mindent; a haladó nyugatot utói kell érni és pedig 
mentöl gyorsabban. Mindenütt ott van a buzgóknak e kis csapatja ; de nem
csak a közoktatás munkájából kell részüket kivenniük, ott kell lenniök más 
culturális vagy humánus törekvéseknél is: ott kell lenniök mindenütt és 
minden téren. Végtelen sokat dolgoztak e férfiak, sokat jól, de nem keveset 
rosszul is. Hogy így történt, nem is csoda.

E nagy gyakorlati munka közepette keletkezett 1877-ben a tudományos 
paedagogiai társaság is, melynek inkább elméletileg kellett volna működnie 
— nem háborgatva a mindennapi küzdelem zajától. Itt is munkába áll a kis 
csapat, de a munka ezerfelé oszlik meg s legkevesebb juthat ama térnek, a 
mely nem a legégetőbb szükségletnek, nem a mindennapi gyakorlatnak áll 
szolgálatában. Lassankint új erők keletkeznek ; de idő kell, míg hadsereg lesz 
belőlük. Nehány ember mindent nem csinálhat. A nagy nemzeti munka rengeteg 
sok részleteinél bőven kell az ember. A paedagogiai társaság mutat fel ugyan 
olykor szép lendületet, minő például a Frary-féle vita volt; de az oly munkás, 
ki életét a tudományos, vagy elméleti paedagogiának szentelhette volna, 
kevés volt s a társaság szervezete sem bizonyult be czélszerttnek.

Látva a multat, az a kérdés merült fel, meg lehet-e valóban és pedig 
erőteljesen alkotni azt a paedagogiai társaságot, melyet elődeink ezelőtt két 
évtizeddel oly jó szándékkal megkezdettek. Másodszor az a kérdés: a sok 
tanügyi egyesület mellett van-e valóban szükség a paedagogiai társaságra. 
Igaz, bog}’ közoktatásunk még most sincs consolidálva, még most is benne 
vagyunk a tervezés, szervezés, alkotás lázas gyakorlati munkájában. De mióta 
megkezdettük hazánk culturális regenerálását, azóta tanítók és tanárok ezrivel 
nevelődtek fel és pedig nem úgy, mint a régibb férfiak, kiknek úgyszólván 
csak hosszú és fáradságos önképzés alapján kellett felemelkedniök. Tanítóink 
és tanáraink új nagy serege már a tudomány minden eszközeivel szakszerű 
vezetés alatt nyerte kiképzését, tehát gyorsabban fejlődhetett, hamarább fog
hat nagyobb és nehezebb munkába. Most már minden pontra állíthatunk 
embert, sőt több embert is. Igaz, hogy az elméleti, a tudományos munka még 
jelenleg keveset hódít, mert anyagilag kevéssé jutalmaz, tanfértíaink pedig 
nagyon szerényen vannak dotálva: de mégis a tanító világ gyarapodásának 
nagy számából azt kell következtetnem, hogy most már az ily munkára is 
fog erő jutni, annyi tudniillik, hogy számbavehető munkát végezhetnek, s 
hogy az ily munkaerők száma közoktatásunk fejlődésével napról-napra 
szaporodni fog.

A sok tanügyi egyesület mellett van-e szükség a paedagogiai társaságra ? 
Többi tanügyi egyesületeink mind speciális feladatokkal foglalkoznak s többé 
kevésbbé azon iskolák szerint, a melyeknek czíme alatt szervezkedtek, az 
egyének vagy a tanítóság külön osztálya érdekeinek szolgálatában állanak. 
A paedagogiai társaságnak mindezeknél magasabb czélja van, t. i. a nemzet 
összes nevelésének magas ideálja. A paedagogiai társaságnak mindent az 
összes nevelés szempontjából kell egyesítenie. A speciális egyesületek elkii- 
lönödésre is vezetnek, kasztokat szülnek. Régenten a felekezetiség választott 
el bennünket, most a tanítóság a különböző iskolai fajok szerint szakad meg. 
Egymás mellett dolgoznak, egymásról mit sem tudva, sőt rangfokozatokba

4 0 *
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sorakoznak. A nemzeti nevelésnek nemcsak az egyes iskola-fajok szerint 
vannak kérdései, hanem vannak közös kérdései is; a közös kérdések mind 
a paedagogiának kérdései, melyek ugyanazon az alapon nyugszanak. Az a 
theoria, mely szerint az elemi iskolás gyermekeket, a középiskolai ifjút s az 
egyetemi polgárt neveljük, ugyanazon alaptételből ágazik szét. Egyetlen 
iskola sem lehet el tudományos paedagogiai alapigazságok nélkül; ezek 
adják meg a működés czélszerinti tudatosságát. Mindezzel azonban korántsem 
kívánok a speciális egyesületek ellen síkra szállani; mindenikökre nagy szük
ség van, de szükség van egy egyetemes kapocsra is.

Itt általánosságban fejtegettem a paedagogiai társaság nagy feladatát, 
de hogy szememre ne vethessék az általánosságot, mely nehezebben fogható 
meg. nehány concret példát akarok felhozni és ujjal kívánok rámutatni 
a paedagogiai társaság egyes nagy feladataira. Közoktatásunk óriásit fejlődött, 
de még mai napig nincs megírva közoktatásunk történetének egy nagy kor
szaka. t. i. Mária Terézia alkotásai s a reá következő rendelkezések. Európa összes 
államainak közoktatását ismerjük, csak a tőszomszédságunkban lévő Románia 
közoktatása ismeretlen előttünk. E hiányok pótlására az impulsust s az 
utasítást a paedagogiai társaságnak kell megadnia. Sok nagy külföldi paedagogus 
munkája még nincs lefordítva nyelvünkre. Nincs oly mü, a mely saját köz
oktatási munkásságunkat tudományos kritika alá vonná. Nincs tanulmány 
eddigelé arra nézve, hogy közoktatásunk ágainak administratióját minő kap
csolatba kellene hoznunk egymással, a melynek hiánya pedig eléggé érezhető. 
Egyetemeink tudományosság tekintetében örvendetesen fejlődtek, de előttünk 
áll a nagy kérdés, mikép kell majd a napról-napra nagyobbodó tudományt a 
praktikus élet szükségleteivel arányba hozni, hogy az egyetemi tanítás 
gyümölcs nélkül ne maradjon. Tudományosan be kell bizonyítanunk, hogy a 
specialistaság kellő alapok nélkül értéktelen. A paedagogia történetéből kell 
kimutatnunk, hogy a kisebb városban elhelyezett második egyetemünk 
csekély látogatottságán miként lehet eredményesen segíteni. Előttünk áll az 
egységes középiskola nagy kérdése. Ki tagadhatja, hogy a nyelvtanítás iskoláink
ban nem eredményes? Polgári iskoláink a tanításban a középiskolát utánozzák. 
Tudományosan kell kimutatnunk, hogy a tanítás methodusának a kisebb 
időre szorult polgári és ipariskolákban egészen másnak kell lennie, s meg kell 
mutatnunk : minőnek. Meg kell mutatnunk, hogy az iskolai iparoktatást mikép 
hozhatjuk kapcsolatba az iskolán kívüli gyakorlati ipartanulással, miként azt 
Württembergában meg is csinálták. Egyáltalában methodus tekintetében vég
telen művelendő tér áll előttünk. A nőnevelés és szakoktatás összes kérdései 
tisztázatlanok. Alumneumaink, internatusaink érdekében alig tett valaki 
tanulmányt, pedig nagy tér van itt a munkásságra, mely valóban hálát arat
hatna. Meg kell mutatnunk, hogy habár alsóbb népoktatásunk extensive 
gyarapodott, az intensiv oktatás sokhelyt még mindig hátra van, s meg kell 
mutatnunk, hogy mik ennek okai. Az iskolán kívül és túl eső képzés és 
nevelés kérdésével is kell foglalkoznunk., A testi nevelés kérdésénél, a mely
nél még sok a controversia, tisztába kell hoznunk, mit kelljen alatta határo
zottan értenünk s mit kelljen érdekében tennünk. Az iskolai egészség kér
désének általános, t. i. minden iskolára kiható megoldása; a kézimunka értéke
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a középiskolákban; a kézi munka túlhajtásának veszedelme némely nőiskolában, 
szintén fontos kérdések. Nagy gondot igényelhet vallásoktatásunk rendezet
lensége. Sokhelyt a vallásoktatás s az iskola közt, legalább tannyelvi 
tekintetben, ellentétek is vannak. Középiskolai tankönyveink a felsőbb 
oktatás kivonatai. Minél nagyobb és minél mélyebb lesz a tudomány, 
annál nagyobb követeléssel kell a tudományos stilus elé államink; 
meg kell követelnünk, hogy az író a sokat és mélyet is vonzó könnyű
séggel állítsa elő még a tudósok számára írt könyvekben is. Annak a 
tudákos stílusnak, mely a legegyszerűbb fogalomra is műkifejezést használ, 
ma már nincs jogosultsága. Még inkább áll ez az alsóbb iskolákra nézve. 
A paedagogiai társaságnak lesz a feladata a tankönyvírókat a kellő 
módra és mértékre figyelmeztetni. A paedagogiai társaságnak kell majd foly
tonosan hangoztania azt, hogy tanáraink magyar tudományos kézikönyveknek 
híjával vannak ; s a paedagogiai társaság segítséget is nyújthat e hiány pót
lásához. Ifjúságunk üres óráiban tízszer annyi könyvet volna képes elolvasni, 
mint a mennyi jó könyv rendelkezésére áll. Mily nagy tér áll előtlünk az 
ifjúsági olvasmányok ellőállításánál 1 Meg kell értetni azt is, hogy az ifjú
sági olvasmányok készítése ép oly nagy dolog, mint bármely irodalmi 
remekműé. Mennyire fel lehetne itt használnunk hazánk természeti gazdag
ságát és szépségeit, történeti kincseit és népéleti érdekességeit 1 — A paeda
gogiai társaságnak kell propagálnia azt, hogy nemcsak érthetőség tekinteté
ben kell a tanároknak és tanítóknak tanítványaikhoz leszállaniok, hanem érzés 
tekintetében is. A régi iskolának folyton parancsoló hangja helyébe kell, 
hogy a meggyőződés és szeretet hangja lépjen. A paedagogiának alapja a 
philosophia, tehát tanárképzésünkbe be kell hoznunk nagyobb mértékben a 
philosophiai műveltséget is. A paedagogiai társasághoz nagyon illő munka lesz 
általában megvilágítani a tanárképzés módját. A tanítókat a cultura apostolaivá 
kell felnevelnünk, hogy még az iskolán túl is hassanak a nemzetre ; azért a 
paedagogiai társaság megvilágíthatja azt is, hogy minő állást kell elfoglalnia a 
tanárnak az államban és társadalomban, nem az ő, hanem az állam érdekében, 
s ennek folytán, hogy mivel tartozik az állam és társadalom a tanügy 
munkásainak. — Nyugati szomszédainktól sokat tanultunk és ezentúl is 
akarunk tanulni, de már megerősödtünk annyira, hogy önállóan is dolgoz
hatunk, búvárkodhatunk. A paedagogiai társaság ez irányban is sokat tehet. 
E mellett minden tanügyi dolgainkat folyton evidentiában kell tartanunk, de 
ép úgy a külföld minden tanügyi mozzanatát is, hogy egy perezre se marad
junk okulás nélkül. Az pedig elengedhetetlen kötelességünk, hogy hazánkban 
más nyelvű honfitársainknak fáklyával szolgáljunk.

Sok feladatot soroltam itt fel, köztük sokat nagyon praktikusat is, de 
úgy hiszem, valamennyi tárgyalható tudományosan, valamennyinél megadható 
a paedagogiai alap s valamennyinél meg is kell azt adni. Magától értetődik, 
hogy nem merítettem ki a feladatok sorát, mert a tökéletesedés végtelen. 
Nem említettem fel a tisztán elméleti kérdéseket. Nagy tere van tehát a 
paedagogiai társaságnak.

Felhívom az új nemzedéket oszsza meg a tanügy nagy terhét a sokat 
munkálkodott férfiakkal, álljon mindenki egy-egy munkahelyre s vigye tovább 
a nagy munkát.
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Ezután Péterfy Sándor elnöklete alatt letárgyalták az alapszabályokat. 
Dr. Bokor József felszólalása után, ki a zárt társaság eszméjét nem helyesli, 
nagyobb vita s lényeges változások nélkül elfogadták az új alapszabályokat. 
Egy a szükséges teendők végzésére szolgáló bizottság választásával a gyűlés 
véget ért.

A d a lé k o k  k ö z é p is k o la i  a d m in is tr a t ió n k  tö r té n e té h e z .
II.

II. József császárnak 1784. évi május 11-én Bécsben kelt eléggé 
ismeretes pátense („Usus in cunctis negotiis Linguae mortuae“ stb., 
közölve a m. kir. helytartótanács 1784. évi 11,409. sz. a. kelt rende
letével) az ország összes közhivatalaiba és intézeteibe a latin nyelv 
helyett a német nyelvet vitte be.*) Hogy mily nehézségekkel járt ez 
erőszakos rendelkezés foganatosítása a középiskolákban, arra nézve a 
főigazgatói hivatalos látogatásokról szóló jelentések érdekes tanúbizony
ságokkal szolgálnak.

II. Lipót uralmával a magyar nyelv kötelező tanítása törvénybe 
iktattatván (1791. évi XVI. t.-cz.), e törvény rendelkezéséhez képest egy
mást érfék a nemzeti nyelvűnk helyzetének erősítésére vonatkozó intéz- 
vények. 1791. évi 9414. sz. alatt közli a helytartótanács Vályi András
nak a pesti egyetemen a magyar nyelv és irodalom tanszékére 600 frt 
évi fizetéssel való kineveztetését. Egyúttal elrendeli a felség, hogy Vályi 
előadásainak tervezetét előzetesen mutassa be. Ugyanebben a királyi 
elhatározásban továbbá a gymnasiumokban rendszeresítendő és a tör
vényben megkívánt magyar nyelvi tanszékekről is történik említés: **) 
„Praeterea clementer vult summefata Sua Majestas, ut etiam pro Aca- 
demiis ad Studium Linguae hujus necessarii Professores abhinc quantocyus 
proponantur, curaque habeatur, ut ipsis quoque Gymnasiis, de subjectis 
pro eodem Studio necessariis cum initio Anni proximi Scholastici pro
videatur ; in reliquo vero Individua requisitis qualitatibus instructa, quae 
ad memoratas Cathedras applicari cuperent, ad semet eatenus isthic 
insinuandum invientur.“

Az egyetemen hirdetett magyar nyelvi előadások nem igen vonz- 
hatták a hallgatókat, mert 1796. évi márczius 29-én 6935. sz. a. kér-

*) V. ö. az 1784. évi aug. 11-én Bécsben kelt legf. elhatározást: „In con
sequentiam Benigni ad Titulaturas Vestras sub no. 7865/201. et 21-a Julii 
anni currentis exarati Rescripti Nostri, eas per Titul. Vestras in omnibus 
Locis, ubi Scholae Latinae existuut, dispositiones fieri clementer volumus, ut 
iis studiosis, qui Linguae Germanicae ignari, ex Normalibus ad Latinas scholas
transire voluerint,.......... diserte declaretur iisdem absque scientia linguae
Germanicae nullam consequendae aliquando cujuspiam accomodationis spem 
affulgere.“ Viennae, ddo 11-a Aug. 1784. Josephus m. p. Com. Fr. Eszter- 
hazy m. p.

**) A törvény szerint „ut autem nativa Lingua Hungariea magis pro
pagetur et expoliatur, in Gymnasiis, Academiis, et Universitate Hungariea 
peculiaris Professor Linguae et Styli Hungarici constituetur“.
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dést intéz a helytartótanács az egyetemi tanácshoz, hogy 1. miért tanulják 
oly kevesen a magyar nyelvet és irodalmat, s 2. minő eszközökkel 
lehetne elérni, hogy ez előadásokat szorgalmasabban látogassák?

A mi a gymnasiumokat illeti, szintén csak lassan lett foganatjuk a 
felsőbb helyről érkezett rendeleteknek, melyek időről időre sürgették a 
magyar nyelv szigorúbb tanítását. Érdekes e részben a helytartótanács 
1796. évi jun. 7-én 12,004. sz. a. kelt latin nyelvű körrendeleté, mely
nek magyar fordítása így hangzik :

Valamennyi tanulmányi kerületi főigazgatónak (kivéve a zágrábit):
„Minekutána a magyar nyelv és irodalom az ország határain belül 

a törvény értelmében rendes tantárgy lett, hogy ilyképen bizonyos határ
idő múlva az országban levő közhivatalokat lassankint csak olyanok 
nyerhessék el, kik szabályszerűen elvégzett egyéb tanulmányaik mellett 
tanáraik bizonyítványaival a nemzeti nyelv ismeretét is beigazolhatják, 
e végből a királyi helytartótanács szükségesnek látta Csd figyelmét 
arra felhívni, hogy mind maga, mind a tankerületében alkalmazott oktatók 
(Juventutis Moderatores) a fentemlített czélt mindig szem előtt tartsák, 
a királynak és kormánynak ezen elhatározását a tanuló ifjúság előtt 
ismételve hangsúlyozni meg ne szűnjenek, az utóbbit a nyelv szükséges
ségének és saját jól felfogott érdeküknek felemlítésével buzdítani ipar
kodjanak, s végül, mindazokat, melyek ezen tantárgyra nézve különböző 
intézvényekben előadattak és elrendeltettek, a legszigorúbban érvényre 
juttatni siessenek, gondoskodva arról, hogy hazánk ifjai közül a maga
sabb iskolákból senki se bocsáttassék el, a ki a magyar nyelv kellő 
ismeretét bizonyítványokkal be nem igazolta, mert ez esetben saját mu
lasztásával zárta ki magát az összes közhivatalokból. Ennélfogva különösen 
arra kell éberül ügyelni, hogy azok az ifjak, kik bölcsészeti és jogi 
tanulmányaiknak végére járnak, mielőtt e tanfolyamot befejezik, a magyar 
nyelvi és irodalmi előadások hallgatására rászoríthatok legyenek, a meny
nyiben t. i. ez előadásokat a megkívánt előmenetellel nem hallgatták 
volna végig. S különösen hasson oda Czd, hogy ennek a nyelvnek a 
tanulmánya már az elemi iskolákban megkezdődjék s a gymnasiumok 
összes osztályain végig megszakítás nélkül folytattassék, és ott, a hol ily 
tanfolyam fennáll, senki se mentessék fel látogatása alól, kivéve ha az 
illető tanuló külföldi, vagy a nemzeti nyelvben már amúgy is jártas.

Egyébiránt mind a gymnasiumi, mind az akadémiai tanárok figyel- 
meztetendők, hogy a magyar nyelvi és irodalmi tanulmányokról szóló 
bizonyítványaik kiadásában a legóvatosabban járjanak el, s jól vegyék 
fontolóra, vájjon azok, kiknek e bizonyítványokat kiadják, valósággal oly 
előmenetelt tettek-e, a minő az említett bizonyítványokban kifejezésre 
jut ? A törvény végrehajtásáx-a vonatkozó s nyilvánosan is kibocsátott 
kegyelmes szabályrendeletek értelmében ugyanis nem elegendő a szóban 
levő tantárgyat talán csak felületesen elvégezni, hanem oda kell irányí
tani a dolgot, hogy igazi eredmény jöjjön létre és így önként bekövet
kezzék az, hogy a csekélyebb előmenetelt tanúsító ifjak az említett tan
folyamnak újból való megismétlésére utasíttassanak.
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Végül, a más alkalommal közzétett rendeletek szerint az összes 
ifjúságról felterjesztetni szokott osztályozó kimutatásokban is, még pedig 
az illető rovatban, mindenkor világosan ki kell fejezni, hogy kicsoda és 
mi okból nem vett részt a szóban levő iskolai évben a magyar nyelv 
és irodalom tanulmányában ?“ Közli Er. Fináczy Ernő.

K Ü L F Ö L D .

Az osztrák középiskolák statisztikája.
A „VerordnungsblattXI. számában (más években az I-ben) közük a 

szokott módon az osztrák középiskolák statisztikáját. A főbb adatok ezek:
1890|1. 18S9|9«. 1888|9.

A gymnasiumi tanulók száma............... 55,268 55,160 55.089
A reáliskolai tanulók száma............... 20,129 19,673 18,860

Mind a gymnasiumi, mind a reáliskolai tanulók száma e három év 
folytában gyarapodott, csakhogy a reáliskolaiaké sokkal nagyobb mérték
ben. A XXII. évfolyamunkban (474. 1.) közzétett adatokat fölhasználva, 
azt látjuk, hogy 1000 gymnasiumi tanulóra jutott (minthogy az osztrák 
statisztikai adatok mindenkor a beiratkozott tanulókra vonatkoznak, csak 
a beiratás évét s nem a tanévet jelöljük):

1886: 330 reáliskolai tanuló
1887: 337 n Г
1888: 342 ??
1889: 354 r
1890 364 V V

Nálunk a megfelelő számok 1880 óta: 142, 147, 155, 147, 151. 
168, 178, 191, 198, 201. Látni való, hogy nálunk is e viszony folyton 
javul, csakhogy nálunk még mindig ötször annyi gymnasiumi tanuló van, 
mint reáliskolai, Ausztriában nem egészen háromszor annyi.

A gymnasiumok száma Ausztriában 172. Ezek közt teljes tiszta 
gymnasium 129, reálgymnasium 9, reál és főgymnasium 18, algymnasium 16. 
Állami 124, tartományi 9, püspöki 3, szerzetes 12, alapitv. 2, magán 3.

A reáliskolák száma 82, ezek közül főreáliskola 61, alreáliskola 21. 
Állami 51, tartományi 16, városi 9, alapítványi 1, magán 5.

Német tannyelvű 96 gymnasium és 58 reáliskola. Cseh 40 gym
nasium, 16 reáliskola. Lengyel 23 gymnasium, 4 reáliskola. Olasz 4 gym
nasium, 3 reáliskola. Ruthen 1 gymnasium. Szerb-horvát 3 gymnasium, 
1 reáliskola, kétnyelvű 5 gymnasium.

Ez adatokból kitűnik, hogy Ausztriában a teljes középiskolák 
arányszáma 81'89°/0 (nálunk 62'77°/0). Ausztriában a tiszta állami iskolák 
arányszáma 68'90°/0 (nálunk 17• 17°/0. Ha e specificus magyar beosztási 
alapot veszszük: állami rendelkezés és vezetés alatti gymnasiumok. akkor 
ez iskolák aránya nálunk 62'77°/0. Ausztriában az autonom iskola fogalma 
ismeretlen.) Végül érdekes megfigyelni, hogy a németeknél a reáliskolák
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száma aránylag is sokkal nagyobb, mint a többi nemzetiségeknél A gym- 
nasiumoknak csak 55'81°/0-a német, a reáliskoláknak 7Г95°/0-а.

Becs városának középiskola-ügye a következő számokat tünteti 
föl. A felső-döblingi és hernalsi gymnasiumot, melyet még a régi beosztás 
szerint készült kimutatás külön vesz, ide számítva, van Bécsnek 14 gym- 
nasiuma és 14 reáliskolája (Sechshaus, Währing, egy-egy áll. reáliskolá
ját ide számítva). A reáliskolák közt azonban van hat alreáliskola, ezek 
közt 4 magániskola. A gymnasiumi tanulók száma 5410. a reáliskolaiaké 
4286. Minthogy a gymnasiumok közt két kombinált gymnasium és 
reáliskola van, a gymnasiumi tanulók száma valamivel kisebb, a reál
iskolaiaké még valamivel nagyobb. Száz gymnasiumi tanulóra jut Bécsben 
79 reáliskolái tanuló. (Nálunk 1888-ban 64'5.)

Egyéb adatok. Ausztriának volt 8 egyeteme (a téli félévben beirat
kozott) 13,493 tanulóval (11,234 rendes). A bécsi egyetemnek volt 
5046 hallgatója, a prágai cseh egyetemnek 2124. A jogászok száma az 
egyetemeken: 4209 rendes, 534 r. k., az orvosoké 4940 rendes, 651 
r. k., a phil. kar hallgatóié 853 r., 976 r. k. Érdemes e számokat a 
mienkkel egybevetni. Nekünk összesen volt a gyógyszerészeket nem szá
mítva 4518 egyetemi tanulónk, (a jogakadémiákat is beszámítva) tehát 
annyi sem, mint egymagának Bécsnek. Jogász volt nálunk 2670, medikus 
1360, bölcsész 488. 100 egyetemi tanuló közt van

Nálunk: 59 jogász, 30 orvos, 11 philosophus.
Ausztriának: 37 „ 47 „ 16 „
Műegyetem van Ausztriában 6, 1912 tanulóval. Nálunk van 1, 

melybe 1889-ben 632 tanuló iratkozott be. A bécsi műegyetemen volt 
815 tanuló, Prágában 586.

Érdekesek a szakiskolákra vonatkozó adatok is. Mindenütt azzal a 
jelenséggel találkozunk, a melyet eddig is észlelhettünk: a „gyakorla
tibb“ iskolák s pályák sokkal keresettebbek mint nálunk. Az osztrák 
orvosnövendékek száma úgy viszonylik a mieinkéhez, mint 100 : 24 ; a 
jogi téren azonban jobban megközelítjük őket, ott e viszony 100 : 61, 
azaz nekik nincs egészen kétszer annyi jogászuk, mint nekünk, de több 
mint négyszer annyi orvosnő vendékük. A gazdasági főiskolának volt 220 
tanulója, a képzőművészetek akadémiájának Bécsben 278, a krakói mű
vésziskolának 40 tanulója, a műipariskoláknak 700 tanulójuk, a photo- 
graphiai iskolának is volt 153 növendéke, az állami ipariskoláknak 
3799 tanulójuk. E számok mély bepillantást engednek a két állam gaz
dasági, műveltségi életébe, melynek különbségét nem szoktuk mindig 
konkrét alapokon mérlegelni.

Az osztrák költségvetési bizottságban május 22-én szóba kerül
tek a középiskolák, melyekre vonatkozólag ránk nézve is érdekes fel
szólalások történtek. Beer képviselő, a középiskolák előadója, az iskolák 
túlságos népessége ellen szólalt fel; természetellenesnek találja, ha valamely 
intézetnek 600 tanulója van. — A gymnasium reformjának szükséges
ségét hangoztatja. A philologiai tanítás egyszerűsítendő s a többi tan
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tárgyakból is sok haszontalan emlékezetet terhelő részlet elhagyható. 
A gymnasiumi tantervhez szóló utasítások túlzottságban (.,Verstiegenheit“) 
mindent meghaladnak s a tananyag egyszerűsítése, továbbá a módszer 
javítása szempontjából revízió alá bocsátandók. Az alsó osztályokban 
concentrátió utján sokat lehetne elérni. A házi dolgozatok kevesbítésére 
is kell törekednünk. A nevelés kétségkívül fontos feladata az iskolának, 
de e czélra a tanulók száma az osztályokban csökkentendő, továbbá szükséges 
a tanárképzés reformja, melyre nézve a tavaly adott ígéreteket nem teljesí
tették. — Schuld je a túlterhelést hangsúlyozza. Most a nyolcz órai munkaidőt 
követelik érett férfiak kézi munkájuk számára s a gyermekektől ugyan
annyi ideig tartó szellemi munkát várnak. — Dr. Busz az alsó osztályokban 
nagyobb szigorúság alkalmazását kívánja; a túlterhelés nem az 1849-i 
Organisationsstatut-ból származik, hanem a részben elhibázott 1884-i 
utasításokból s némely tanár ügyetlenségéből. A házi dolgozatok teljesen 
értéktelenek.. A classikus nyelvek oktatásában a főczél tartandó szem 
előtt, az irók olvasása és megkedveltetése. — Dr. Gautsch báró, közoktatási 
minister, a gymnasiumok s reáliskolák látogatottságáról közöl nehány 
adatot. Az utolsó hat évben a gymnasiumi tanulók száma 1114 
tanulóval csökkent, a reáliskoláké 983-mal szaporodott. Ha csak 
az alsó osztályokat tekintjük, a gymnasiumi tanulók száma 1611-gyel 
csökkent, a reáliskolaiaké 1179-czel emelkedett. A minister kifejti, hogy 
az összes szükségesnek fölismert községi középiskolákat egymásután államo
sítani fogja. A minister velejében egyetért az előadóval a reformok 
irányára nézve. A kormány is egyszerűsíteni kívánja a philologiai 
oktatást s csökkenteni a grammatikai tananyagot. Erre nézve már 
történt is valami rendeleti úton. Az utasítások revíziója már folya
matban van. Több tárgynak egy tanár kezében való egyesítésére gond 
fordíttatik. A házi dolgozatok kevesbítése már megtörtént a reál
iskolákban. A tanárképzésre vonatkozólag a kormány hajlandó gyakorló 
iskolákat állítani. — A vitában különben a helyettes tanárok szomorú 
sorsa, kik közt 50 évesek is találtatnak, foglalt el nagy tért.

A német philologusok s tanférfiak 41. gyűlésén Münchenben, a 
classikus gymnasium ismert védője, -Jäger Oszkár Kölnből tartott 
előadást arról a mi állandó és mulékony a humanistikus gymnasiumban. 
Az előadáshoz a következő tételeket csatolta, melyeket a 200 főből álló 
gyűlés majdnem elhangúlag elfogadott, ezzel erősen állást foglalva a 
human gymnasium mellett.

1. A human gymnasium feladatát mint egyetemi tanulmányokra 
előkészítő intézet csak úgy oldhatja meg, ha tantervében centrális, minden 
osztályban túlnyomó óraszámmal ellátott tantárgy található.

2. Ama veszély, hogy a sokféle egy fokon tanított tantárgy a 
tanulók szellemi erejét elforgácsolja s ezzel nagy mértékben gyöngíti, 
megvan a human gymnasiumban. A jelenlegi reformmozgalmak s a 
berlini deczemberi conferentia egyes határozatai tetemesen növelték.

3. A német tanítási órák szaporítása ép oly kevéssé fogja a
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nemzeti szellemet erősbíteni. mint nem erősbítené a vallásiam órák sza
porítása a vallási, a történelmi óráké a történeti érzéket.

4. A latin s a görög tanítás a jelenlegi német gymnasiumokon 
többet s jobbat ád az ifjúságnak, mint adott elmúlt századok ifjúságá
nak : e tanítás köti össze a különböző tanítási tárgyakat, megadván 
tudományos oktatásuknak a történeti alapot s a lélektani föltételeket.

5. A francziának, angolnak ismerete, továbbá természettudományi 
ismeretek minden időben s minden kor számára fontosak voltak s ma 
sem fontosabbak, de igen is ép oly fontosak mint Goethe vagy Lessing 
idejében. De még ha fontosabbak volnának is, ebből még sem követ
keznék, hogy az egyetemi tanulmányokra való előkészítésben 9—18 éves 
ifjaknál pótolhatnák a latin s görög nyelv s irodalom tanítását.

Az osztráknémet középiskolai tanárok márcziusban tartották évi 
nagygyűlésüket (Mittelschultag). Készt vettek benne 372-en, 4tí város 
és 78 középiskola képviseletében. A gyűléssel régészeti tanszer
kiállítás volt egybekapcsolva. Mindjárt az első napon dr. Höfler A. igaz
gató szóba hozta a berlini tanügyi értekezletet tekintettel a természet- 
tudományi oktatásra. Megemlékezik Helmholtz ama beszédjéről, melyben 
e nagy természettudós a görögnek értelmes oktatása mellett szól. Ahhoz 
az eredményhez jut, hogy a természettudományi oktatás Ausztriában 
fejlettebb mint Németországban s „ama kulturhistoriai mozgalomban, mely 
történeti törvény erejével az osztrák és német középiskolai oktatásban 
nyilvánul, Ausztria Németországot négy évtizeddel megelőzte. — 
Ugyanaz nap hosszasan tanácskoztak a fegyelmi szabályzat szükséges 
reviziójáról. A második napon behatóan tárgyalták az ifjúsági játékoknak 
az osztrák középiskolákba való bevitelét. A gyűlés a legmelegebben fogadta 
a közokt. minister ez eszméjét s részletes javaslatokat tesz a kivitelre 
nézve. Két szabad délutánt ajánl e czélra, egyszersmind bizonyos könnyí
téseket az oktatásban. A harmadik napon a középiskolai tanárok fizetési 
s rangviszonyainak javítása került szóba. Nevezetes, hogy a referens 
három törzsfizetési fokozatot ajánlott a tanárok, kettőt az igazgatók 
számára, 1600, 1400, 1200 frt a tanároknál, 2000, 1800 igazgatóknál,
6. 7. 8. 9. rangosztálylyal. Ezt el is fogadták. Azután a helyettes tanárok 
kérdésével foglalkozott a gyűlés. A délutáni üléseken számos részleges 
szak- és paedagogiai kérdéssel foglalkoztak a szakosztályok. A következő 
nagygyűlés ugyancsak Bécsben lesz a következő év husvét idején.

EGYESÜLETI ÉLET.
I. A választmány.

12. A választmánynak ápril 28-án tartott rendkívüli ülése.
Elnök: Berecz A., jegyző: Szerelemhegyi T.
Jelen voltak: dr. Alexander B., dr. Веке M., Bermüller F ., 

Böhm K., Beme L., Köpesdy S., dr. Károly Gy. IL. dr. László M.,
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dr. Beichenháller К., dr., Szemük L, Tiber A., Tornor F., Vámossy Ж, 
Volf Gy.

Dr. Веке Manó a kiállítás ügyéről tett jelentést, e szerint múlt 
jelentése óta lényegesen változtak a viszonyok. A jelentkezők száma úgy 
az intézetek, mint a tanárok és tanszerkereskedők részéről örvendete- 
ten felszaporodott. A mi a költségek kérdését illeti újabban a Singer és 
Wolfner czég 20 frtot ajánlott fel s így összesen 190 frtnyi megaján
lott összeg áll rendelkezésre a térdíjakon kívül. Épen azért kérdést 
intéz a választmányhoz, hogy a legrosszabb esetben, t. i. ha hiány mu
tatkoznék, a mit ugyan nem hisz, de mégis biztosításul, hajlandó-e az 
egyesület körülbelül 150 frt erejéig szavatosságot vállalni. Egyúttal azt 
is bejelenti, hogy a kiállítás helyiségében tartandó tanulságos és élveze
tes előadásokat is fognak hallani. A választmány a jelentést örömmel és 
köszönettel vette tudomásúl. Az esetleges deficzitért szavatosságot vállal. 
Továbbá a titkárt megbízza, hogy az egyesület számlájára az egyesület 
részéről kiállítandó kiadványokat csinosan köttesse be. Azonkívül elhatá
rozza, hogy felkéri a vallás- és közokt. ministeriumot, hogy a kiállítás
ban vegyen részt és járuljon hozzá a költségek fedezéséhez. Szintúgy 
felkéri a fővárost is, hogy középiskoláival vegyen részt a kiállításon és 
annak költségeihez járuljon hozzá. Végül a költségek fedezésére ajánla
tot tevő kereskedőknek a választmány köszönetét nyilvánította és felkéri, 
hogy a megajánlott összeget a kiállítás pénztárába, Deme László úrnak 
fizessék be.

A választmány ezután általában megállapította a közgyűlés pro
gramúját. E szerint július 4-én lesz az ismerkedő este, 5-én d. e. a jubi
laris ülés, a tanáregyesület ösztöndíjának kiadása, utánna a kiállítás 
megnyitása s végül banket. 6-án dél előtt 10 órakor a tisztviselők 
jelentése és dr. Kármán Mór előadása a középisk. tanárképzésről. 
7-én dél előtt 10 órakor Kardos Albert előadása a felekezeti és köz
ségi tanárok anyagi helyzetéről és Suppan Vilmos előadása a közép
iskolák feladata az ifjúság testi nevelésére vonatkozólag. Végül a válasz
tások.

A közgyűléssel kapcsolatban rendezhető kirándulás ügyében az el
nök kérdéseket fog tenni a vaskapuhoz rendezendő kirándulás érde
kében.

Az egyesület jubiláris közgyűléséről küldöttség fogja az egyesület 
protectorát József főherczeg ő fenségét értesíteni és a megjelenésre fel
kérni. Továbbá küldöttségileg értesíttetnek és meghivatnak a vall. és 
közokt. minister úr ő excellentiája és a vezetése alatt álló ministerium 
s a főváros tanácsa és közönsége.

A II. nemzetközi ornithologiai congressus meghívóját az egyesület 
köszönettel fogadta s az egyesületnek a congressuson képviselésére Hofer 
Károly, dr. Károly Gy. H. és Tiber Á. urakat kérte fel.

A szünidei kitelepítést az egyesület ezen a nyáron is szándékozik 
folytatni. Nyaralóhelyül Modort választja s az eddigi bizottságot felkéri, 
hogy ismert buzgalmával ez idén is vezesse a kitelepítést. A bizottság



577

elnökének javaslatára a választm. az eddigi elnevezést megváltoztatja, mi
vel a vállalatot a közönségből sokan a tanulók ingyenes szünidei gyer
mektelepével összetévesztik. E szerint a kitelepítésnek már ez idén 
„A középiskolai tanulók nyaralása“ lesz a czíme.

A választmány tudomásúl veszi és helyben hagyja, hogy az elnök 
egy segélyre szoruló volt tanárnak folyamodványára jóváhagyás reményé
ben 20 forint segélyt utalványozott.

A választmány ezután megállapította az egyesületi ösztöndíj pályá
zati hirdetésének szövegét. (L. a Közlöny májusi füzetében).

Űj tagúi belépett Rátz László ág. ev. gymnasiumi tanár Buda
pesten (aj. Böhm Károly). Se. T.

13. A választmánynak május 12 én tartott ülése.
Elnök: Köp esd у S., jegyző : Szerelemhegyi T.
Jelen voltak: dr. Alexander B., dr. Веке M., Bermüller F., 

dr. Brózik K., Beme L.. Felsmann •]., dr. Károly Gy. H., Mayer •/., 
Molnár S., Müller ./,, dr. Boeder K., Tiber A.. Vámossy M., Volf Gy.

Köpesdy S. bejelentette, hogy az elnök a közgyűlés é̂s a kiállítás 
érdekében úgy a ministeriumhoz, mint a fővároshoz intézendő kérvénye
ket elkészítette s ezzel kapcsolatban Beme L. azt jelentette, hogy a 
fővároshoz a kérvény már be is van nyújtva, s a főváros részt fog venni 
középiskoláival a kiállításon és 300—400 frtnyi hozzájárulási összegre 
van kilátás.

A választmány Köpesdy és Deme előterjesztéseit örömmel vette 
tudomásúl és Deme úrnak a fővárosnál tett közbenjárásáért köszönetét 
nyilvánította.

Ezután Volf Gy. tett jelentést arról, hogy az akadémiának sem a 
dísztermét, sem a heti üléstermét nem lehet megkapni az épületben a 
szünidő elején eszközlendő átalakítási munkák miatt. A választmány 
a jelentést sajnálattal veszi tudomásul. Yolf úrnak a közbenjárásért kö
szönetét nyilvánítja s egyúttal Vámossy, Felsmann és Beme urakat meg
kéri, hogy az új városháza közgyűlési termét szerezzék meg az egyesület 
közgyűlésének.

Ezután Köpesdy Sándor jelentette, hogy az ápril 20-án tartott 
hangverseny tiszta jövedelme 295 frt 45 kr. volt, A választmány a je
lentést örömmel veszi tudomásúl, a tiszta jövedelmet a segélyző alapnak 
bevételei közé utalványozza, a közreműködőknek és a rendezőknek pedig 
forró köszönetét nyilvánítja.

Веке Manó dr. a kiállításról jelentette, hogy a költségek fedezé
sére az Eggenberger könyvkereskedő czég 50 frtot ajánlott fel. A kiállítók 
folyton jelentkeznek, a ministeriumból pedig azt az értesítést kapta, hogy 
a kiállításra küldendő tárgyak szállítási költsége az illető intézetek áta
lányából fedezhető.

A jelentést a választmány örömmel vette tudomásúl.
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A pénztárnok bejelentette, hogy Posch Árpád nagybányai áll. fő- 
gymn. tanár a Közlöny áprilisi füzetében megjelent czikkeért járó Írói 
díját az egyesület segélyző alapjának ajándékozta. A választmány az 
adományért köszönetét fejezi ki.

Űj tagokúi beléptek: Badaré Adél, Szegfi Emilia és Cs. Papp 
József fiumei felső állami leányiskolái tanárok (aj. Szabó Samu) és 
Czvach Gyula főreálisk. tanár Yerseczen (aj. Szerelemhegyi T.) Sz. T.

14. A választmánynak június 9-én tartott ülése.
Elnök: Berecz A . ; jegyző : Szerelemhegyi T.
Jelen voltak: dr. Klamarik J. tiszt, tag, Köpesdy S., Mayer J., 

Volf Gy , Beme L  , dr. Alexander B., dr. Веке 31.. Bermüller F., dr. 
Károly Gy. II., Molnár S., Müller J ., Paszlavszki/ J . dr. Beichen- 
haller K., Tiber A., Vámossy 31.

A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után a választmány ki
küldötte a pénztár megvizsgálására Müller J. és Molnár S.. az irattár 
megvizsgálására Bermüller F. és Tiber A., a könyvtár megvizsgálására 
Károly Gy. H. és dr. Beichenhaller K. választmányi tagokat.

Ezután dr. Веке 31. tett jelentést a kiállítás rendezéséről. E szerint 
a kiállítási bizottság a kiállítás helyéül az áll. felsőbb leányiskola helyi
ségeit (Ujvilág-utcza 2.) szemelte ki, mint a mely intézet úgy fekvésénél, 
mint czélszerü beosztásánál fogva erre kiválóan alkalmas, s a melyet az 
intézet igazgatója. Berecz A. készséggel az egyesület rendelkezésére 
bocsájt, sőt intézkedik, hogy azt a bizottság mielőbb használhassa. 
Ezután ismertette a szépszámú jelentkezéseket, és a 14 csoportot, melyek
ből a kiállítás állani fog. Jelentése szerint a kiállítás sikere most már 
minden tekintetben biztosítva van s hiszi, hogy az igen szép és tanul
ságos lesz. — A választmány örömmel és köszönettel vette tudomásul a 
jelentést s a helyiség átengedéséért Berecz A. felső leányiskolái igazgató
nak köszönetét szavazott.

Volf Gy. a müszótárra nézve bejelentette, hogy a már kész és a 
mielőbb elkészülő anyagot a szünidőben fogja rendezni úgy, hogy őszre 
teljes erővel megindulhat a dolog.

Az egyesület története és a középiskolai oktatásügy 25 éves fej
lődése és mozgalmainak ismertetése készen van. A tagok mind a kettőt 
a jövő évi szeptemberi füzetben kapják meg, addig is azonban 200 pél
dányban ki fog nyomatni és a közgyűlésen kiosztatni.

Az elnök bejelentette, hogy azon tagokat, kik a vendéglőt ki akarják 
kerülni, mikor a közgyűlésre feljönnek, egyes intézetekben lehet elszállásolni, 
erre nézve ő közbenjárt s a szükséges bútorokat és ágyneműeket meg 
fogja kapni az egyesület.

Yégűl a választmány elhatározta, hogy a külföldiek közöl a bécsi 
és a horvát középiskolai egyesületeket meghívja a jubiláns ülésre.

A pécsi kaszinó már a folyó iskolai évre belépett rendk. tagnak, 
(aj. Körösi H ) Sz. T.
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II. A budapesti szakosztályok.
Az I. szakosztály május 5-iki ülése.

Elnök ad hoc: Köpesdy S .; jegyző: Szigetvári J. Jelen voltak: 
Bogyó S., dr. Buday J., Deine L., Hegedűs B., Kara Gy., dr. Pru- 
zsiríszky J., dr. Schnábl B., dr. Szemák 1., Szitást M., Tiber A., 
Tóth Gy., Töreky G., Veszprémi V.

Szilasi Móricz tartott előadást „A classikusok iskolai kiadásairól“.
A classikusok kiadásának kérdése nálunk jelenleg nemcsak paedagogiai 

kérdés, hanem időszerű is; azzá teszi az az újabban megindult vállalat, mely
nek czélja a classikusok iskolai tárgyalásához praeparatiókat nyújtani. E válla
latnak több füzete már megjelent és ezek alapján határozottan kimondhatjuk, 
hogy e vállalat teljesen új és eredeti nyomokon halad, nem követ semmi kül
földi kiadást, legalább tudva nem, módszere egészen önálló. Midőn erre a szak
emberek figyelmét fölhívja, egyszersmind szükségesnek tartja a classikusok 
kiadásában eddig követett módszereket röviden ismertetni. A legelső classikus 
magyarázat volt a scholion, t. i. a kézirati szövegnek margójára tett jegyzetek. 
A könyvnyomtatás feltalálásával e jegyzetek a lap aljára kerültek, később 
pedig a könyv végére, a szöveg után, tisztán iskolai szempontból, hogy a 
tanuló ne olvashassa le felelés közben. így jöttek létre a magyarázatos, kiadá
sok. Azon kérdésre, hogy mi a magyarázat czélja, így felelhetünk: 1. tegye 
az iró ma ugyanazt a benyomást, amit tett a görög vagy római emberre. 
‘2. legyen teljesen megérthető. Az 1. czél elérésére legyen a fordítás teljesen 
magyaros, a tanuló úgy élvezhesse, mintha magyar Írót olvasna; a 2. czél 
megkívánja a tárgyi magyarázatokat, az ú. n. reáliákat. Lehetne olyan 
magyarázatos kiadás is, mely a tudományos kérdéseket vitatja és ilyent 
használt tényleg a régi német gymnasium, a mely philologusokat nevelt, 
ma azonban, midőn már latin beszédre sem tanítjuk a tanulókat, ilyen 
kiadásról többé nem szólhatunk. Hogy a magyarázatok iránt felállított két 
kivánalom csakugyan jogos, annak igazolására számos példát olvas föl az új 
praeparatiókból. Igazolja ezekkel, hogy a classikus nj’elvek annyira külön
böznek a magyartól nemcsak kifejezésekben, hanem egyes szavaknak is annyi 
féle különböző jelentése lehet, hogy azokat magára hagyva a tanuló szótárból 
a legnagyobb fáradsággal sem keresheti ki. Ugyanez áll a reáliákra is ; ezek 
közé bevonandó többi közt a képzőművészet is. különösen a szobrászat, 
kiterjeszkedve arra is, hogy hol találhatók az illető mythologiai alaknak leg
kiválóbb szobrai. Ily szempontból vizsgálva a külföldi és hazai magyarázatos 
kiadásokat, itt is, ott is találunk úgy hiányos, mint terjengő bőbeszédű kiadá
sokat. Mindkettő hiba, nemcsak a hiányosság, hanem az is, ha uémely német 
commentator magyarázat gyanánt folyton hosszú, eredeti nyelven közölt idé
zetekkel gyötri a tanulót. A mi kiadásaink hibája általában a hiányosság, 
kevesebb példa van a terjengős magyarázatra, E hiányosság okozza aztán, 
hogy iskoláinkban oly rendkívül különböző a classikusokból olvasottak meny- 
nyisége. Az értesítőkből kitetszik, hogy néhol igen nagy mennyiséget, való
sággal futva olvasnak, másutt ellenben csak ízelítőül alig valamit; ez utóbbit 
valószínűleg igen lelkiismeretes tanárok teszik, kik az olvasmányban mindent 
apróra megértetnek, ámde a tanítás czélját elenyésző csekély olvasmánynyal 
szintén nem érjük el. E bajon csak oly kiadásokkal segíthetünk, a melyek a 
tanulót lehetőleg előkészítik, de természetesen nem puszta fordításokkal, mert 
ezeknek meg nem értett betanulása csak árt. de nem használ. E bajon akar
nak segíteni a már említett új vállalatban megjelenő praeparatiók, a melyeket 
a szakközönség elég jól is fogadott, ámde többen azt a nézetet fejezték ki 
róluk, hogy nem tankönyvnek valók. Az előadó e nézetet tévedésnek tartja; 
e praeparatiókat a tanulók kezébe kell adni, hogy előkészületük egyforma 
legyen. Ha óhajtjuk, hogy a tudományban haladást tegyünk, kötelességünk
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pártolni azt, a mi a magunké, a mi eredeti,, puszta fordításokkal igazi tudo
mányosság sohasem fog nálunk kifejlődni. És mert ez meggyőződése, el van 
határozva e praeparatiókat bárhonnan jövő támadások ellen megvédelmezni.

Az elnök köszönetét mond az előadónak, Szigetvári jegyző pedig 
beszámol a szakosztály ez évi működéséről. Tartatott összesen 7 elő
adás, ú. m. 1. Volf György: A tanárok gyakorlati képzéséről. 2. Dr. 
Márki Sándor: A történelmi olvasókönyvekről. 3. Balázsy Dénes: Az 
énekoktatásról a középiskolában. 4. Dr. Kármán Mór: A tanárok 
elméleti kiképzéséről. 5. A tanárképzés további megvitatása. 6. Dr. Kar
dos Albert: Történelmi kézikönyveinkről. 7. Szilasi Móricz: A classiku- 
sok iskolai kiadásairól.

III. A k ö r ö k .
A fiumei kör április 12-én tartott gyűlésén az elnök jelentette, 

hogy Killyéni Endre, áll. polgári iskolai tanító mint az 0. K. T. E. 
tagja, a körbe belépett, mit a tagok őrömmel vettek tudomásul. Ezután 
dr. Sándorffy Nándor tartott felolvasást „Az emlékező tehetségről s 
annak ápolásáról.“

A felolvasó szónoki lendületű bevezetés után előbb philosophiai, majd 
paedagogiai szempontból foglalkozik tárgyával. Az élet általános vonatkozásai
tól eltekintve, a paedagogia terén veszi szemügyre az emlékező tehetséget. 
Bemutatva az ész és értelem fontos, nélkülözhetetlen működéseit, viszont az 
emlékező tehetség óriási fontosságára utal. Kiemeli Goethe, Hartmann, Byron, 
Kant idevonatkozó panaszát; végre arra következtet, hogy a tudásnak színét 
a szakma élét az értelem mélysége, de maradandó súlyát az emlékező tehetség 
adja meg és így — felfogása szerint — a mire nem emlékezünk, azt nem 
tudjuk. Minélfogva a régi methodus azon vonása mellett, mely az emlékező 
tehetség fejlesztésének több tért engedett, arra nagyobb gondott fordított, 
szót emel, ajánlva, hogy okkal, móddal, a hol csak tehetjük, a mennyire a 
körülmények, a tananyag természete, az ifjúság értelmi foka és fejlettsége 
megengedik, igyekezzünk az emlékező tehetséget ápolni. Jóllehet az emlékező 
tehetség fejlesztésénél túlhajtott eljárásra is akadhatunk, nem a visszaéléseket 
kívánja visszaidézni, hanem a mérték szemmeltartása mellett igen ajánlatosnak 
véli a memoria cultiválását. És ámbár teljesen elismeri és állítja, hogy értelem 
nélkül emberhez méltó tudás nincs, mindazonáltal a emlézés kicsinylését és 
oly könnyen elharapózó mellőzését sem helyesli. Mielőtt az emlékező tehetség 
fejlesztésének módjait felsorolná, a memoria mivoltának tárgyalásába bocsát
kozik. Megtámadja a materialisták felfogását, kimutatva, hogy az értelmi 
memoria semmikép sem anyagi functio, sem izom, sem idegrezgés, de még 
az agyban hátramaradó nyom, metszés, benyomás sem. Mindezt pedig egye
nesen a memoria fényeiből vonja le. Feltárja, hogy mi az agyvelőnek feladata 
az ember értelmi működéseihez mérten. Azután a memoria meghatározása és 
felosztásával e pontot be végzi. Majd hangsúlyozza a memoria fokozhatóságát 
s fokozásának szükségét. Elutasítja a gépies mnemotechnikát egész terjedel
mében és szigorában véve azt, de tapasztalatokra építve ajánl egyes módo
zatokat. melyeknek alkalmas követése az értelem fejlesztésének nem árt, sőt 
ellenkezőleg, ezt és ezzel együtt a tudást elősegíti; mint pl. a helyi memó
riát, a számozást a betanulandó szövegben, a szemléltetést, hangos tanulást, 
az elsajátítandó anyagnak a visszaidézne törvényei szerint való elrendezését, 
a ügyelem felköltését, a hajlam tekintetbe vételét, a tantárgyak egymásra való 
vonatkoztatását; megemlíti, hogy e tekintetben a képzelmi erőt is szolgálatba 
lehet fogadni, felhozza az ismétlést s annak megkönnyítési módjait, végre
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ajánlja a korán kezdendő mindennapi és fokozatos gyakorlatot. Többeket fel
sorol a nagy emlékező tehetségek közül s Riickert és Macaulay szavaival 
fejezi be felolvasását, jelezve, hogy elszánt fáradozás nélkül haladni nem lehet, 
viszont ez mindig hálás és áldásos leend.

Szabó Samu, teljes elismeréssel adózva a felolvasás philosophiai részé
nek, csupán a paedagogiai részre kíván nehány megjegyzést tenni. Nem fogadja 
el azon állítás helyességét, hogy a mit változatlanul visszaidézni, vagyis szó- 
ról-szóra czitálni nem tudunk, azt nem is tudjuk. Tudhatunk valamit tárgyilag 
a nélkül, hogy azt abban a formában visszaidézni tudnók, melyben velünk 
közölték. Nem a forma, hanem az ismeret maga a fődolog. Sőt mélyebbnek 
maradandóbbnak, öntudatosabbnak tartja az oly tudást, mely nem ragaszko
dik a beemlézett formához. Nem akarja azt mondani, hogy ne ápoljuk az 
emlékező tehetséget, de szerinte az emlékező tehetség ápolása nem csak emlé- 
zéssel — szórul-szóra való betanulással — történik. Minden ismeret elsajátítása 
föltételezi az emlékező tehetség működését, tehát az emlékező tehetség ápolása 
el nem választható tanításunk czéljától, de azért e czéllal mégsem parallel, nem 
egyenrangú czél. csak alárendelt eszköz. De nem ellenzi a beemlézést sem, sőt 
annak helyén szükségesnek tartja, csak túl ne terheljük vele a tanulókat s a 
beemlézés czélja ne legyen pusztán az emlékező tehetség ápolása, fejlesztése, 
gymnasticája, hanem tanításunk végczéljának eszköze. Például a classicusokból 
nem azért taníttatunk be egyes részleteket a tanulókkal, hogy emlékező tehet
ségüket fejleszszük, hanem, hogy stílusukat műveljük, nemesítsük. Szerinte 
mostani methodusunk, a mennyiben az tanításunk czéljára nézve szükséges, 
eléggé ápolja az emlékező tehetséget is.

Fest Aladár szintén védi a modern iskolát azon vád ellen, mintha az 
emlékező tehetség fejlesztését elhanyagolná. Szerinte a vád túlságos szigorú. 
Mi nem emléztetiink annyit, s oly módon, mint ezt a régi methodus követelte, 
de a közlött ismeretek állandó megmaradását azoknak sokoldalú és szerves 
logikus összekapcsolása által akarjuk elérni. A szóról-szóra való betanulás 
csak is a classicus Íróknak formatökélyük által kiváló részleteinél van helyén, 
hol a forma annyira összeforrott a tartalommal, hogy egyiket a másik nélkül 
kellőleg nem méltathatjuk.

Még dr. Berglioffer József., Lajos Károlyné és Körösi Sándor köri 
tagok szóltak a felolvasáshoz, mire a gyűlés dr. Sándorü'y Nándornak 
az érdekes és tanulságos felolvasásért köszönetét szavazott.

Az április 26-án tartott gyűlésen az elnök ismét örvendetes hírt 
jelentett be. Babare Adél, Szegfi Emmi és Cs. Papp József, mindhár
man a helybeli áll. elemi és felsőbb leányiskola köréből, beléptek az 
0. K. T. E.-be és egyszersmind a fiumei tanári körbe. E jelentés örven
detes tudomásul vétele után Fest Aladár, a kör elnöke „Nemzeti irány 
a történeti oktatásban“ czím alatt tart felolvasást. Felolvasása elején 
örömmel említi meg, hogy a „Közlöny“-ben megjelent tudósításokból 
ítélve, a körök már foglalkozni kezdenek a fiumei kör által kitűzött 
kérdéssel, mely a sajátlag nemzeti tárgyak megfelelőbb ápolását szorgal
mazza.

Bevezetésül vázolja hazánk nemzetközi helyzetét és szereplését és nagy 
fogyatkozásnak tartja, hogy ennek helyes felfogása és méltányolása eddigelé 
nem érvényesült kellőleg történelmi oktatásunk egészében, hol a magyarok tör
ténete s a világtörténelem minden belső szervi kapcsolat nélkül taníttatnak el 
egymás mellett és után. Tankönyveinkben nincs arra tekintet, hogy a világtörté
nelem tanításánál a magyar történelemből már ismert részletek amannak esemé
nyeivel kapcsolatba hozassanak és viszont. E tételnek bővebb fejtegetése után 
áttér arra, miként gondolná e visszás állapot orvoslását. Tiszteletben óhajtja tar
tatni a jelenlegi tantervet, melynek állandósága elsőrendű feltétele a biztos fejlő

álT an á reg y esü le ti K özlöny. XXIV.
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désnek. Ennek keretén belül is kínálkozik egy hathatós mód a nemzeti irány 
érvényesítésére. Ez pedig abban áll: Gyökeres revisió alá kellene venni eddigi 
jobbára német nyomon haladó világtörténeti tankönyveinket s első sorban nemzeti 
szempontból szigorúan megrostálni azoknak anyagát és szerkezetét. —- A müveit 
nemzetek kivétel nélkül érvényesítik saját nemzeti álláspontjukat az általános 
történelem előadásánál is, s különös tekintettel vannak a velük sűrűbben 
érintkezett népek viselt dolgaira. így kellene nekünk is eljárnunk s bőveb
ben tárgyalnunk különösen a Balkán-félszigeti államok és népek, Ausztria 
tartományai s a lengyel birodalom, meg Yelencze történetét. Coinpensatiókép 
rövidebben tárgyalhatnék Anglia és Francziaország beltörténelmét, hol épen 
nincs szükségünk az uralkodók szakadatlan sorozatára. Természetes azonban, 
hogy — magyar szempontból is — az oroszlánrész még mindig megmaradna 
a német-római császárságnak, melynek evolutiója az egész nyugati egyháznak 
középpontul szolgált s befolyását Európa keletén is éreztette. A mi azután 
az anyag megválasztásán kívül a tárgyalás szellemét és irányzatát illeti, az 
egész tankönyvön át kellene vonulnia mint vezérlő gondolatnak, hogy az 
általános történet tárgyalásánál soha se veszítsük el teljesen szem elől hazán
kat, s egy-egy világmozgató eszme vagy esemény előadásánál azonnal első 
gondunk legyen azt keresni, visszahatott-e az s ha igen, mily mértékben 
hazánk történeti fejlődésére is ? — A világtörténelem ily módon való tárgya
lása elsőrendű didacticai követelménynek is tekinthető. Az oktatásnak most 
általánosan elfogadott és követett alapelve szerint az összes középiskolai tan
anyagot, még az egymástól távol álló tárgyak között is, a lehető legszorosabb 
kapcsolatba kell hozni egymással. Mennyivel inkább áll ez az elv egy és 
ugyanazon tanszak egyes részeire nézve? Ha ily módon tanítják az általános 
történelmet, propaedeuticája lesz a VIII. osztálybeli magyar történelmi folyam
nak s önmagától meg fog szűnni azon legutóbb is illetékes helyről felhangzott 
panasz, hogy az érettségi vizsgálat jelöltjei a világtörténelmi részben botrá
nyos tájékozatlanságot tanúsítanak. Ezt csak természetesnek találja s nem is 
várhatja ez állapot javulását, mig a világtörténelmi oktatás megmarad eddigi 
elszigeteltségében. A VIII. osztályban magában már nem érnek rá ezt az 
eszmei kapcsolatot biztos alapon megteremteni, ha a megelőző években oly 
annyira elhanyagolták, mint az most történik. Záradékul a felolvasó végig
haladva az ó-, közép- és új-kori világtörténelem anyagán számos példával 
illustrálja, mily könnyen és természetszerűen volnának az eddig rendesen fel
vett anyagba is beleilleszthetők a magyar történeti vonatkozások.

Az érdekes és tanulságos felolvasáshoz Kihjéni Endre, Körösi 
Sándor és Szabó Samu köri tagok szóltak hozzá s mindannyian elfo
gadták a felolvasó véleményét a történelem tanításában behozandó refor
mokra nézve. Csak Kilyéni Endrének vannak aggodalmai, hogy e refor
mok a jelenlegi tanterv keretén belül nem létesíthetők; míg ellenben 
Szabó Samu azon véleményben van, hogy e reformok a tanterv változ
tatását egyáltalában nem kívánják s csak a használatban levő törté
neti tankönyvek átdolgozását teszik szükségessé. A kör túlnyomó többsége 
ez utóbbi véleményhez csatlakozott s Fest Aladárnak felolvasásáért köszö
netét szavazott.

A május 24-én tartott ez évi zárógyülésen a jegyző felolvasta a 
kör évi működéséről szóló jelentését, melynek főbb pontjai, röviden 
összefoglalva a következők: A kör ez évben is három irányban műkö
dött. Tárgyalta a középponti választmány által kiadott tételeket, rende
zett paedagogiai s didacticai felolvasásokat a kör kebelében s tartott 
nyilvános felolvasásokat a müveit közönség számára. Működésünk legfőbb 
eredményéül tekintjük azt a sikert, mely két indítványunkat — a tan



583

szerkiállítást s a sajátlag nemzeti tárgyak megfelelőbb ápolását illetőleg — 
követte. Örvendetes jelenségül constatálja a jegyzői jelentés azt a körül
ményt is, hogy a lefolyt iskolai évben a kör tagjainak száma öttel sza
porodott, úgy, hogy a tagok összes száma az iskolai év végén 22-őt 
tesz ki.

A jelentés tudomásúl vétele után a kör jövő 1891—92. iskolai 
évre újra alakult. Ismét megválasztattak a múlt évi tisztviselők, t. i. 
Fest Aladár elnöknek, Dalmartello Arthur alelnöknek, Szabó Samu 
jegyzőnek és Angheben Albin pénztárosnak. A vidéki választmányi tag
ságra Fest Aladárt, dr. Berglioffer Józsefet és Szabó Samut ajánlja a 
kör. Végre Fest Aladár indítványára elhatározta a gyűlés, hogy felkéri 
az 0. K. T. E. középponti választmányát, hogy dr. Beöthy Zsolt indít
ványát a sajátlag nemzeti tárgyak megfelelőbb ápolása tárgyában, melyet 
az idén a körök időhiány miatt kimerítőleg nem tárgyalhattak, a jövő 
iskolai évre is vegye fel a köröknek tárgyalás végett kiadandó téte
lek közé. „ , , a , .. .Szabó Samu, a kor jegyzője.

A trsztenai kör április 15-én tartott ülésén Dortsálc Gyula „A 
reáliskola az egységes középiskola szempontjából“ czímü kérdést tárgyalta 
kimerítően. A kérdés felett beható és hosszas vita keletkezett, melyben 
a kör minden tagja ismételten résztvett. A felolvasó és a kör nézete az, 
hogy a gymnasiumot a «maga mivoltában lehetőleg meg kell hagyni a 
reformon belül is és a reáliskolát kell a gymnasiumhoz közelebb hozni 
az által, hogy a gymnasiumban a latin nyelvi órákból elveendő egy-két 
óratöbblet osztályonként a reáltárgyak behatóbb és belterjesebb oktatására 
fordíttassék, a reáliskolában pedig az alsó 4 osztályban a latin nyelv 
rendes tantárgy legyen, a franczia nyelv pedig csak felsőbb osztályokban 
taníttassék. A felső osztályokban addig, a míg a teljesen egységes közép
iskola életbe lesz léptethető, a gymnasiumban maradjon a görög nyelv 
fakultativ, a reáliskolában pedig a latin nyelv rendkívüli tantárgy. (A 
nmlgú vall. és közokt. ministerium legújabb és pedig 20,918/1891. 
május 4. sz. a. kelt rendelete az alsó gymnasiumokra vonatkozólag a 
reáltantárgyak, főleg a rajzoló geometria behatóbb tanítására osztályon
ként már is 1—1 óratöbbletet kíván a helyi tanterv módosítása által.)

Ezután dr. Szadiidc János a fiumei kör indítványa körül a magyar 
nyelvi és irodalmi oktatás kérdését fejtegette. Dolgozata az intézeti Érte
sítőben fog napvilágot látni. — Végül dr. Némethy Károly a közs. és 
felek, tanárok fizetésének kérdéséről értekezett. Javaslata a következő: 
Indítsanak a községi és a felekezeti tanárok mozgalmat és forduljanak a 
kormányhoz és a parlamenthez ama kérelemmel, hogy — mivel ők nem
csak községi és felekezeti, hanem főleg állami érdek szolgálatában van
nak és miután kvalifikácziójuk is ugyanazonos az állami tanárokéval — 
javadalmazásuk és nyugdíjazásuk olyan legyen, mint az állami tanároké, 
— továbbá kötelezné a kormány, illetőleg a törvényhozás az illető inté
zetek fen tartóit, miszerint lehetőleg magasabbra emeljék a tanári fizetést, 
a mire azután képtelenek megfelelni, azt az állam maga pótolná saját

41*



584

pénztárából, még pedig úgy, hogy ő fizetné a tanárokat. Néhány helyen 
ugyanis nem a hónap elsején, hanem esetleg 15-én, szóval rendetlenül 
kapja ki a tanár fizetését. Községi vagy felekezeti tanár nem léphet fel 
követelőleg, az állam azonban szigorúan bekövetelhetné a dotáció pontos 
befizetését. Az értekezőnek javaslata nagyobb kiadásokat vonna maga 
után, de ennek meg is volna a hatása Ez nemcsak hézagot pótolna 
kulturális feladataink és érdekeink vitelében, hanem odáig juttatná a 
magyar tanügyet, hogy a külföldön is fölvethetnők értelmi téren a ver
senyt ; erősbödnék a nemzeti szellem, a nemzeti géniusz, vagyis bekövet
keznék halhatatlan Széchenyink jövendölése, mely méltó volna az ezred
éves jubilaeumra: „Magyarország nem volt, hanem lesz“.

A kör az értekező felolvasását helyesléssel fogadta.
A május 9-én tartott évi gyűlésen Dortsák Gyula fölolvassa a kör 

működéséről szóló kimerítő évi jelentését.
A kör a lefolyt tanévben is, mely fennállása 7. éve volt, igyekezett 

tevékenységet kifejteni. A lefolyt tanévben letárgyalta a közgyűlés és a 
választmánya által megvitatásra kijelölt összes kérdéseket. így az iskolai 
orvosi intézményről, a nagyobb tudományos kézi könyvekről, a magyar iro
dalom, a magyar történelem és földrajz megfelelőbb tanításáról, a felekezeti 
és községi középiskolai tanárok fizetéséről s a reáliskola az egységes közép
iskola szempontjából czímü tételről szóló kérdéseket. Indítványt terjesztett a 
középponti választmány elé a tanári körök számának gyarapítására s a tanári 
körök munkássága élesztősére s határozott irányba terelésére vonatkozólag. 
Minden hónapban tartott ülést. — Dortsák Gyula 7 felolvasást tartott, és 
pedig: a) A tanári hivatásról, b) Az osztályozásról, c) Az új Rendtartásról,
d) Az intézeti rend- és fegyelmi szabályokról, e) A nagyobb tudományos 
kézikönyvek kérdéséről, f) A magyar történelmi tanításról, g) A reáliskola 
az egységes középiskola szempontjából; továbbá 2 indítványt terjesztett elő 
és pedig a nagyobb fokú kihágások rossz hatásának megakadályozásáról s a 
természetrajzi fali képekről, — Kovalik János dr. 3-szor olvasott fel: a) Kirán
dulás Krakkóba és a vielicskai sóbányákba, b) A nyelvek morphologiájáról, 
c) Schliemann Henrik és ásatásai. — Némethy Károly dr. felolvasott: a) A gym- 
nasiumok számára engedélyezett földrajzi kézikönyvéről, b) A magyar föld
leírás megfelelőbb ápolásáról, c) A községi és felekezeti középiskolák tanárai 
fizetéséről. — Szadilek János dr. felolvasott: «) Az ikesigék kérdéséről, 
b) A magyar irodalmi oktatás intensivebb módjáról.

Az elnök fölhívja a kört, hogy az orsz. tanáregyesület vidéki vá
lasztmányába egy új tagot válaszszon. A kör egyhangúlag oda nyilatkozik, 
hogy a vidéki választmányba tagúi Dortsák Gyulát, a gymn. igazgatóját 
és a kör elnökét kívánja. — A tisztikar leköszön. A kör elnöke ismét 
Dortsák Gyula és jegyzője Kotunovics Győző maradt.

Kotunovics Győző, a kör jegyzője.

A sümeghi kör május 9-én tartotta rendes havi ülését, melynek 
első tárgyát a központi bizottság által ajánlott tétel „a tanuló ifjúság 
testi neveléséről“ képezte. Orbán Lajos előadó ismerteti első sorban e 
tételre vonatkozó irodalmat, mely az utóbbi években e kérdés körül ki 
lett fejtve, de főképen tárgyalja dr. Schuschny Henrik czikkét, mint a 
mely okot szolgáltatott e tétel tárgyalására az egyes köröknél. Előadó 
az. egybevetett tapasztalatok alapján a testi nevelés egyik hátráltatását



585

a túlterhelésben látja s ennélfogva kívánatosnak tartja, hogy úgy a tan
tárgyak valamint az órák száma kevesbíttessék, a nyert időt pedig a test 
edzésére fordítsuk. Ajánlja továbbá, hogy a kézimunka facultative hozas
sák be az iskolába, nemkülönben a kertészkedésre is szolgáltassunk 
alkalmat a tanuló ifjúságnak. Előadó szerint a tornászatot is oly módon 
kellene reformálni és kibővíteni, hogy a testi nevelésnek nagyobb sikerét 
tudjuk feltüntetni. Előadó fejtegetései, melyek az összes tagokat élénk 
eszmecserére indították, a kör részéről helyeslésre találtak.

A gyűlés második tárgyát a szintén a közp. választmány ajánlotta 
tétel „a nagyobb tudományos kézikönyvek hiányáról“ képezte. A kör 
teljesen elfogadja előadó dr. Kellemen Károly' nézetét, mely szerint 
szükségtelen fejtegetni az ilyen kézikönyvek hiányát, a melyet úgy is 
mindenki érez. Szerinte az akadémia leginkább hivatott arra, hogy 
eredeti müvek Írását, megjelenését és olcsó áron megszerzését előmozdítsa. 
A Semsey-féle pályázat igen sokat segíthetne, hogy e hiány legalább 
részben pótoltassák. Előadó kívánatosnak találja, hogy a kormány is 
erkölcsileg és anyagilag támogassa ez ügyet s különösen hogy lehetővé 
tegye az ilyen könyvek olcsó áron való megszerzését az intézetek szá
mára. A nagyobb tudományos kézikönyvek megjelenése meg fogja bizo
nyára azt is szüntetni, hogy ugyanazon tankönyvből, mely a tanuló 
részére van Írva, a tanár is készüljön. E téren nálunk még nagy zavar 
uralkodik, a mennyiben a tankönyvek nincsenek úgy szerkesztve, hogy a 
tanárnak és a tanulónak is legyen külön könyve.

Végül dr. Kellemen Károly még röviden a „történeti kézikönyvek“ 
kérdését tárgyalta, csatlakozván a főrészekben Márki Sándornak e kérdés 
körül kifejtett nézeteihez, melyek úgy az olvasókönyv, valamint egy tör
téneti authologia szerkesztésére vonatkoznak, melyek közül utóbbi kötelező 
segédkönyvül volna behozandó. Úgy előadó valamint a kör is kimondja, 
hogy a történet ilynemű kezelésétől nagyobb sikert várhatni.

Horvát Rezső, a kör jegyzője.

A m.-Szigeti kör május 26-án tartotta évzáró gyűlését MariJcovszJcy 
Menyhért elnöklete alatt. A gyűlésen a tagok csaknem teljes számmal 
jelentek meg s a következő nevezetesebb ügyek tárgyaltattak és intéz
tének el: 1. Dobay Sándor körtag olvassa: „A tornatanítás czélszerűbbé 
tételén kívül minek kell még történni az iskolai egészségügy érdekében?“ 
czímű dolgozatát, melyet Schiller H. giesseni gymn. igazgató értekezése 
nyomán készített. A terjedelmes és gondos értekezés kimondja és paeda- 
gogiai és egészségügyi okokkal támogatja, hogy a tudományos tanítási 
órákat délelőttre kell helyezni és korlátozni; hogy a tanulókat házi dol
gozatokkal túlhalmozni nem szabad; hogy a helyes szellőztetésre és tisz
togatásra, a tanulóknak az iskola padjaiban való elhelyezésére kiváló 
gonddal kell ügyelni; a nem alkalmatos készületü iskolai füzeteket, az 
ócska és rossz nyomású iskolai kézi könyveket ki kell küszöbölni s 
alkalmatos játszóhelyekről kell gondoskodni. A felolvasott értekezés élénk 
eszmecserére adott alkalmat s felolvasót a gyűlés megéljenezte. — 2.
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VéJcony Antal jegyző felolvassa a körnek az 1890—1. isk. évi működé
séről szóló jelentését, mely tudomásul vétetett. — 3. Az elnök előter
jesztette, hogy a mennyiben a folyó isk. évben a körnek ez az utolsó 
ülése, az alapszabályok értelmében a központi választmányba ajánlandó 
tagokról gondoskodjék. Tagokul ajánltattak Feld Vilmos kegyesrendi 
házfő és igazgató tanár, továbbá Kardos Károly és Braslcóczy Gábor 
ev. ref. főgymn. tanárok. — 4. Az elnök előterjesztvén, hogy a tanári 
felolvasó estélyeknek, a kiadások levonása után, felmaradt s eddigelé 
takarékpénztárilag kezelt tiszta jövedelme, a csekély 50 krajezárnyi 
belépti díjak daczára, az idén 183 frt 17 krt tesz, egyúttal fölhívja a 
kör figyelmét, hogy annak felosztásáról gondoskodjék. Hosszabb eszme
csere után kimondatott, hogy a tetemes összegből 100 forint tőkésíttetik 
egy későbben meghatározandó és körülírandó tanügyi alapítvány czéljaira ; 
15 frt adatik a központi tanári segélyegyletnek; 15 frt a tiszántúli ev. 
ref. tanári segélyegyletnek; 15 frt a m.-szigeti tanári filléregyletnek; 
10 frt a m.-szigeti dalkör alapjának; 10 frt a m.-szigeti zeneegylet alap
jának ; 8 frt a m.-szigeti szegénytanulókat segítő egyesületnek; 5 frt 
ipariskolai-, 5 frt kereskedelmi iskolai jutalmazásokra. —- Végül Mari
kor szky Menyhért elnök és Vékony Antal jegyző, az alapszabályok értel
mében, állásukról lemondván, a gyűlés által újból megválasztattak.

Vékony Antal, a kör jegyzője.

A szepesi kör május 31-én tartotta nyári gyűlését Késmárkon 
Both Márton elnök üdvözli a megjelent tagokat és örömét fejezi ki a felett, 
hogy a késmárki kartársak is érdekkel kezdenek viseltetni a kör ügyei 
iránt, a mit tömeges megjelenésökkel bizonyítanak. Azután Zimann János, 
a múlt gyűlésen hozott határozatnak eleget teendő, a felekezeti és köz
ségi középiskolai tanárok fizetésének ügyében bemutatja egy az ország
gyűléshez intézendő kérvénynek a szövegét, a melyben felkéretik a magyar 
kormány és a magyar országgyűlés, hogy állapítsa meg törvényhozásilag 
a felekezeti és községi középiskolai tanárok fizetésének minimumát és 
egyszersmind a maximális óraszámot. Egyúttal indítványozza, hogy a kér
vény nyujtassék át az országos középiskolai tanáregyesület választmányá
nak azzal a kérelemmel, hogy vegye fel azt a jövő gyűlés programmjába 
és előadóul a szepesi kör kiküldöttjét jelölje ki. Többek hozzászólása 
után az elnök határozatilag kimondja, hogy a kör elfogadja a felolvasott 
szöveget és megbízza az elnököt, hogy terjeszsze azt fel az országos közép
iskolai tanáregyesületi gyűléshez, kérve a választmányt, hogy azt pro
grammjába felvegye és előadóúl a kör kiküldöttjét jelölje ki.

Ezután Dr. Bauer Simon tart előadást: „A nagyobb tudományos 
könyvek hiányáról“. A kör az előadónak az érdekes és tanulságos fel
olvasásért köszönetét szavazván elhatározza, hogy felkéri a „Tanáregyesületi 
Közlöny“ szerkesztőségét, hogy azt egész terjedelmében vegye fel 
közlönyébe. *) Az előadásból kifolyólag egyszersmind kimondja elnök a 
kör nevében, hogy a középiskolai tanárok tudományos munkásságának

*) Sajnálatunkra e számba már nem fért. A szerk.



587

érdekében szükségesnek tartja, hogy a tanári könyvtárak és a programm- 
értekezések ügye rendeztessék és felkéri a központi választmányt, hogy 
azt a két kérdést vegye fel a jövő évi muukaprogrammba és adja ki 
megbeszélés végett az egyes körűknek.

Dr. Demkó Kálmán „A magyar nyelv és irodalom, a magyar tör
ténelem és a magyar földrajz megfelelőbb ápolása érdekében“ czímü kér
désről értekezik; bemutat egy vázlatot, a melynek alapján a kérdést 
részletesebben kívánja megvilágítani és kéri a gyűlést, hogy e kérdés a 
jövő gyűlés tárgyáúl tüzettessék ki, a mikor egy részletesen kidolgozott 
tervvel kíván előállani. Elnök ez értelemben mondja ki a határozatot.

Az országos közgyűlésre felkéretnek képviselőkül: Dr. Demkó Kál
mán, Fischer Miklós, Zimann János. Programmtételekül ajánltatnak: 
1. A tanári könyvtárak és a programmértekezések ügye. 2. A közép
iskolai tornatanítás. Választmányi tagokul kijelöltetnek : Gébé János, Dénes 
Ferencz, Zimann János. Megejtetvén a választás, elnökül újra Both 
Márton, jegyzőül pedig Nikházy Frigyes választatnak.

Nikházy Frigyes, a kör jegyzője.
A beszterczebányai kör jún. 1-én tartotta évi gyűlését. Az elnök 

megnyitván a gyűlést, elismerését fejezi ki, hogy á tagok a kör ügye 
iránt oly érdeklődéssel viselkedtek s mindig nagy számban jelentek meg. 
Ezután jelenti, hogy körünknek még a testi nevelésre nézve kellett 
volna nyilatkoznia, melyre Sebesztha Károly köri tag vállalkozott: mint
hogy azonban a referáló hivatalos távolléte miatt a gyűlésen meg nem 
jelenhetett, a kör ezen kérdést a jövő évi munkaprogrammjába veszi fel. 
Erre a jegyző felolvassa a kör évi működésére vonatkozó jelentést. 
A kör összesen 4 felolvasó ülést tartott, melyeken 6 kérdés vitattatott 
meg, köztök 4 önálló értekezés, 1 könyvbirálat és 1 könyvismertetés. 
A kör tagjainak száma a tanév elején 19 volt a tanévvégén 22. A kör, 
miután eddigi elnökének s jegyzőjének buzgóságukért köszönetét szavazott, 
s azt a jegyzőkönyvbe felvétetni kérte, egyhangúlag elnöknek ismét 
Petricskó Jenő, s jegyzőnek Faith Mátyás főgymnasiumi tanárokat meg
választja. Vidéki választmányi tagoknak Czigler Ignácz felsőbb leány
iskolái és Faith Mátyás főgymnasiumi tanárokat ajánlja.

Faith Mátyás, a kör jegyzője.

GYAKORLATI KÉRDÉSEK.
Magyarázó jegyzetek a középiskolai új Rendtartáshoz *)

Az igazgatói teendők naptára.

Előkészület az új iskolai évre.
Augusztus elején revisió alá veszi az igazgató az iroda szükség

leteit és ehhez képest a m. kir. egyetemi nyomdánál, a mely rendszerint 
minden évben küld árjegyzéket, megrendeli elégséges példányokban a

*) Az első két közleményt 1. okt -nov. fűz. 96—108. 1. és márcziusi fűz. 
357—372. 1.
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szükséges nyomtatványokat; ilyenek : 1. a tanárok minősítvényi táblá
zata ; 2. a szolga minősítvényi táblázata ; 3. tanulmányi napló (bel- és 
külívek); 4. fegyelmi napló osztálykönyv (bel- és külívek); 5. Ösztön
díjért folyamodók rovatos kimutatása ; 6. ösztöndíjas tanulók kimutatása;
7. tandíjmentességért folyamodók rovatos kimutatása, illetve minősítvényi 
táblázata; 8. értesítő és bizonyítványok; 9. a főgymnasiumoknál és 
főreáliskoláknál érettségi vizsgálati fő névkönyvek ; 10. érettségi bizonyít
ványok ; 11. fő névkönyvek (bel- és külívek); 12. beiratási ívek. Az 
országgyűlés elé terjesztendő statisztikai táblázatok rovatos példányait 
rendszerint a vall. és közokt. ministerium május havában küldi meg a 
középiskoláknak. Ha a fegyelmi szabályok elfogytak, az igazgató újra 
nyomatja, valamint az ellenőrző tanácskozásokból a szülőkhöz kibocsá
tandó tanulmányi és fegyelmi intő czédulákat is. Gondoskodik továbbá 
a táblák újra festéséről; beszerez krétát, szivacsot, tintát, tollat és egyéb 
irodai szereket.

Aug. hó folyamán történik a nagy szünidei tisztogatás; ezt vagy 
az épületet fentartó kegyúr végezteti vagy pedig az iskola saját átalá
nyaiból fedezi e költségeket. Ajánlatos a házilag eszközlendő tisztogatás, 
mely mindenkor olcsóbb, mint a vállalkozó által végrehajtott. A kályhák 
kiigazíttatnak.

Aug. 28-án alakuló gyűlés (a Rendtartás 33. §-a szerint). A 
27,850/1889. sz. rendelet szerint az alakuló gyűlésről szóló jegyzőkönyv 
felterjesztésének végső határideje old. 1.

Aug. 29., 30., 31-én a Rendtartás 2. §-a szerint felvételi, javító 
és pótló vizsgálatok. Az e vizsgálatokról felvett jegyzőkönyv 8 nap alatt 
felterjesztendő.

Az iskolai év.
Szept. 1. Hivatalos nyugtatványokra felvétetnek a kir. adóhivatal

ban az első félévi tanszer-, irodai-, házi- és egyéb átalányok.
Szept. 1 2 . ,  3. A Rdt. 3. §-a szerint fölvétel, illetőleg beírások ; 

ezek alapján ott, a hol szükséges, párhuzamos osztályok engedélyezése 
iránti intézkedés, illetőleg a helyettes alkalmaztatásának kérése (Rdt. 
11. §-a). A mint ez ügyet a vall. és közokt. ministeriumban elintézik, 
a tornára és az osztályra eső tanszerátalány-pótlék kérelmezendő.

Szept. 4. Veni Sancte, ezután iskolai ünnepély (Rdt. 19. §-a).
Szept. 4. Az igazgató megküldi a más felekezetekből felvett tanulók 

névjegyzékét az illető felekezeti hatóságoknak (Rdt. 49. §-a).
Szept. 5. Törvényolvasás; ezután az első módszeres tanácskozás (a 

jegyzőkönyv felterjesztésének ideje szépít. 10). Ugyanekkor végleg meg- 
állapíttatik az órarend.

Szept. 6. A rendes tanítás megkezdése a táblán, illetve az osztá
lyokban kihirdetett órarend szerint.

Szépít. 7. Az igazgató körözvényben figyelmezteti a tanulókat, záros 
határidő kitűzése mellett, a tandíjmentesség-kérő folyamodványok beadá
sára ; felhívja a testi bajban szenvedő tanulókat, szintén záros határ
idővel, hogy a torna, szépírás, rajzoló geomatria (technikai része) tanú-
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lásától, az izraelitákat pedig, hogy a szombati napokon az Írástól való 
fölmentés végett folyamodványaikat beadják. A kérvények mikénti fel
szerelése a körözvényben világosan meghatározandó. (Lásd a Rendtartás 
20. §-ához írt magyarázatot. Márcziusi fűz. 358—359. 1.)

Szept. 8. A fölvételi, javító, pótló vizsgálati jegyzőkönyvek felter
jesztetnek (Rdt. 2. §-a).

Szept. 9. Jegyzőkönyv a 12 évesnél idősebb tanulók felvételéről. 
(Rdt. 5. §-a).

Szept. 10. a) A 18,025/1884. sz. rendelet szerint az egyszerűsített 
első módszeres tanácskozás jegyzőkönyvének felterjesztése. — b) A 
18,025/1884. sz. rendelet szerint a tanintézeteknél alkalmazott rendkívüli 
(ének, zene, franczia nyelv, gyorsírás stb.) tanárok az illető tanterv, 
tanítási fokosztályok, órák száma és a tandíjak kimutatása. (A 28,452/1889. 
sz. rendelet szerint a rendkívüli tantárgyakról jövőben csak azon esetben 
teendő a tanév elején jelentés, ha a tanárok, a tanterv, a tanítási fok
osztályok, heti órák vagy tandíj tekintetében a múlthoz képest változás 
áll be. Az 1889/90. tanév elején még a szokott módon történt a felter
jesztés, a melynek mellékletét képező kimutatás a későbbi változásokkal 
való egybevetés végett a ministeriumnál visszatartatott.)

Szept. 11. A Rdt. 2. §-a szerint e naptól az igazgató már többé 
nincs följogosítva a tanulók felvételére; ezért az egyszerűsített statisztikai 
táblázatokat (1. okt. 20.) összeállíthatja.

Szept. 14. Igazgatói intézkedés a 28,769/1877. sz. rendelet szerint 
a küszöbön álló izraelita ünnepek tárgyában (1. a. Rdt. 21. §-ához írt 
magyarázatot márcz. fűz. 360. 1.).

Szept. 15. a) 18,025/1884. sz. r. Az igazgató összeállítja és fel
terjeszti rovatos kimutatását azon tanulóknak, a kiket ő a tornától, 
szépírástól és a rajzoló geometria technikai részétől felmentett a 
44,870/1885. sz. rendelet 2. pontja szerint; úgy szintén bemutatja a 
főigazgatói hatáskörben felmentendő tanulók ez irányú kérvényeit. E fel- 
terjesztés e következő rovatokat tartalmazza: 1. Sorszám. 2. A tanuló 
neve. 3. Az osztály, melybe jár. 4. A felmentés alapja, illetve az orvosi 
bizonyítvány rövid tartalma. 5. Az igazgató esetleges észrevételei. — Ъ) 
Az izraelita tanulók által szombati napokon az írástól való felmentés 
végett benyújtott folyamodványok felterjesztetnek.

Szept. 16-án megkezdi az igazgató a minősítvényi táblázatok ösz- 
szeállítását. A 28,452/1889. sz. rendelet szerint „teljes minősítvényi táb
lázatok jövőben csak minden negyedik évben lesznek kiállítandók s a 
közbeeső tanévek elején csupán az időközben előfordult változások lesz
nek bejelentendők. E bejelentések ugyanazon határnapig eszközlendők, 
mint a teljes minősítvényi táblázatok felterjesztése. A jövő 1889/90. 
tanév elején azonban még úgy, mint eddig, teljes minősítvényi táblázatok 
küldendők be. Elvárja a fent czímzett ministerium, hogy ezek kiváló 
gonddal és kellő részletességgel legyenek elkészítve, minthogy három évi 
nyilvántartásnak fognak alapúi szolgálni. Az ezután következő teljes mi- 
nösítvényi táblázatok e szerint az 1893—4. tanév elején lesznek bemu-
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tatandók.“ A 27,850/889. sz. rendelet szerint a minősítvényi táblázatok 
felterjesztésének utolsó határideje okt. 1. A minősítvényi táblázatok 2 
példányban terjesztendők fel.

Szept. 20. Az év elején összeállított statistikai táblázatok fölter
jesztetnek. (A pozsonyi tank. főigazgatóság 1422/1889. sz. intézvénye szerint 
a vall. és közokt. ministerium a tanév elején felterjesztetni szokott sta
tistikai táblázatokat egyszerűsítette így: „ Statistikai kimutatás az 
1889190-ben a középiskolába beirt tanulókról“ Rovatok 1. A középiskola 
neve. 2. I. A. I. В. II. stb. 3. összesen. 4. Az előbbi tanévhez képest 
növekedés, apadás).

Szept. 21. a) Intézkedés a tüzelőanyag beszerzéséről. — b) Az 
igazgató összeállítja az ösztöndíjasok jegyzékét 3 (l házi és 2 fölterjesz
tendő) példányban.

Szept. 22—30. Hospitálások a Rdt. 32. §-a szerint, különösen 
arra való tekintettel, vájjon az oktatás a különböző szakokban a tan- 
terv és a megállapított tanmenet szerint folyik-e; egyes tanárok műkö
désének megfigyelése.

Szept. 30. Az osztálykönyvek revisiója. (Rdt. 30. §-a)
Okt. 1. a) A 27850/1889. sz. r. szerint jelentés a 18025/1884. 

sz. r. szerint a tanévi működés alakulására vonatkozó tanári értekezlet
ről, a tantárgyak felosztását, az osztályfők kijelölését feltüntető kimu
tatás melléklésével (a tantárgy felosztásban a szépirás, rajz, és tornászat 
is előforduljon). — b) A 27870/1884. sz. rendelet szerint a minősítvényi 
táblázatok (1. a szept. 16-iki észrevételt). A 18025/1884. sz. r. szerint 
egyúttal a vallástanárok és a rendkívüli tárgyak tanárairól is adandó 
minősítvényi táblázat, nemkülönben a szolgákról; mindegyik felterjesz
tendő két-két példányban. — c) 27850/1889. sz. r. Az ösztöndíjasok 2 
példányban betűrendes kimutatása az első félévről (állami, királyi, rendes, 
rendkívüli, magán és családi ösztöndíjas tanulók betűrendes kimutatása, 
a tárczából díjazott ösztöndíjasokat különösen előtüntetve). A 27850/1889. 
sz. rendelet hatályon kívül helyezte a 32882/1886. sz. rendeletet, mely 
e kimutatások feltex-jesztését okt. 2Ó-ára tűzte. — d) 18025/1884. sz. 
r. Jelentés a múlt tanév végén és az új tanév elején végbement magán- 
vizsgálatokról. — e) A 29764/1886. sz. r. szerint számadás a felvételi 
díjról. A felvételi díj pótló-, illetve végszámadása júl. 1-én adatik be.

Okt. 4. Ö Felsége nevenapja; hálaadó istenitisztelet iskolai ün
neppel, ének, szavalatok és igazgatói beszéd.

Okt. 7. A tandíj mentességi kérvények tárgyalása. A 2900/1881. 
sz. r. szerint a valódi szegénységről az igazgatóknak biztos tudomást 
kell szerezniük, midőn a tandíjmentességi kérvényeket tárgyalják; ennél 
fogva utasíttattak a tanártestületek, hogy tandíjmentességre ezentúl csak 
olyanokat ajánljanak, a kikről biztos adatok alapján teljes szavatosságot 
vállalnak, hogy azok valóban szegények és szűkölködők. A tanácskozási 
jegyzőkönyvhöz csatolandó 2 példányban a tandíjmentességért folyamodó 
tanulók minősítvényi táblázata. A 21800/1870. sz. r. érelmében a minő- 
sitvényi táblázat a következő rovatokat tartalmazza: 1. Sorszám. 2. A
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tanuló a) neve, b) az osztály, melybe jár, c) előmenetele, d) magavise
leté. 3. A szülők, vagy ha a tanuló árva, saját vagyoni állapotát elő- 
tüntető községi okmánynak rövid tartalma. 4. A tanári karnak vélemé
nye. — Felterjesztési batáridő okt. 15.

Okt. 12. Első ellenőrző tanácskozás (Rdt. 35. §-a). 18025/1884. 
számú rendelet.

Okt. lő . a) Tandíjmentességi kérvények, a tanácskozási jegyzőkönyv 
és a folyamodók minősítvényi táblázatának (2 példányban) felterjesztése ; 
(1. okt. 7.). — b) 18025/1884. sz. r. Az I. ellenőrző tanácskozás 
jegyzőkönyve felterjesztetik (1. okt. 12.).

Okt. 23. Felszerelési tanácskozás. A 35135/1885. sz. r. közölte 
azon könyveknek jegyzékét, melyek a tanári könyvtárakba beszerzendők. 
A 16271/1890. sz. r. szerint physikai szerek az állami mechanikai tan
műhelyekben rendeltessenek meg. Az 5402/1887. sz. rendelettel utasít- 
tatnak az igazgatóságok, hogy a tanintézetek könyvszükségleteit kizá
rólag hazai könyvkereskedőknél szerezzék be ; a számvevőség utasítva 
van, hogy az 1887/8. tanévtől kezdve a számadások átvizsgálása alkal
mával a külföldi kereskedők számláit utasítsa vissza. A 40328/1889. sz. 
r. szerint a szemléleti oktatás eszközei szaporítandók.

Okt. 24—28. Igazgatói hospitálás (a Rdt. 32. §-a szerint), külö
nösen szem előtt tartván azon tanulók előmenetelét, kik az első ellen
őrző tanácskozásban megrovattak.

Okt. 29. a) Intézkedik az igazgató, hogy nov. 1-étől márcz. 31-éig 
a hétköznapi isteni tisztelet szüneteljen, ott a hol erre engedély van; 
ha nincs általános engedély, akkor erre esetről esetre október hó első 
napjaiban az egyházmegyei hatóságtól engedélyt kér. — 5) Az osztály
könyvek revisiója (Rdt. 30 §-a).

Okt. 31. a) A felszerelési jegyzőkönyv felterjesztése. A pozsonyi 
tank. főigazgatóság 1997/1887. sz. intézvénye értelmében a felszerelési 
jegyzőkönyv legkésőbb okt. 31-éig felterjesztendő. — b) Első szent 
gyónás.

Nov. 1—19. A tanintézet múlt évi történetének leírása (historia 
domus).

Nov. 20. Javító érettségi vizsgálatokra jelentkezők bejelentése; 
írásbeli kérdések beküldése. (Dr. Klamarik: A magyarorsz. középiskolák 
szervezete 403. 1.).

Nov. 21—30. Hospitálások a Rdt. 32. §-a szerint (1. szept. 
22—30.).

Nov. 30. Az osztálykönyvek revisiója (Rdt. 30. §-a).
Decz. 1. 27850/1889. sz. r. Felterjesztendő az első félévi tandíj

számadás az illető mellékletekkel.
Decz. 7. Tanácskozás a még nem engedélyezett tankönyvek tár

gyában (1. decz. 15.).
Decz. 8—17. Igazgatói hospitálások, vagyis a tanárok által kéte

seknek bejelentett tanulóknak megvizsgálása az igazgató jelenlétében.
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Decz. 9. a) Az igazgató a 29953/1881. sz. rendelet, illetőleg a 
Rdt. 49. §-a alapján figyelmezteti a más felekezeti tanulókat hittani 
osztályjegyeiknek decz. 17-éig való beszolgáltatására; egyúttal gondos
kodik, hogy a rendkívüli tárgyakat tanulók classificatiója is az igazgató
ságnak beadassék. — 6) Igazgatói intézkedés köröz vény alakjában a 
karácsonyi szünidő tárgyában (Rdt 21. §-a).

Весе. 15. 18025/1884. sz. r. Oly tankönyvek behozatalának jegyző
könyvi kérelme, melyek a vall. és közokt. ministerium által még általá
nosan engedélyezve nincsenek (1. decz. 7.).

Decz. 16—17. A Rdt. 32. §-a szerint a gyakorlatok, rajzok, föld
rajzi vázlatok áttekintése.

Decz. 18. Második ellenőrző tanácskozás (Rdt. 36. §-a, 1. 
decz. 30.).

Decz. 19., 20., 21. Értesítők aláírása.
Decz. 22. Második módszeres tanácskozás. (1. decz. 30.).
Decz. 23. á) Értesítők kiosztása. — Ь) A 1773/1885. sz. rendelet 

szerint a tanfelügyelőknek a szükséges középiskolai statisztikai adatok 
kiadandók, vagyis azon tanulóknak a kimutatása, kik az 1868-iki 
XXXVIII. (népiskolai) törv. czikk 1. §-a szempontjából véve iskolaköte
lesek, de nem nép-, hanem középiskolába járnak. Kimutatandók a 
tanév elején a 9, 10, 11, 12, 14, 15 éves tanulók.

Decz. 30. A 18025/1884. sz. r. értelmében felterjesztetik a má
sodik ellenőrző (1 decz. 18.) és a második módszeres (1. decz. 22,) ta
nácskozás jegyzőkönyve. — A 28452/1889. sz. r. szerint az 1889/90. 
tanévtől kezdve az igazgatók a külön évliarmadi jelentésektől felmen
tettek.

Decz. 31. Az osztálykönyvek revisiója. (Rdt. 30. §-a.)
Jan. 5. Második sz. gyónás.
Jan. 1—14. Előmunkálatok az évi értesítő számára (Rdt. 52. §-a.)
Jan. 15. A 18025/1884. sz. r. értelmében a jövő évi költség- 

vetésben felmerülő többletekről jelentés. Az állami kir. tanulmányi alap
ból fentartott és segélyezett tanintézet azon kimutatása, hogy az évi 
költségtere a jövő tanévre vonatkozólag mennyiben fog változni, kijelöl
vén, hogy mely új kiadások fognak felmerülni, vagy hogy mely utalvá
nyozások újítandók meg, mint olyanok, melyek egy évre szólnak.

Jan. 16—21. A múlt évről az igazgató az irattár számára indexet
készít.

Jan. 22—30. Hospitálások a Rdt. 32. §-a szerint (1. szept. 
22—30.).

Jan. 31. Osztálykönyvek revideálása (Rdt. 30 §-a).
Febr. 1. а) 18025Д884. sz. r. A tandíjmentességet elvesztő ta

nulók jegyzéke 2 példányban felterjesztetik. A formát illetőleg a 
8753/1885. sz. rendelet szerint; ennek következő rovatai vannak: 1. 
Sorszám. 2. A tanuló neve. 3. Osztály, melybe jár. 4. Tandíjmentessé
gének kelte és száma. 5. Tanulmányi előmenetele (hány jeles, jó, elég
séges, elégtelen). 6. Erkölcsi magaviseleté. 7. Észrevételek. — b) A
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második félévi átalányok, úgy mint szept. 1-én, hivatalos nyugtatvá- 
nyokra felvétetnek a kir. adóhivatalban. — c) Ösztöndíjnyugtatványok 
láttamozása. Itt figyelembe vegye az igazgató a 9666/1874. sz. rendele
tet az ösztöndíjak illetéktelen felvétele tárgyában, mely szerint csak lát- 
tamozott és pecséttel ellátott ösztöndíjnyugtatványokat fizethet ki az adó
hivatal. A 3133/1882. sz. rendelet értelmében oly esetekről, midőn az 
ösztöndíjas tanulók vagy papi semináriumba vétetnek fel, vagy más mó
don teljes ellátásban részesülnek, az igazgatóságok jelentést tegyenek a 
felsőbb tanhatóságnak. A 7559/1884. sz. rendelettel utasíttatnak az 
igazgatóságok, hogy az elégtelen tanjegyet kapott ösztöndíjas tanulóknak 
ösztöndíjnyugtatványait csak akkor láttamozzák, ha tanjegyeiket a tanév 
végén kijavították, a mennyiben pedig a javítás nem sikerülne, a tanév 
végén szerkesztendő értesítvény alkalmával díjaiknak mely időponttól 
leendő megszüntetése ügyében megjegyzést tegyenek. A pénzügyministerium 
34033/1884. sz. megkeresésére á vall. és közokt. minister 24336/1884. 
sz. alatt a következő rendelkezéseket tette:

„A m. kir. pénzügyminister úr adományozásához az úgynevezett buda- 
váczi kincstári Mária Terézia-féle alap és a jövedéki bírságalap tartozván, az 
ezen alapokból üsztöndijt, élvező tanulókról tehát a rovatos értesítvények, 
melyekben az előmeneteli eredmény és a magaviselet pontosan kiteendö, 
ugyanazon ipőpontban, midőn azok hozzám beterjesztendők a tanintézeti igaz
gatók, illetőleg az illetékes tanker, főigazgatók és tanfelügyelők által, egy 
külön példányban mindig a m. kir. pénzügyministeriumhoz is közvetlen fel- 
terjesztendők lesznek. — Ezen rovatos értesítvények, melyek minden 10 havi 
tanévben a vallás- és közoktatásügyi minister közvetlen felügyelete alatt álló 
tanintézeteket és középiskolákat illetőleg mindig febr. 28-ig és junius 15-ig 
az egyetemek, műegyetem, jogakadémiák és más tanintézetektől pedig leg
feljebb márczius 15-ig és augusztus 15-ig hozzám bemutatandók, ugyanekkor 
külön példányban a m. kir. pénzügyministeriumhoz is felterjesztendők. — 
A febr. 28-án bemutatandó rovatos értesítvényekbe ott, a liol a tanévek, 
illetőleg évharmadok vannak, az első évbarmadban, a hol pedig félévek van
nak, az első félévben tanúsított tanulási előmenetel és magaviselet leszen fel
veendő. — A záradék jellege: „Hogy N. N. tanuló a követelményeknek mind 
tanulmányi, mind erkölcsi tekintetben megfelelt, bizonyítom.“ — A jövedék- 
bírsági alapbeli ösztöndíjak elöleges félévi részletekben szoktak kiszolgáltatni, 
minek folytán oly jövedék-bírsági alapbeli üsztöndijt nyert tanulónak legelső 
díjnyugtatványa a fentebbi igazolási záradékkal az előbbi osztálynak vagy 
iskolának (habár más iskola volt is az) bizonyítványa alapján lesz ellátandó, 
következő díjnyugtatványai pedig mindig az előbbi félévben, vagy időszakban 
nyert előmenetel és magaviselet alapján.“

A 19074/1885. sz. rendelet értelmében, ha valamely tanuló ösz
töndíj -nyugtatványa igazoló záradékkal el nem látható, a megtagadás az 
időszakonkint felterjesztendő rovatos kimutatás észrevételi rovatában 
megemlítendő, valamint az is, hogy mely tantárgyból kapta az ösztön
díjas tanuló az elégtelen jegyet; az észrevételben feltüntetendő az er
kölcsi magaviselet is.

Febr. 3. Figyelmeztetnek a tanulók, a tandíjmentességi kérvények 
beadására (záros határidő febr. 28.).

Febr. 4. Minthogy az igazgató már felvette az első és második 
félévi tanszeráltalányokat, a főigazgató által helybenhagyott felszerelési 
jegyzőkönyv (1. okt. 23 és 31.) szerint eszközli a megrendeléseket. (A
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megrendelésnél 3034/1885. sz. rendelet szerint a hazai ipar támogatandó. 
Az 1545/1886. ein. sz. szerint az állami tanintézetek szükségleteiket 
Erdélyben szerezzék be).

Febr. 12. Harmadik ellenőrző tanácskozás (Rdt. 35. §-a, 1. 
febr. 20.).

Felr. 15. A 18025/1884. sz. rendelet, mely szerint az ösztön
díjas tanulókról 2 példányban rovatos kimutatás adassák be. A 
32882/1886. sz. rendelettel hatályon kívül helyeztetett; ezen rendelet 
szerint az ösztöndíjas tanulókról adni szokott pontos rovatos kimutatás 
ezentúl a tanév elején és végén terjesztendő fel.

Febr. 20. A 18025/1884. sz. r. szerint felterjesztendő a harma
dik ellenőrző tanácskozás jegyzőkönyve (1. febr. 12.).

Febr. 21—28. Igazgatói hospitálások a Rdt. 32. §-a szerint, kü
lönös figyelemmel a harmadik ellenőrzőben megrótt tanulók előmenete
lére és viseletére.

Febr. 28. Az osztálykönyvek revíziója (Rdt. 30. §-a).
Márcz. 7. A második félévben tandíjmentességért folyamodók 

kérvényeinek tárgyalása (1. okt. 7. és márcz. 15.).
Márcz. 10. Az igazgató figyelmezteti a más felekezeti tanulókat a 

hittani jegyek beszolgáltatására és egyúttal gondoskodik, hogy a rend
kívüli tárgyakból az osztályzatok az igazgató kezébe kerüljenek. Vég
határidő márcz. 20.

Márcz. 11. Az osztályfők felhivatnak, hogy adják be azon tanulók
nak jegyzékét, a kik az 1887. évi XXII. t.-cz. 4. és 5. §-ai alapján 
újra oltandók. A revaccinálásra a legalkalmasabb határidőnek mutatkozik 
virágvasárnap előtti szombat.

Márcz. 15. 27850/1889. sz. r. A második félévi tandíjmentesség
ért folyamodók kérvényei felterjesztetnek. Mellékletek a tanácskozási 
jegyzőkönyv és a rovatos kimutatás 2 példányban (1. okt. 15.).

Márcz. 16—23. Igazgatói hospitálások, mely alkalmakkor az igaz
gató különösen megvizsgálhatja a kéteseknek minősített tanulókat.

Márcz. 20. A 29953/1881. sz. rendelet és a Rdt. 49. §-a szerint 
beadási határideje a más felekezeti tanulók vallástani és a rendkívüli 
tantárgyakat tanulók osztályzatainak.

Márcz. 21. 22. 23. A gyakorlatok, rajzok, földrajzi vázlatok 
revíziója.

Márcz. 24. A Rdt. 36. §-a szerint negyedik ellenőrző tanácskozás 
(1. márcz 31.).

Márcz. 26. Harmadik módszeres tanácskozás (Rdt. 34. §-a.).
Márcz. 27. 28. 29. Az értesítők aláirása.
Márcz. 30. Osztálykönyv-revideálás (Rdt. 30. §-a).
Márcz. 31. a) A negyedik ellenőrző tanácskozás jegyzőkönyve 

felterjesztetik (1. márcz. 24.) A 28452/1889. sz. r. szerint (1. decz. 30.) 
külön jelentés az évharmadról nem tétetik. — b) A harmadik mód
szeres tanácskozás jegyzőkönyve a 18025/1884. sz. r. szerint felterjesz
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tetik (1. márcz. 26.). — c) Az utolsó előadási órában kiosztatnak az 
értesítők. (Rdt. 35 §-a.)

Apr. 1—18. a) Az értesítő számára munkálatok : a) Rendeletek, 
b) Tanári személyzet, c) Tananyag kimutatása (Rdt. 52. §-a). — 6) A 
húsvéti időközi kisebb tisztogatás. — c) Húsvéti (III.) sz. gyónás (nagy 
hét keddjén).

Apr. 20. Dr. Klamarik, A magyarom, középiskolák szervezete 
404. 1. szerint az érettségi Írásbeli tételek kijelölés végett fölterjesztet
nek a vizsgálatot teendők névjegyzékével, vizsgálati napok indítványo
zásával.

Apr. 24. a) Tanácskozás a jövő évben használandó tankönyvek, 
esetleg a tanmenet megváltoztatása tárgyában (1. május 1.). Rovatok: 
1. A használt tankönyv. 2. Az engedélyezés száma. 3. A behozni szán
dékolt tankönyv czíme. 4. Az engedélyezés száma. 5. Megjegyzés. A 
jegyzőkönyvben megokolandó a változtatás. — b) Intézkedés a buza- 
szentelő körmenet tárgyában.

Apr. 25—29. Hospitálások a Rdt. 30. §-a szerint (1. szept. 
20—30.).

Apr. 30. Az osztálykönyvek revíziója a Rdt. 30 §-a szerint.
Máj. 1. A tanmenet és tankönyvek változtatásában felvett jegyző

könyvek felterjesztése. Dr. Klamarik János, A magyarorsz. középiskolák 
szervezete 404. 1. : „Az általános tantervnek a helyi viszonyok szerint 
a jövő tanévre szándékolt megváltoztatása végett s a tankönyvek vál
toztatása végett (a mennyiben általánosan engedélyezett tankönyvekről 
volna szó) tartott tanácskozás jegyzőkönyve. A tantervet illetőleg csak 
a változtatásoknak kell előfordulni a jegyzőkönyvben. Az új könyvek 
behozását a jegyzőkönyvben külön-külön kell indokolni s a jegyzőkönyv
hez jegyzéket mellékelni, melyben mind az új, mind a meghagyott 
könyveknek elő kell fordulni és pedig a czímek kellő kimutatá
sával“.

Máj. 2. A kérő napok körmeneteire vonatkozó igazgatói intéz
kedés.

Máj. 12. a) Ötödik ellenőrző tanácskozás a Rdt. 35. §-a szerint 
(1. május 20.). — Ъ) A tanári székben megállapítása az évvégi vizsgá
latok rendjének és az elnököknek az igazgató által való kijelölése. A mint 
ez főigazgatóságilag helybenliagyatik, meghivatnak a püspöki hitbiztos, 
illetőleg a felekezetek elnökei a hittani vizsgálatokra (1. június 11.) és 
kihirdettetik a vizsgálatok rendje.

Máj. 15. Beküldendők az érettségi vizsgálati dolgozatok (L. Dr. 
Klamarik János, A magyarorsz. középiskolák szervezete 404. 1.).

Máj. 20. A 18025/1884. sz. r. értelmében az ötödik ellenőrző 
tanácskozás jegyzőkönyvének felterjesztése (1. május 12.).

Máj. 21—28. a) Hospitálások a Rdt. 32. §-a szerint, különös 
figyelemmel az ötödik ellenőrzőben megrótt tanulók tanulmányi előme
netelére. — Ъ) Az úrnapi körmenet iránt igazgatói intézkedés.

Máj. 31. Az osztálykönyvek revideálása a Rdt. 30. §-a szerint.
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Jún. 1. a) Az igazgató körözvényben figyelmezteti június 12-iki 
záros határidővel a más felekezetek tanulóit a hittani jegyeiknek beszol
gáltatására és egyúttal gondoskodik a rendkívüli tárgyakat tanulók osz
tályozásáról. — b) Megállapítja a koronázási évforduló iskolai ünne
pének programmját és azt kihirdeti a szavalok és énekdarabok meg
jelölésével (1. jún. 8.).

Jún. 3—10. Igazgatói hospitálások a Rdt. 32. §-a szerint, külö
nösen megvizsgálása a tanárok által kéteseknek bejelentett tanulóknak.

Jún. 8. Hálaadó isteni tisztelet és iskolai ünnep a koronázás év
fordulója alkalmából.

Jún. 12. a) A 29953/1881. sz. r. és a Rdt. 49. §-a alapján be- 
adandók az igazgatóságnál a más felekezeti tanulók vallástani osztály- 
jegyei. — b) Meghivatik a püspöki hitbiztos és a felekezetek elnökei 
a hittani vizsgálatokra.

Jún. 13—14. Az írásbeli gyakorlatok, rajzok, földrajzi vázlatok 
revíziója (Rdt. 32. §-a).

Jún. 15. Hatodik ellenőrző, vagy classifikáló tanácskozás (Rdt. 41. 
§-a, 1. jún. 28.).

Jún. 16. Az igazgató felhívja a tanári és ifjúsági könyvtár őreit 
a könyvtárak használásáról beadandó jelentésre (1. a 24414/1889. sz. 
rendeletet). A jelentés felvétetik az igazgató záró jelentésébe.

Jún. 16—26. a) Évvégi vizsgálatok a Rdt. 39. §-a szerint. -—
b) Az országgyűlés elé terjesztendő adatok az osztályfők által való össze
állítása és benyújtása az igazgatónál.

Jún. 21. a) Utolsó sz. gyónás. — b) Az igazgató a magyar nyelv 
tanáraival megállapítja (1. jún. 28.) a jutalmazandó tanulók névsorát. 
— c) Magánvizsgálatok.

Jún. 26. a) A Rdt. 41. §-a szerint a classificatió végleges meg
állapítása. — b) Az igazgató a más felekezetektől bekéri a záró 
jelentéshez szükséges statisztikai adatokat.

Jún. 27—28. Bizonyítványok aláírása.
Jún. 28. a) 18025/1884. sz. r. Az utolsó ellenőrző vagy classi

fikáló tanácskozás jegyzőkönyvének felterjesztése. — b) /áró tanácskozás 
(jutalmak, jövő évi tantárgyfelosztás stb. Rdt. 50 §-a).

Jún. 29. Te Deum, záró ünnep a Rdt. 51. §-a szerint.
Jún. 29. Az ösztöndíjtanulók nyugtatványainak láttamozása 

(1. fehl’. 1.).

A nagy szü n id ő .

Júl. 1. a) 18025/1884. sz. r. Az igazgató összeállítja az ösztön
díjasok kimutatását 2 példányban (1. okt. 1.). Erre vonatkozik a 
19074/1885. sz. r. Ha valamely tanuló ösztöndíj-nyugtatványa igazoló 
záradékkal el nem látható, a megtagadás az időszakonként felterjesz
tendő rovatos kimutatás észrevételi rovatában megemlítendő, valamint az 
is, hogy mely tantárgyból kapta az ösztöndíjas tanuló az elégtelen je
gyet, az észrevételben feltüntetendő az erkölcsi magaviselet is; felter-
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jesztési határidő a 32882/1886. sz. r. szerint július 20-a. — b)
18025/1884. sz. r. Az évi értesítő 25 példánya azonnal, a mint
megjelent, a tank. főigazgatóságnak megküldendő. — 45537/1886.
sz. r. Az évi értesítő egy-egy példánya a felekezeti főhatóságoknak meg
küldendő. — c) Az évi értesítő egy-egy példánya az összes hazai közép
iskoláknak megküldetik. — d) 29764/1886. sz. r. A fölvételi díj pótló, 
illetőleg végszámadása felterjesztetik.

Júl. 2. A vallástanár jelentése a vallástanítás, hit- és erkölcs
tanítás állapotáról felterjesztetik az egyházmegyei hatósághoz.

Júl. 5. A 19181/1882. sz. r. szerint felterjesztése az ország-
gyűlés elé terjesztendő statisztikai táblázatoknak, a melyek a leggondo
sabb és legpontosabb összeállítást követelik, mert a fönnálló törvények 
értelmében a hibás adatokat beszolgáltató igazgató pénzbírsággal büntet
hető, esetleg egy bizottság az igazgató költségére a helyszínén állítja 
össze az adatokat. A 18745/1886. sz. rendelet felsorolja mindazon hi
bákat, melyeket az igazgatók e táblák összeállításánál eddig elkövettek. 
Ezek a következők: 1. Némely igazgatók eddig nem számították he 
csupán vizsgálatra megjelent magántanulókat. Évvégzőnek nem számítot
ták a vizsgálaton bukottakat, 2. A tanulók nyelvismereti viszonyát illető 
résznél gyakran figyelmen kívül hagyták a csak szócskát. 3. Némely in
tézet erkölcsi osztályzatot adott a magántanulóknak. 4. A szülők polgári 
állásának ismertetésénél az év végén vizsgálatot — bármilyen sikerrel 
— tett nyilvános, illetőleg intézetbeli és magántanulók összes száma ér
tendő irányadóul. 6. A tanári személyzetnél egy tanár csak egy minő
ségben — egy számban szerepelhet, Egyházi tanár alatt csak a fölszen
telt paptanár értendő. 6. A föntartási költségek kimutatásánál leggyakoribb 
hiány az volt, hogy a bevétel nem számíttatott el mint kiadás és így 
a két főösszeg nem vágott össze, vagy csak azon jövedelmek számíttat
tak el, melyek az intézet pénztárába befolytak, s így megtörtént, hogy 
egy, 15 tanárral rendelkező, saját százezreket érő házzal biró, 8 osztá
lyú középiskola összes bevételeként 5—6 ezer forintot mutathatott ki, de 
csak magának a tanári személyzetnek a járandósága meghaladta a 20 
ezer forintot s az intézeti ház béregyenértéke legalább 15 ezer forintot 
képviselt.

Júl. 8. Conferentia az egy vagy két tantárgyból bukott tanulók 
javító vizsgálata tárgyában és a jegyzőkönyv felterjesztése (Rdt. 41. §-aj.

Júl. 15. a) 27850/1889. sz. r. Az érettségi vizsgálatra vonatkozó 
ügyiratok fölterjesztése. — b) 27850/1889. sz. r. A második félévi tan
díjmentességüket elvesztők kimutatásának 2 példányban való felterjesz
tése (a rovatokat lásd febr. 1-eje alatt). — c) A jövő tanévi fegyelmi 
szabályok felterjesztése, vagy rövid jelentés arról, hogy a régiek válto
zatlanul megmaradnak. A 28452/1889. sz. r. szerint ez elmaradhat; 
a jelentés ez ügyben csak akkor teendő, ha fegyelmi szabályok módosí
tása folytán felső tanhatósági jóváhagyás szükséges. — d) Dr. Klamarik 
János, A magyarorsz. középiskolák szervezete 405. 1. szerint jelentés az 
illető adományozónak azon, nem a kormány által kinevezett ösztöndíja-

42Tanáregyesületi Közlöny. XXIV.
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sokról, kik meg nem feleltek. — e) 18025/1884. sz. r. szerint össze- 
állítandók a szertári átalányról, az évi értesítőre szedett díjakról stb. 
szóló számadások. Ugyanekkor conferentiát tart az igazgató és jegyzőkönyvet 
vesz fel a tanári testület megvizsgálása alá tartozó és felterjesztésre 
nem kötelezett számadások megvizsgálásáról; ily számadások pl. a leg
több kir. gymnasiumnál az irodai átalányról, az elméleti és gyakorlati 
oktatás átalányáról, a házi kezelési átalányról, az ifjúsági könyvtárra 
szedett díjakról szóló számadások. A számadások összeállításánál irány
adó az igazgatóra nézve az 1717/1882. sz. r., hogy az igazgatóságok a 
kezelésük alatt levő átalányoknál a túlkiadásoktól tartózkodjanak. Az 
593/1882. ein. sz. rendeletben az igazgatóságok a bélyegtörvény hatá- 
rozmányainak pontos megtartására utasíttatnak. Ezek a következők:

a) Számlákon és nyugtatványokon a bélyegilleték oly módon rovandó 
le, hogy a megszabott értékű bélyegjegy az okmány vagy irat lapjára akként 
ragasztassék föl, hogy az irat szövegének legalább egy sora, nem pedig az 
irat czíme, a bélyegjegy alsó színes részén keresztül irassék. Az okiratra a 
kiállítás után utólag fölragasztott bélyegjegy nem létezőnek tekintetik.

b) Kereskedők és iparttzök követeléséről kiállított számlák, jegyzékek, 
kimutatások, vagy hasonló iratok, ha 50 írtnál kisebb összegről szólnak, 
ívenként 1 kr., különben pedig ívenként 5 kr. bélyeg alá esnek ugyan, de 
ha valamely közpénztárnál nyugtatvány gyanánt nyújtatnak be, vagyis ha 
azokon a pénzfölvétel bizonyíttatik, azoktól mint nyugtatványoktól а II. foko
zat szerint járó bélyegilleték a már fölhasznált 1, illetőleg 5 kros számla
bélyeg beszámítása mellett bélyegjegyek fölragasztása által rovandó le. Köz
pénztárak alatt mindazon pénztárak értetnek, melyek az állam, közalapítványok, 
a köztörvényhatóságok s községek közegei, vagy állami igazgatás alatt álló 
intézetek és vállalatok által kezeltetnek.

c) Külföldön kiállított okiratok (különösen kereskedő-számlák, melyek 
minőségüknél fogva belföldön való kiállíttatásuk esetében bélyegkötelezettség 
alá esnének, ha belföldön érvényes jogügyletet tartalmaznak, de az a) pont 
alatt említett módon, a szabályszerű bélyeggel el nem láttattak, belföldre tör
tént átszármaztatásuk után 30 nap elforgása alatt, sőt még ezen határidő eltelte 
előtt is, előbb mintsem hivatalos használat alá kerülnének, vagy mielőtt a 
bennök foglalt kötelezettség teljesíttetnék, vagy áltatok bármely jogérvényes 
cselekvény eszközöltetnék, a megfelelő bélyegjegyekkel ellátandók, s felül
bélyegzésük az illető adóhivatal által eszközlendő.

d) Az, ki szabályszerű bélyeggel el nem látott számlát s ehhez hasonló 
iratot elfogad s ezt leletezés végett 15 nap alatt az adóhivatalnak be nem 
mutatja, az elkövetett bélyegcsonkításért — ha a birság a kiállítón meg 
nem vétethetnék, — másodsorban felelős.

A számadások mellékletében felterjesztendő a pótló lelettárak is. 
A 8014/1888. sz. r. szerint a pótló lelettárak eddigi rovatai még ket
tővel bővítendők : ezeknek egyikébe azon számadási folyó szám jegyzendő 
be, a mely alatt a számadáshoz mellékelt számla van; a másikba pedig 
azon szám. mely alatt az illető az alaplelettárba vétetett fel. A száma
dások és pótló lelettárak felterjesztésének végső határideje a 27850/1889. 
sz. rendelet szerint aug. 1-eje.

Júl. 20. Az ösztöndíjasok kimutatása 2 példányban felterjesztetik 
(1. okt. 1. és júl. 1.).

Júl. 30. A 44870/1885. sz. rendelet értelmében rovatos kimuta
tása azon tanulóknak, a kik a rajzoló geometria (technikai része), szép
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írás és tornászattól felmentettek. Rovatai: Á tanuló neve és osztály, 
melybe jár. 2. Mely tantárgyból mentetett fel. 3. Mennyi időre. 4. Mily 
testi baj vagy betegség miatt.

Aug. 1. A 27850/1890. sz. r. szerint a számadások felterjesztése : 
1. Tanszerátalány. 2. Ifjúsági könyvtári díj. 3. Értesítő-díj. 4. Házi áta
lány, a hol van. 5. Irdodai átalány az e számadás vizsgálásáról felvett 
jegyzőkönyvvel. 6. Tápintézet számadásai. 7. Az intézet speczialis alapít
ványairól (1. júl. 15.).

Aug. 10. A 18026/1884. sz. r. szerint javaslat, ki legyen az ál
lami, illetőleg a kir. intézetnél a tandíjszedő. A 34492/1884. sz. rende
lettel megállapíttatott a tandíjszedők jutaléka. A 28452/1889. sz. ren
delet szerint a tandíjszedők 3 évre neveztetnek ki. A javaslattételnél 
elsőségben részesítendők a több gyermekkel bíró tanárok.

Aug. 15. A 27850/1889. sz. r. értelmében az igazgató felterjeszti 
a záró tanácskozás jegyzőkönyvét és a Rdt. 53. §-a szerint saját évi 
záró jelentését. (A szak- és osztályjelentések már nem mellékletei a záró 
jelentésnek.) A vall. és közokt. minister 2573/1882. sz. rendeletében 
kiadta a záró jelentésre vonatkozó részletes utasítást és ugyanezt kí
vánja az új Rdt. 53. §-a is.

(Zsolna.) Csóka Károly.

A mozgás második törvénye.

Míg a mozgás első és harmadik törvényét úgyszólván az egész 
tudományos világ Newton fogalmazásában őrizte meg, addig a második 
törvény különféle alakot öltött a szerint, a mint más és más úton segí
tette a physikust a kitűzött czélhoz, t. i. az erőméréshez. Ma, az absolut 
mértékrendszer diadalnapjaiban, methodikus szempontból czélszerűnek 
látszik ismét a második törvény eredeti alakjához visszatérni s azért a 
következőkben J. Clerk Maxwell *) „Matter and Motion“ czímű kis 
munkájának a felhasználásával az erőmérést Newton**) „Mutationem 
motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam 
rectam qua vis illa imprimitur“ szavaira fogom alapítani.

A „motus11 kifejezés egyértelmű a ma használt „quantitas motus“, 
a „mozgásmennyiség“ kifejezéssel, melynek ily magyarázatát adja Newton 
a II. definítióban : „ Quantitas motus est mensura ejusdem orta ex velo
citate et quantitate materiae conjunctim“.

A „vis motrix impressa“ kifejezés J. Clerk Maxvell szerint ugyan
oly jelentésű mint Belangemél „az erő impulsusa“, „az indító erő,11 
melylyel az erőnek a nagysága mellett még hatásának az idejét is számba- 
veszszük. Minthogy azonban Newton a „vis motrix impressa“ fogalmának 
szorosabb értelmezésébe nem bocsátkozik, azért ezt a következőkben egy
szerűen azonosnak tekintjük a „mozgató erő“ kifejezéssel, annál is inkább,

*), Substanz und Bewegung, Braunschweig, Vieweg und Sohn 1881.
**) Philosophiae naturalis principia mathematika, Genevae 1739.

4 2 *
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mert az utóbbival még könnyebben, de mindenesetre épen oly biztosan 
jutunk czélhoz, mintha fejtegetéseinket az impulsus fogalma kiséri. Mai
sokkal nagyobb mértékben gyűl meg a bajunk a mozgásmennyiség első 
tényezőjével, a tömeggel (quantitas materiae, massa), melynek fogalmát 
Newton az I. definitióban ily módon állapítja meg: „Quantitas materiae 
est mensura ejusdem orta ex illius densitate et magnetudine conjunction“. 
Ha tekintetbe veszszük, hogy Galilei még nem különbözteti meg a tömeget 
a súlytól, hogy Huyghens mindenütt, pl. a lengésközéppontra vonatkozó 
fejtegetéseiben is „corpus majus“ és „corpus minus“ kifejezésekkel él 
ott, a hol tulajdonképen nagyobb és kisebb tömegekről kellene szólnia, 
hogy a tömegnek a súlytól való megkülönböztetését Newtonnál is, meg 
Bernoulli Jánosnál is első sorban Richer 1671/3-diki ingakisérletei, később 
pedig a dynamikai törvényeknek az égi testekre való alkalmazása készí
tette elő, akkor egyáltalában nem csodálkozhatunk, hogy Newton a tömeg 
fogalmát nem épen szerencsésen a sűrűséggel, tehát oly physikai meny- 
nyiséggel határozza meg, melynek definitiójában ismét a tömeget nem 
nélkülözhetjük.

Ha valamennyi testnek az anyagszerkezete ugyanaz volna, akkor 
már a térfogat megmérésével, vagy más egyszerű módon nyerhetnénk 
biztos útbaigazítást a test anyagmennyiségére, vagyis tömegére nézve, 
így pl. mindenki 2 dm3 víznek a tömegét 2-szer akkorának, 3 dm* 
víznek a tömegét 3-szor akkorának fogja mondani, mint a mekkora 
ugyanolyan viz 1 dm*-jének a tömege; vagy ha pl. két különböző 
edényben ugyanoly nemű (egyenlő mérsékletü, destilált) víz van, termé-' 
szetesen mindannyian abban az edényben fogjuk a viz tömegét nagyobb
nak tartani, a melyben több sót vagy czukrot, vagy más testet felold
hatunk. Minthogy a különböző anyagszerkezetü testek tömegére nézve 
ily módszerekkel már nem mondhatunk többé döntő Ítéletet, azért a 
testek tömegeinek az összehasonlítására a dynamika módszerét alkalmaz
zuk, azaz megvizsgáljuk, mennyiben változik meg a testek mozgása az 
erő hatása alatt. Ily szempontból két testnek a tömegét akkor mondjuk 
egyenlőnek, ha ugyanannak az erőnek a hatása alatt a két test sebesség- 
változása egyenlő időközökben ugyanakkora.*) Ha pedig ugyanaz az erő 
két testnek a sebességét egyenlő időközökben különböző mértékben vál
toztatja, akkor a két test tömegei nem egyenlők, hanem annak a tö
mege nagyobb, a melynél az erő kisebb sebességváltozást idézett elő. 
Ha valamely p erő t időközben A testtel w-szer nagyobb sebességvál
tozást közöl, mint más В testtel, akkor it-nek a tömegét w-szer 
nagyobbnak mondjuk A  test tömegénél; általában ugyanannak az erőnek 
a hatása alatt s egyenlő időközökben két különböző testnek a sebessége 
oly módon változik, hogy a sebességváltozásak a megfelelő tömegekkel

*) Mellesleg megjegyzem, hogy Mach „Die Mechanik in ihrer Ent
wickelung“ czímü munkájában a tömegek összehasonlítására kiindulópontul a 
mozgás harmadik törvényét ajánlja és valóban Mach és Jaumann csak imént 
megjelent „Leitfaden der Physik“ czímü munkájukban két test tömegeinek a 
viszonyát az actióból és reactióból származó kölcsönös gyorsulások reciprok 
viszonyával fejezik ki.
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fordított arányban állanak. Tömegegységül a párisi archívumban őrzött 
s Bordától készített platina-kilogrammtömeg ezredrészét fogadták el; ez 
az egység, melyet grammnak neveznek, s a mely körülbelül megegyezik 
a legsűrűbb tiszta (destilált) víz 1 cm3-jének a tömegével, az absolut 
[CG-Sj-mértékrendszer harmadik alapegysége.

A mozgás második törvényében nincs szó arról, hogy milyen a 
test eredeti, az erő hatása előtti mozgásállapota, hogy az erő magában 
hat-e, vagy más erők társaságában. Bármilyen is a test eredeti mozgás
állapota s bár hány erőnek a hatása alatt áll, Newton szerint mindegyik 
erő oly sebességváltozást idéz elő, mely a megfelelő erővel arányos s a 
melynek iránya megegyezik az erő irányával; mindegyik erő tehát a 
többitől függetlenül érvényesíti hatását. A tapasztalásból merített utóbbi 
igazságnak, bár egyenesen nem említi, már Bernoulli Dániel is jó hasznát 
veszi. Az egyidőben működő erők nem akadályozzák egymást a hatásban, 
s ha több erőnek a hatása alatt valamely test mozgásállapota nem vál
tozik, akkor nem az erők, hanem az erők hatásai ellensúlyozzák egymást. 
Pl. az asztalon nyugvó testre a súly folytonosan hat s folytonosan közöl 
vele függőlegesen lefelé irányuló sebességet. Az asztal ellenállása szintén 
folytonos s a testnek folytonosan függőleges fölfelé irányuló sebességet
ad. Ámde a test mozgásállapota az asztalon mindig ugyanaz marad, jól
lehet a két említett erő folytonosan hat, tehát nem az erők, hanem az 
erők hatásai ellensúlyozzák egymást, a mennyiben az egyenlő nagyságú 
s ellenkező irányú sebességek eredője nulla. Ha azonban az erő hatása 
független a test eredeti mozgásállapotától, akkor az állandó nagyságú és 
irányú erő ugyanazon a testen az egymásra következő egyenlő időközök
ben ugyanakkora sebességváltozásokat idéz elő, s így 2-szer, 3-szor, 
. . . w-szer nagyobb időközben a sebességváltozás is 2-szer, 3-szor, 
. . . w-szer nagyobb, szóval a sebességváltozás az erő hatásának az idejé
vel arányos.

Vegyük fel, hogy p állandó erő hatásának t idő alatt valamely 
testen V sebességváltozás felel meg; minthogy az együtt működő erők 
hatásai egymástól függetlenek, azért ha a fölvett testhez még egy, az 
előbbivel egyenlő nagyságú és irányú erő járul, akkor az utóbbi p erő 
szintén V sebességváltozást közöl a testtel, azaz 2p erőnek 2v sebesség- 
változás, s éppen így 3p, 4p, . . . np nagyságú állandó erőnek Sv, 4®, 
. . . nv sebességváltozás felel meg, szóval a sebességváltozás az erő 
nagyságával arányos.

Ha tehát valamely állandó p erőnek a hatása alatt az m tömegű 
test c sebessége t időközben ®-re változik, s más p l erőnek a hatása 
alatt az w, tömegű test ct sebessége tx időközben t^-re változik, akkor 
az előbb kifejtett tapasztalati igazságok alapján

f(r—с): (Л — e j  = p  mx t: p x m tx. vagy 
m (v — c) mx (Vj — Cj) 

t ' txp: px =
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mely egyenlet a mozgás második törvényét fejezi ki, -mert hisz m {v — c): 
t és mí(ví — Cj): az m és mi tömegek mozgásmennyiségeinek az
időegységben való változásai. Az utóbbi egyenlet, melyből

Pjfj m (v — c)
P m Á v i — ci)  t

világosan mutatja, hogy az erő nagysága arányos a tömeggel, föltéve, 
hogy a különböző erők a megfelelő tömegeken egyenlő időközökben 
ugyanakkora sebességváltozásokat idéznek elő. A súly és a tömeg ará
nyosságát oly testekre nézve, melyek a földhöz képest ugyanabban a 
helyzetben .vannak, Newton annyi ingakisérlettel igazolta, hogy manapság 
már a kereskedésben mindig s a tudományban is majdnem mindig mér
legelés útján, vagyis a testek súlyainak az összehasonlításával döntjük el 
tömegeiknek a nagyságát.

Az absolut [CfriSJ-mértékrendszerben oly px erő az erőegység, 
mely az mx =  1 gr tömegű testtel tx — 1 sec alatt vt —  ct == 1 
cmsec- 1 sebességváltozást közöl, a mikor tehát

m (v—c)p =■ ---------------=  ma,

a hol a az állandó gyorsulás. Az m tömegű test súlya
q — mg.

A most kifejtett erőegység a dyne, s így Budapesten az 1 gr-nyi 
tömeg súlya 981 dyne, a kg-nyi tömegé 981 kilodyne, a mgr.-nyi tömeg 
súlya pedig 0,981 dyne, azaz körülbelül 1 dyne. A föntebbiek után 
most már igen egyszerű módon kifejezhetjük a változó erő nagyságát is.

l)r. Wagner Alajos.

VEGYESEK.

A magyar tanulók országos tornaversenyéről bővebben szóltunk közoktatás- 
ügyi rovatunkban. Itt uehány adatra szorítkozunk. Az ünnep tüzetes leírását 
közölnünk ennyi idő múlva már késő volna. Szívesen adnók a győztesek jegy
zékét, de az sajnálatunkra még nincsen hitelesen megállapítva. A napilapok
ban megjelent tudósítás és kimutatás hibás és hiányos. De hibás és hiányos, 
mint a Herkules 11. számában olvassuk, a hivatalos jury-jegyzőkönyvek egy 
része is. A közokt. ministerium kérdő ívet küldött az iskolák igazgatóihoz és 
az érkező válaszok figyelembe vételével készül a hivatalos versenykönyv. 
A végrehajtó-bizottság utolsó üléséről közöljük a Nemzet következő tudósí
tását: A tanulók orsz. tornaversenyének végrehajtó bizottsága máj. 27-én 
tartotta a közoktatásügyi ministeriumban Csáky Albin gróf minister elnöklete 
alatt utolsó ülését. A minister megnyitó beszédében meleg köszönetét mondott 
a tornaversenyek rendezéséért első sorban Berzeviczy Albert államtitkárnak, 
kitől az eszme is származott, aztán összes tanácsosainak és a bizottság 
tagjainak ; azután felhívta a jelenvoltakat, hogy adják elő tapasztalataikat, a
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melyeket a versenyek jövő rendezése körül értékesíteni lehef. Legelőször is 
Berzeviczy államtitkár adta elő nagy figyelemmel hallgatott hosszabb beszéd
ben tapasztalatait, az általa észlelt hiányokat s ezek orvoslására szolgáló javas
latait, a melyeket azután a minister pontonként tárgyaltatott. Először is ki
mondotta a bizottság Berzeviczy államtitkár javaslatára s Klamarik János min. 
tanácsos, Kun Gyula, dr. Lutter Nándor, dr. Hertelendy László, Gerenday 
György, Bernáth Béla országgyűlési képviselő és Nagy János felszólalása 
után, hogy jövőre a tanulói versenyek két napon át tartsanak s a vidéki tanulók 
összesen négy napot töltsenek a fővárosban. Arra a kérdésre, hogy jövőre 
hol rendeztessenek a versenyek, dr. Lutter Nándor és Kun Gyula a mostani 
versenypálya (a városligeti mesterséges jégpálya) megtartása mellett szólaltak 
fel; Klamarik János figyelmeztet arra, hogy jövőre még több versenyző lesz 
s a tér kicsiny ; Porzsolt Jenő figyelmébe ajánlja a ministernek, hogy mármost 
meg kellene tenni a lépéseket egy állandó tribünökkel ellátott nagy fővárosi 
játék- és verseny-tér létesítésére.. Csáky gróf minister megjegyzi, hogy ily 
versenytér neki is eszménye, de ma még korainak tartaná meginditani az 
agitatiót, mielőtt biztosan tudnók, hogy czélt ériink-e. Ennélfogva a bizott
ság egyelőre az idei versenytér mellett maradt. Kimondotta a bizottság az 
államtitkár javaslatára és Szedlacsek Lajos, Bokelberg Ernő, Zsingor Mihály, 
Szafka Manó hozzászólása után, hogy a tornatanárok egyszerű tornaruhában 
jelenjenek meg a versenyeken, továbbá, hogy egy szabályzat készíttessék 
úgy a résztvevők, mint a jury tagjai részére. Hosszabb vitát keltett a felső 
iskolai hallgatók részvétele a versenyekben. Berzeviczy államtitkár kifejtette, 
hogy mily jogos várakozással tekintett az egyetemi hallgatók versenye elé, 
mily nagy súlyt helyezett arra s csak mintegy negyven ifjú állott sikra a 
sok ezer egyetemi polgár közül. A kik részt vettek, igen szép eredményt 
produkáltak, de számuk oly csekély volt, hogy a felső iskolai hallgatók ver
senyét teljesen elejteni javasolja, mindaddig, a míg az egyetemi ifjúságban 
jobban megerősödik a testületi szellem s a testi nevelés iránti érzék. 
Dr. Dollinger Gyula pártolja az államtitkár javaslatát. Kun Gyula tanácsos 
csak azokat az egyetemi hallgatókat bocsátaná versenyre, a kik valamely 
testedző egylet tagjai. Porzsolt Kálmán az államtitkár javaslata ellen szólal 
fel, mert a versenyből való kizárással csak a kedvét vennék el az egyetemi 
ifjúságnak ; sürgeti, hogy a testi nevelést a középiskolákon túl az egyetemekre 
is terjeszszék ki, egyetemi torna- és vivó-termek létesítése s egyetemi sport
egyletek támogatása által, mert a testedzésre az ifjúságnak épen akkor van 
nagy szüksége, mikor az egyetemre kerül s különféle szórakozások satnyítják 
testét; ha a kormány kiterjeszti az egyetemekre is a testedzést, akkor 
nagyobb részvételre lehet számítani, de addig is kéri fentartani a felső iskolai 
hallgatók versenyét is. Csáky gróf minister osztozik az államtitkár sajnál
kozásában, hogy kevesen jelentkeztek az egyetemi polgárok közül, de maga 
is azt tartja, hogy kizáratással kedvüket szegnők s a jövő versenyek alkal
mával még lehet velük egy kísérletet tenni. Az ülés végén Hertelendy titkár 
tett jelentést a versenyek kiadásairól és bevételeiről; a deticzit előreláthatólag 
igen csekély lesz. Csáky gróf minister köszönetét mondott Hegedűs Sándor 
országgyűlési képviselőnek, a kit betegség gátolt a megjelenésben és a ki mint 
a végrehajtó albizottság elnöke nagy tevékenységet fejtett ki a versenyek
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rendezése körül. A bizottság tagjainak köszönetét Csáky gróf minister, 
Berzeviczy államtitkár, valamint Hertelendy bizottsági titkár irányában Kun 
Gyula tolmácsolta. Ezzel a bizottság Csáky ministert éltetvén, szétoszlott.

A magántanárok küldöttségének tagjai, melyről az 560. 1. volt szó, a követ
kezők voltak : Kármán Mór, Báron Jónás, Borbás Vincze, Fröhlich Búbért, 
Moravcsik Ernő, Schächter Miksa, Szabó Dénes. Takács Endre, Alexander 
Berná,t. A memorandumot Kármán Mór adta át a következő beszéd kíséretében. 
„Nagymélt. Minister Ur! Kegyelmes Urunk! A budapesti egyetemi magán
tanárok jó nagy többségének nevében jelentünk meg, hogy kikérjük Nm. 
jóakaró figyelmét az emlékirat számára, melyben az egyetem tek. tanácsa által 
felterjesztett magántanári szabályzatra megteszszük alázatos észrevételeinket. Nm. 
uram, nem panaszt emelni jövünk, még kevésbbé vádat. A mit sérelmesnek 
találunk, az a rossz hagyományon alapuló ferde felfogás, mely az egyetemi 
tanárságban nem lát mást, mint tiszti szabadalmat, nem tekintve olykor még a 
tanulás múlhatatlan szükségleteit sem. Kötelességünknek tartottuk ennek 
ellenében kifejezést adni a főiskolai oktatás igaz érdekeinek, nemzeti tudományos 
fejlődésünk jogos követeléseinek, a mint törvénybe is iktatva vannak. 
Tettük pedig abban a hitben, hogy megfelelünk vele Nm. intentióinak is, midőn 
az egyetemi rendszer megindított reformjának czéljául egyenest a tanítás és 
tanulás intensivebbé tételét, hatásosabb alakulását tűzte ki. Ily czélzattal 
véleményünk szerint, merőben ellenkezik az egyetemi oktatás tényezőinek, a 
nyilvános és magán tanároknak elvtelen egymással szembe állítása, a tudomá
nyos szellem oly indokolatlan korlátozása, a mint a szervezeti javaslat tervezi. 
Megnyugvó bizalommal várjuk azért s hódoló tisztelettel Nagym. határozatát“. 
A minister ur válaszában biztosította a küldöttséget, hogy az ügyet alaposan 
meg fogja vizsgálni s igazság szerint, a magántanárok iránt jóakarattal 
elintézni. Hasonlóképen nyilatkozott Berzeviczy államtitkár is, kinél a küldöttség 
azután tisztelgett, Itt megemlitjük, hogy összesen 72 tanár irta alá a 
memorandumot.

Kinevezések. A király dr. Demkó Kálmánt, a lőcsei áll. főreáliskola 
vezetésével megbízott rendes tanárt ez intézet rendes igazgatójává nevezte 
ki. — A vall. és közokt. minister kinevezte Gáspár Károly székesfehérvári 
keresk. akadémiai tanárt végleges minőségben a nagykállói áll. főreáliskolához, 
Kanyaró Ferencz és Boros Sándor kolozsvári unit. főgymnasiumi helyettes 
tanárokat eddigi állomásukra, dr. Némethy Géza budapesti V. kér. kath. fő
gymnasiumi helyettes tanárt végleges minőségben eddigi állomására, Haraszti 
Gyula kassai áll. főreáliskolai rendes tanárt a budapesti VI. kér. áll. reál
iskolához, Huszka József nagykállói áll. főreáliskolai rendes rajztanárt ugyan 
e minőségben a budapesti IV. kér. kath. főgymnasiumhoz és dr. Hittrich 
Ödön hajdúböszörményi ev. ref. gymnasiumi tanárt a selmeczbányai ág. ev. 
főgymnasiumhoz rendes tanárokká.

Tanárválasztás. A pesti ág. liitv. evang. magyar-német egyházgyülekezet 
f. é. május 28-án tartott évi közgyűlésében elhatározta a párhuzamos osztálynak, 
mely a gyülekezet gymnasiumának első osztálya mellett eddig kisérletkép 
fennállott, állandósítását s evvel kapcsolatban — a folyó 1890/1-iki tanév
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elejétől számítandó érvényességgel — egy új tanszéknek rendszeresítését. E 
tanszékre a közgyűlés egyhangú határozattal rendes tanárrá választotta dr. 
Petz Gedeon egyetemi magántanárt, a ki segédtanári minőségben már két 
évig működött az említett gymnasiumnál.

Áthelyezések. A vall. és közokt. minister áthelyezte eddigi minőségük
ben Potásy János nagykállói áll. főreáliskolai rendes tanárt a nagyváradi áll. 
föreáliskolához és Szirmay Antal budapesti IV. kér. kath. főgymnasiumi rendes 
rajztanárt a budapesti II. kér. kir. kath. főgymnasiumhoz.

Megerősítés. A vall. és közokt. minister Méhely Lajos brassói áll. 
föreáliskolai rendes tanárt e minőségében végleg megerősítette.

Nyilvánossági jog. A vall. és közokt. minister a szentesi községi gym
nasium VII. osztályának az 1890/1. tanévre a nyilvánosság jogát megadta 
(21110/1891. sz.).

Érettségi bizonyítványok érvényesítése. A jezsuiták által vezetett travniki 
főgymnasiumban a folyó tanévtől kezdve, egyelőre öt évi hatálylyal, érettségi 
vizsgálatok fognak tartatni az e végből kirendelendő állami vizsgáló bizottság 
előtt. A nevezett gymnasium által kiállított érettségi bizonyítványokat a közös 
pénzügyminister megkeresésére a vall. és közokt. minister Magyarországon is 
államérvényeseknek, azaz: hazai főiskolákra jogosítóknak nyilvánítja, mind
azon által oly feltétellel, hogy az oly tanulók, kik ily érettségi bizonyítványnyal 
valamely hazai főiskolára rendes hallgatókul kívánnak felvétetni, megelőzőleg 
egy kijelölendő hazai főgymnasiumon a magyar nyelvből s irodalomból s a 
magyar történetből pótló vizsgálatot tartoznak tenni. (1028/1891. ein. sz.).

Pályázatok. A vall. és közokt. ministerium a következő állomásokra 
hirdet pályázatot: a) a kassai áll. főreáliskolánál az 1891/2. tanév elején 
betöltendő tornatanítói állomásra; évi fizetés 500 frt; határidő f. é. június 
20-ika ; b) a munkácsi áll. főgymnasiumnál az 1891/2. iskolai év kezdetével 
betöltendő latin-magyar és latin-német nyelvi két tanári állásra; rendes tanárnak 
1200 fi t fizetés, 200 frt lakáspénz és 100 frt ötödéves pótlék; helyettes 
tanárnak 800 frt évi díj ; határidő jún. 20-ika ; c) a nagyváradi áll. főreál
iskolánál az 1891/2. tanév kezdetén elfoglalandó franczia-magyar rendes tanári 
állomásra; fizetés mint b) alatt; határidő jún. 20-ika; d) a nagykállói áll. 
főreáliskolánál a jelen tanév végével megüresedő szabadkézi rajztanári rendes 
tanszékre ; fizetés mint b) alatt; határidő jún. 25-ike ; é) az állami kezelésbe 
veendő és fokozatosan főreáliskolává fejlesztendő debreczeni reáliskolánál a 
jövő tanév kezdetével betöltendő ábrázoló gemetria-mathematikai, magyar-német 
nyelvi és történelem-földrajzi három tanári állásra; fizetés mint b) alatt; 
határidő júl. 1-je.

Kitüntetések, jubilaeumok, ovatiók. A király Kárffy Titusz vall. és közokt. 
ministeri tanácsosnak saját kérelmére történt nyugdíjaztatása alkalmából sok 
évi buzgó és kiváló szolgálata elismeréséül a sz. István-rend kis keresztjét 
díjmentesen adományozta, A kitüntetett, a ki több mint félszázadot töltött 
kitartó buzgalommal a közszolgálatban, ápr. 30-án vált meg hivatalától. Ez 
alkalommal dr. Berzeviczy Albert államtitkár intézett a távozóhoz a ministerium
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tisztikara élén és nevében meleghangú búcsúszót. Kárffy hosszabb ideig a 
középiskolai ügyek élén állott és így a tanárság jól ismeri működését. 
Egyesületünk méltatva a középiskolai tanügy terén szerzett érdemeit, 
tiszteleti tagjává választotta. — A temesvári főgymnasium május 3-án ünnepelte 
nagy fénynyel fennállásának százéves jubilaeumát. Délelőtt 9 órakor a templom
ban nagy zenés mise volt Te deummal, melyet Délmagyarország legelőkelőbbjei 
jelenlétében Dessewfify Csanádi püspök szolgáltatott nagy segédlettel. Ezután 
a városi vigadóban tartottak iskolai ünnepet, melynek végeztével Kalmár 
Endre piarista tartományfő lelkes beszédet intézett a kegyesrendiekhez és az 
ifjúsághoz, a magyar nemzeti érzület fejlesztésére és terjesztésére serkentvén 
őket. Délután a refectoriumban díszebéd volt, melyen Temesvár és vidéke 
legtöbb előkelősége volt jelen. — Székelyudvarhelyt dr. Vajda Emil főreál
iskolai zenetanár nem rég tartotta meg a székely nemzeti muzeum újonnan 
építendő csarnoka javára félszázados jótékonyczélú hangversenyét. A derék 
zenetanárt, a ki félszázad alatt mintegy tízezer forintot szerzett össze hegedű
jével jótékony czélokra, a közönség ez alkalommal meleg ovatióban részesítette. 
A dalegylet, melynek jubiláns karnagya, díszes ezüst babérkoszorúval, a 
közönség pedig értékes gyémántos gyűrűvel lepte meg.

Halálozások. Budapesten elhúnyt ápr. 30-án dr. Császár Károly, IV. kér. 
közs. főreáliskolai tanár, életének 50-ik évében, hosszas szenvedés után. A 
boldogult régebben kegyesrendi tanár volt, a rendből való kilépése után rövid 
ideig Budapestenhirlapiró, azután két évig Kolozsvárt polg. iskolai igazgató, végűi 
a budapesti IV. kér. főreáliskola rendes tanára és a magyar-franczia biztosító 
társaság mathematikai tanácsosa. Egyike volt legtehetségesebb és legkép
zettebb tanárainknak, ki mint kiváló mathematikai és paedagogiai iró 
maradandó nyomokat hagyott középiskolai ügyünk történetében. — Debreczen- 
ben elhúnyt máj. 26-án dr. Kardhordó Ambrus, a magyarországi kegyesrendi 
tanítórend nesztora, ki 70 évet töltött a piarista szerzetben és 63 év óta 
áldozó pap volt, életének 87-ik évében. Kardhordó Ambrus Sasváron született 
1804. jan. 8-án. A kegyesrendiek szerzetébe 1821-ben lépett. Debreczenbe 
1844-ben ment házfőnek és gymnasiumi igazgatónak és ebben a hivatalában 
1874-ig működött, mikor a tanítástól is visszavonult. Közel ötven évig lakott 
Debreczenben, ott ülte meg aranymiséjét és félszázados bölcsészetdoctori 
jubilaeumát. Négy évvel ezelőtt a király a Ferencz József-rend lovag
keresztjével tüntette ki az agg tanárt. Ez volt életének utolsó derűje. Ettől 
fogva testi ereje folyton hanyatlott, úgy hogy szobáját többé el nem hagy
hatta. Halála élénk részvétet keltett Debreczenben, hol közbecsülésnek örven
dett és annak idején a társadalmi életben is tevékeny részt vett. Különösen 
a szegény tanulóknak volt jótevőjük, a kiket sajátjából is segélyezett. Hosszú 
tanári pályáján tanítványainak száma több ezerre rúg. Közismeretes az az eset, 
mely censor korában Petőfivel hozta összeütközésbe. — Saáron (Hevesm.) 
elhúnyt május 28-án Kiáltossy József, a budapesti VII. kér. áll. főgymnasium 
rendes tanára, életének 29-ik, tanári működésének 6-ik évében. A boldogult 
a fiatal tanári nemzedék egyik legkiválóbb tagja volt. Egyiránt kitűnt philo- 
logiai, valamint paedagogiai képzettségével, s eddigi nem nagy irodalmi 
munkássága is a legszebb reményekre jogosított. Kevés tanár van, a ki mint ő,
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noha rendkívül pontos és szigorú volt, annyira meg tudta volna nyerni tanít
ványai szeretetét, míg az eredmény, a melyet tanítása után felmutatott, szinte 
párját ritkította. Multis ille bonis flebilis occidit! — Nyugodjanak békében !

Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Szerkesztette dr. Kiss Áron. Budapest, 
1891. Kiadja Hornyánszky Viktor könyvkereskedése. N8r. XVI és 518 1. 
Ára 3 frt. Nem fejezhetjük be évfolyamunkat, hogy legalább meg ne említsük 
azt a nagybecsű munkát, melylyel dr. Kiss Áron a nemzeti nevelés minden barátját 
megörvendeztette és hálára kötelezte. Az ország legkülönbözőbb vidékeiről 
találjuk itt összeválogatva és rendezve az eredeti magyar játékokat, dallamokkal 
és utasításokkal ellátva. A mű három szakaszra oszlik, melyek közűi az első
ben vannak a felnőttek játékai ölbeli gyermekekkel, a másodikban mondókák : 
állathivógatók, állatriasztók, sípszókeltők, sóskaszedők, esöszólítók, naphivo- 
gatók, játékra szólítók, kiolvasók és hintázók, a harmadikban a tulajdon
képi játékok nagy mennyiségben számos változattal. A gyűjtemény termé
szetesen együtt adja a játékokat s az egyes iskola-fajták számára való 
paedagogiai földolgozást az illető iskola fajták paedagogusaira bízza. Meg
találja benne a magáét nem csak a kisdedóvó és népiskola, hanem a közép
iskola is, az utóbbi különösen alsó két osztálya számára. Melegen ajánljuk e 
becses és nagyfontosságú mű megszerzését a tanári és ifjúsági könyvtárak
nak egyaránt. Jótékony czélt is segítünk vele; tiszta jövedelme fele részben 
a magyar tanítók árvaházát illeti.

Közgyűlési értesítő.
Tájékoztatás a közgyűlési fölolvasásokról. A megvitatás alá 

esők közt első dr. Kármán Mór fölolvasása a középiskolai tanárképzésről. 
Erre nézve az áprilisi füzetünk 435—436. és jelen füzetünk 519—528. 
lapján közlőitek után külön tájékoztatásra nincs szükség.

Kardos Albert előadásának a községi és felekezeti tanárok anyagi 
helyzetéről főbb pontjai: Az előadó mindenek előtt hű képét adja a 
községi és felekezeti tanárok helyzetének. Megbízható adatokból kitünteti 
azon főbb különbségeket, melyek a községi és felekezeti tanárok helyzetét 
az államiakénál kedvezőtlenebbnek bizonyítják. Ezek a különbségek két 
csoportba oszthatók, mert a nem állami tanárok egyrészt kevesebb 
javadalmazásban részesülnek, másrészt több munkát végeznek. — Az 
előadás második része azokkal az eszközökkel foglalkozik, a melyekkel a 
községi és felekezeti tanárok czélját, t. i. az államiakéval egyenlő 
javadalmazást el lehetne érni. Az eszközök foganatosítása három hatóság 
körébe tartozik és a szerint bárom csoportba oszlik: Némelyeket a 
fentartó hatóság, másokat a kormány s ismét másokat csak a törvény- 
hozás adhat meg. — Az előadó végül rámutat arra az álláspontra, melyet 
az orsz. középisk. tanáregyesületnek ebben a kérdésben el kell foglalnia.

Suppan Vilmos fölolvasásának tárgya: a középiskola föladata az 
ifjúság testi nevelése érdekében.

Titkári fölhívás és értesítés. Van szerencsém a körök t. elnökeit 
fölkérni, hogy évzáró üléseik jegyzőkönyveit szíveskedjenek legkésőbb
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június hó 25-ig hozzám (II. Batthyány-utcza 18.) juttatni és a választmányi 
tagságra ajánlottak neveit bejelenteni (L. az alapszab. 44. és 46. pontjait).

A közgyűlésen részt venni óhajtó vidéki tagokat értesítem, hogy 
a kik a déli vasúton, vagy az osztr. magy. államvasútak bécs-baziási 
vonalán szándékoznak Budapestre utazni, azok 33% árengedésben 
részesülhetnek. Az erre való igazoló jegyekért szíveskedjenek hozzám 
fordulni.

Végül van szerencsém értesíteni a t. tagtársakat, hogy a kik egy 
a Vaskapuhoz rendezendő kirándulásban részt venni óhajtanak, szíves
kedjenek legkésőbb június 25-ig nálam jelentkezni. A költség a résztvevők 
számától függ. Szerelemhegyi Tivadar

titkár.
Fölhívás a kiállítás ügyében. Fölkérjük azon vidéki tagtársainkat, 

a kik az idei jubilaeumi közgyűlésre a fővárosba jönni szándékoznak, 
szíveskedjenek velünk ezt dr. Веке Manó czímére (V. kér. áll. főreál
iskola) június 25-ig közölni, hogy a kiállítási juryt megalkothassuk.

A kiállítási bizottság.
Elnök: Dr. Staub Móricz, titkárok: Dr. Веке Manó és Szerelem- 

hegyi Tivadar.

Elszállásolás. A kik a közgyűlés ideje alatt jutányosabb el
szállásolást kívánnak, szíveskedjenek nálam jelentkezni. Ágyak az itteni 
iskolákban; napjára 60 kr. a kiszolgálással együtt. Minthogy korlátolt 
szám van, a jelentkezést legkésőbb június 25-ig kérem. Minden jelentkező 
szíveskedjék velem pontosan tudatni megérkezése idejét és hogy meddig 
marad. A szállás helyét közlöm postán. Ttajner Ferencz

reálisk. tanár
(VI. kér. Lovag-utcza 18. sz.).

Díszebéd. Jubilaeumunk fényét fogja emelni, ha a júl. 5-én 
vasárnap 3 órakor tartandó banketen mennél számosabban vesznek részt. 
Minthogy a helyiség választása czéljából a résztvevők számát előre kell 
tudnunk, kérem a t. tagtársakat, szíveskedjenek nálam f. június hó végéig 
jelentkezni. Részvételi jegy 3 frt. Tiber Ágost

(II. kér. áll. főreáliskola.)
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AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET

ALAPSZABÁLYAI.
I. szakasz.

Az egyesület ezíme, ezélja és eszközei.
1. Az egyesület ezíme: «Országos középiskolai tanáregyesület»; szék

helye Budapest.
2. Az egyesület ezélja: a tanügyet minden irányban figyelemmel kísérni, 

különösen a középiskolai oktatás és nevelés ügyét s a középiskolai tanárok 
érdekeit előmozdítani és védeni, végül oly helyiséget tartani, a hol az egyesület 
helybeli és vidéki tagjai egymással érintkezhetnek.

3. E végre tagjaiból az ország különböző vidékein köröket alakít, gyűlé
seket tart, melyeken az egyes tagok nevelés oktatási vagy más tudományos 
kérdésekről értekeznek és vitatkoznak, melyeket az előadott tárgyakhoz képest 
megvitatások követhetnek.

4. Az egyesület ezélja elérésének megkönnyítésére folyóiratot ad ki és a 
fővárosban megfelelő helyiséget tart.

5. A kiadások födözésére az alapítványok kamatai és az évi tagdíjak 
szolgálnak.

II. szakasz.
Az egyesület tagjai.

6. Az egyesület tagjai négyfélék ; úgymint: alapítók, tiszteletbeliek, ren
desek és rendkívüliek.

7. Alapító tagolt azok, kik az egyesület részére legalább száz forintot 
fizetnek be, vagy 100 frt névértékű állami vagy az állam által biztosított érték
papírt vagy magyar földhitelintézeti záloglevelet adnak.

8. Tiszteletbeli tagokul oly férfiak választatnak, kik a nevelés- és oktatás
ügy előmozdításában bármily irányban maguknak kitűnő érdemeket szereztek.

9. Rendes tagokká lehetnek a magyar koronához tartozó országok egye
temi, műegyetemi, akadémiai, gymnasiumi, reáliskolai, továbbá gazdasági, keres
kedelmi, képző intézeti, polgári, felsőbb leány-, középipar- és egyéb középiskolai 
jelleggel biró szakiskolai tanárok s tanítónők, valamint az említett tanintézetek 
bármelyikére okiratilag képesített jelöltek, doctorok és a tanügy administratio- 
nális tisztviselői.

10. Rendkívüli tagokul oly feddhetetlen jellemű egyének vétetnek föl az 
egyesületbe, kik a nélkül, hogy a fentebbi minőséggel bírnának, a tanügy iránt 
érdeklődnek.

*
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11. A ki egyesületi rendes tagúi kíván felvétetni, ebbeli szándékát: 
sajátkezűleg aláirt nyilatkozatban egy egyesületi rendes tag ajánlata mellett a 
választmánynak kijelenti. — A rendkívüli tagok szintén Írásbeli nyilatkozat 
alapján vétetnek fel két tag ajánlatára. — Ha a választmány többsége a felvétel 
mellett nyilatkozik, az illető e nyilatkozat által taggá válik; az elutasítottnak 
szabadságában áll ügyét a közgyűlés elé terjeszteni.

12. Tiszteletbeli tagokat a közgyűlés választ a választmány ajánlatára.
13. A választmánynak jogában áll, oly tagokat, a kik akár a polgári 

életben vagy az irodalom terén botrányt okoztak, akár másnemű működésökket 
az egyesületnek czélját, tekintélyét és érdekeit veszélyeztették, az egyesületből 
kizárni. Kizáró határozat hozatala előtt a kör, a melyhez az illető tartozik,, 
véleményadásra szólítandó fel; a szavazat minden választmányi tagtól bekérendő; 
a szavazatok két harmada dönt; a szavazás ilyen esetekben mindig titkos. A 
kizárás ellen a közgyűléshez lehet felebbezni.

III. szakasz.

A tagok kötelességei és jogai.
14. A rendes és rendkívüli tagok három-három évre kötelezik magukat, 

még pedig a fővárosiak 10 frt, a vidékiek 4 frt évi tagdíj fizetésére. Ha valamely 
fővárosi tag vidéki, vagy megfordítva, ha valamelyik vidéki tag fővárosi lakos 
lesz, arra nézve a tartózkodási hely megváltoztatásától kezdve, a megfelelő 
tagsági kötelezettség lép érvénybe.

15. A ki az egyesületi év utolsó vagy utolsó előtti hónapjában lép be 
tagul, arra az egyesületi évre, a melyben belép, félévi tagdíjat tartozik fizetni.

16. Azon egyesületi tagok, kik nem középiskolai tanárok, s az 1890. évi 
junius hó 30-ig már rendes tagok voltak, régi jogaik és kötelezettségeik mellett 
tovább is rendes tagok maradhatnak. Az oly egyesületi tag, ki a három éves cycluson 
belül május végéig kilépését Írásban be nem jelenti, úgy tekintetik, mint ki 
kötelezettségét újabb három évre hallgatag elvállalja; kivétetnek azok, a kik a 
tanári pályáról lelépnek. — Az alapító és tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek. 
— Az egyesületi év rendes közgyűléstől a másik rendes közgyűlés kihirdetett, 
idejéig terjed, akár megtarthatták azt, akár nem.

17. A tagok kötelesek az egyesület czélját az alapszabályokban kitűzött 
határon belül előmozdítani, az évi tagdíjat, és pedig a kik 10 frtot fizetnek, az 
összeg felét deczember 31-ig, másik felét április 30-ig, a kik pedig 4 frtot fizet
nek, az egész összeget deczember 31-ig Budapesten az egyesületi pénztárnok 
kezéhez juttatni Ezeken a határnapokon túl a tagdíjhátralékok az illetők költségére 
posta útján hajtatnak be. Kivétetnek az év közben fölvett tagok, kik első évi 
tagdíjukat fölvételüktől számítva két hónap eltelte alatt tartoznak beszolgáltatni.

18. Az oly tagoktól, kik tagdíjukat 2 éven át nem fizetik, jogában áll a 
választmánynak az egyesület követelését biróilag behajtani; illetékes valamely 
budapesti bíróság.

19. Minden rendes tag szavazó és indítványozó joggal bir, választó és- 
választható.

20. A tiszteletbeli és alapító tagoknak ugyanazon jogaik vannak, mint a. 
rendes tagoknak.



21. A rendkívüli tagoknak jogukban áll, az egyesület helyiségeit látogatni, 
a választmányhoz Írásban indítványt benyújtani, rendkívüli tagot ajánlani és 
valamely körhöz csatlakozni.

22. Az egyesület minden tagjának és minden körnek az egyesület költ
ségén kiadott nyomtatványokból egy-egy példány jár. Ez illetmény küldése oly 
tagokkal szemben, kik egy évi kötelezettségöknek eleget nem tettek, felfüggeszt
hető' mindaddig, mig mulasztásukat nem pótolják.

23. А ki as egyesületből ki akar lépni, köteles ebbeli szándékát a fő
titkár útján a választmánynak Írásban bejelenteni, magától értetvén, hogy az 
csak a 17. pontban elvállalt kötelezettség teljesítése után történhetik. Halál 
■esetére minden kötelezettség megszűnik.

IV. szakasz.
Az egyesület ügykezelése.

24. Az egyesület ügyeit: a) a közgyűlés, b) az egyesületet képviselő bizott
ság, c) a választmány, d) a tanári körök és e) a budapesti szakosztályok viszik.

A )  A  kö zg y ű lé s .
25. A közgyűlés minden évben a nagy szünidőkben, az előző közgyűlés 

által meghatározott helyen és napokon a választmánytól megszabott s négy 
héttel előre kihirdetett napirend szerint tartatik meg.

26. A közgyűlés tárgyai: á) a főtitkár évi jelentése az egyesület és a 
körök évi működéséről; b) az évi számadások, a levéltár és könyvtár meg
vizsgálása ; c) az évi költségvetés megállapítása; d) közérdekű értekezések 
felolvasás és megvitatása; e) indítványok megvitatása; f) a választmány, a 
szerkesztő és a tisztikar megválasztása; a szerkesztő és a tisztikarnak tagjai 
csak budapestiek lehetnek; g) esetleg az alapszabályok módosítása; h) tisztelet
beli tagok választása ; i) a körök számának és székhelyének meghatározása ; 
k) az ügyrend megállapítása.

27. A közgyűlés határozatra képességéhez legalább 40 rendes tag jelenléte 
szükséges; határozat csak általános többséggel hozható. Ha az alapszabályok 
módosítása forog fenn, mi minden egyes esetben egy negyed évvel előre közzé
teendő, akkor legalább 100 tag jelenléte szükséges határozatot a jelenlevők 
két harmada hoz. Ha 100 tag nem jönne össze, akkor a közelebbi rendes 
közgyűlésre halasztandó, tekintet nélkül a jelenlevők számára. Csak a jelenlevő 
■tagok szavazhatnak, még pedig a választásoknál mindig, tiz tag ajánlatára pedig 
bármely ügyben is csak titkosan.

B )  A z  eg y e sü le te t k é p v ise lő  b izo ttság .

28. Az egyesületet képviselő bizottság áll: a) a tisztikarból, b) a választ
mánynak budapesti és vidéki tagjaiból, c) a körök elnökeiből és jegyzőiből.

29. A bizottságot a tanév közben netalán felmerülő fontos és sürgős tan
ügyi kérdéseknek megvitatására a választmány megbízásából az elnök hívja össze ; 
ezen bizottság fel van jogosítva az egyesület nevében nyilatkozni.

30. A bizottság határozatot csak akkor hozhat, ha a bizottsági tagoknak 
legalább egy ötödé jelen van. A személyesen meg nem jelenhető tagok vélemé
nyüket írásban beküldhetik.
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C )  A  v á la s z tm á n y .

31. Minden más ügyet, mely a 24. pontban megemlítve nincs, az egye
sület választmánya intéz el, melynek tagjai: a) az elnök; b) a két alelnök; c) a 
főtitkár; d) a titkár; e) a szerkesztő; f) a pénztárnok; g) a tiszteletbeli tagok;
h) 30 budapesti és 60 vidéki tag. Ez utóbbiak közül 30-at a körök jelöltjeiből, 
30-at pedig szabadon választ a közgyűlés.

32. A választmány budapesti tagjai közül az elnök, az aleinökök, a szer
kesztő, a pénztárnok és a titkárok csak minden harmadik évben választandók. 
A választmány budapesti tagjainak csak egy harmada választandó évenként újra. 
Az a harmad, a melynek három éves mandátuma lejár, a választmányból kilép. 
A kilépett tagok újra is megválaszthatok. Hasonló eljárás alá esnek a választ
mánynak ama vidéki tagjai is, a kiket a közgyűlés szabadon választ. A körök 
ajánlottal mindig egy-egy évre választatnak.

33. Az elnök vezeti az egyesületi üléseket és kiutalványozza a választ
mány által megállapított költségeket. A választmány vagy valamely kör felhí
vására lépéseket tesz egyesek vagy valamely középiskola érdekében a hatósá
goknál. Képviseli az egyesületet egyesek és hatóságok irányában; végre köte
lessége az egyesület pénztárát évközben is megvizsgáltatni. Akadályoztatása 
esetén mindenben az aleinökök egyike helyettesíti.

34. A szerkesztő az egyesület folyóiratát a választmány ellenőrzése mel
lett szerkeszti és felelős a közgyűlésnek. A szerkesztő évi tiszteletdíjban részesül, 
melyet előre a közgyűlés állapít meg.

35. A főtitkár kezeli az irodaügyet; nyilvántartja a tagok és körök számát; 
e végből kiadó- és anyakönyvet vezet. A fontosabb irományokat az elnökkel 
együtt, a kevésbbé fontosakat maga állítja k i; a rendes közgyűlésen összefoglaló 
jelentést tesz az egyesület,-illetőleg a körök működéséről. A főtitkár évi tisztelet
díjban részesül, a melyet előre a közgyűlés állapít meg.

36. A titkár kezeli az egyesület könyvtárát, segíti és helyettesíti a főtit
kárt. A titkár évi tiszteletdíjban részesül, a melyet előre a közgyűlés állapít meg.

37. A gazda felügyel az egyesület helyiségeire és ezt gondozza; a bútor
zatról, a melyért felelős, leltárt vezet és ezt a leltárt minden év végén átvizs
gálás végett az elnöknek benyújtja. Működési körét pontosabban a választmány 
körvonalozza. A gazdai teendőkkel esetleg a titkár is megbízható. A gazda évi 
tiszteletdíjban részesül, a melyet előre a közgyűlés állapít meg; ha a titkár 
bízatnék meg a gazdai teendőkkel, ez évi tiszteletdíj őt illeti meg.

38. A pénztárnok beszedi a tagdíjakat, kifizeti az elnöktől aláirt utal
ványokat, havonkint számot ád a választmánynak s gondoskodik, hogy az egye
sület készpénze a választmány belátása szerint gyümölcsözőleg elhelyeztessék, 
és végre az egyesületi év végén átadja az elnöknek az évi részletes számadást. 
A pénztárnok évi tiszteletdíjban részesül, a melyet előre a közgyűlés állapít meg.

39. A választmányi tagok feladata az indítványokat a választmányi 
gyűléseken megvitatni, az elnöktől vett megbízásokban eljárni, és szükség esetén 
az elnök felszólítására ideiglenesen a titkári, könyvtári vagy pénztárnoki 
teendőket is elvállalni.

40. A választmány csak akkor hozhat határozatot, ha a jelenlevő tiszt
viselőkön kívül legalább öt más választmányi tag is jelen van.
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D) A körök.
41. A körök a közgyűlés megállapodása szerint az ország különböző vidé

kein egyesületi tagokból alakulnak.
42. Czéljuk: az egyesület tagjainak az egyesületi munkában nagyobb 

részt biztosítani; a tagoknak módot adni, hogy a középiskolai tanügy helyes 
érdekeinek és szükségleteinek is kifejezést adhassanak, az egyesületi munka 
felosztása által a közgyűlési tanácskozásokat előkészítsék és irántuk szélesebb 
körben érdeklődést keltsenek.

43. E végből az egyesületi közgyűlésen megállapított évi programmtéte- 
leket vagy a budapesti választmány által ajánlott kérdéseket tárgyalják. Foglal
kozhatnak azonban minden más középiskolai és tudományos kérdéssel is, és 
ennek tárgyalására a budapesti választmány útján a többi körök figyelmét is 
felhívhatják. Végre nyilvános, népszerű előadásokat is tarthatnak.

44. Minden kör évenkint egyszer, május vége előtt évi gyűlést tart a kör 
székhelyén vagy a kör más városában, melyet a kör évi gyűlése kijelöl.

45. Ez évi gyűléseken kívül a kör székhelyén, vagy esetleg a kör más 
helyén is, a kör évi gyűlésének megállapodása szerint, rendes időközben, helyi 
gyűlések tarthatók. Ezek főkép a kör évi gyűlésének előkészítésére szolgálnak, 
de más középiskolai kérdésekkel is foglalkozhatnak. E helyi gyűlésekről is 
jegyzőkönyv vezetendő és a kör évi gyűlésén jelentés teendő.

46. Az évi gyűlés teendői: 1. A jegyző jelentése a kör évi működéséről.
2. A 40. pontban említett tételekre és kérdésekre vonatkozó véleményeknek 
illetőleg határozatoknak végleges megállapítása, melyeket a kör munka-programm- 
jába felvett. 3. Programmtételek ajánlása a jövő évi egyesületi közgyűlésre
4. A kör elnökének és jegyzőjének a jövő iskolai évre való megválasztása.
5. A vidéki választmányi tagságra való kijelölés, tekintettel az ajánlás sorrendjére.

47. A budapesti választmány a köröket az egyesületi közgyűlés határoza
tairól tudósítja, esetleg tételeket ajánl tárgyalásra, s általában az egyesület 
középponti orgánuma, az egyesület ügyeinek intézője a körökkel szemben is. 
Gondoskodik a körök évi gyűlése jegyzőkönyvének közzétételéről az egyesület 
folyóiratában, mely általában a körök működéséről tudósítja a tagokat. Gondos
kodik arról is, hogy a körök évi gyűléseinek a közgyűlésre vonatkozó munkálata, 
határozatai, ajánlatai a közgyűlés elé kerüljenek. Viszont a körök elnökei tudó
sítják a választmányt a kör működéséről, beküldik az évi gyűlések jegyzőkönyvét, 
határozatait, ajánlatait, s az egyesület elnökének kívánságára, a kör mindenféle 
irományait.

48. A körök önmaguk készítik el ügyrendjüket, melyet az egyesület 
közgyűlés hagy jóvá.

£ )  A  b u d a p e s t i  s za k o s z tá ly o k .

49. Az egyesület budapesti tagjai két szakosztályra oszlanak fel. Az I. szak
osztályba tartoznak : a paedagogia, nyelv és irodalom, történet és philosophiai, 
— a II. szakosztályba a természettudományok, mathematika, földrajz, szabad 
kézi és geometriai rajz.

50. A szakosztályok ügyköre : a) a körükbe vágó irodalomnak szemmel- 
tartása és ápolása; b) a beküldött értekezések felolvasása és megbírálása; c) az
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egyes szakosztályokat érdeklő indítványok tétele, nemkülönben a mások által 
tett indítványok megvitatása s maga részéről való eldöntése.

61. Ha valamely szakosztály szükségesnek látja, ág-osztályokra is fel- 
oszolhatik. Mind a szak- mind az ág-osztályok elnököt és jegyzőt választanak.

52. Az esetre, ha a szakosztályok együttes működése szükséges, a két 
szakosztály együtt összes ülést tart. Az összes ülést az egyesületi elnök vagy 
helyettese hívja egybe s az összes ülésen is ő elnököl. Ezen összes ülésen 
minden tagnak egyenlő tanácskozó és szavazó joga van.

53. A szakosztályok határozatképességéhez öt tag és az elnök meg a 
jegyző jelenléte szükséges.

Y. szakasz.

Az egyesület pecsétje.
54. Az egyesület pecsétje Minerva mellképe «Országos középiskolai tanár- 

egyesület 1867» körirattal.

VI. szakasz.
Az országos középiskolai tanáregyesület segélyző alapja.

A )  C zélja .

55. Az országos középiskolai tanáregyesületnek saját kebelében levő 
segélyző alapból pénzbeli segélyt nyerhetnek az egyesületnek szűkölködő tagjai, 
úgyszintén ezek özvegyei és árvái; kivételes esetben azonban az egyesületen 
kívül álló középiskolai tanárok, illetőleg családjok tagjai is. A segélyezés esetről 
esetre történik.

B )  A  se g é ly ző  a la p  m ib en lé te .

56. A segélyző alap áll: a) kegyes alapítványokból; b) a tanáregyesület 
tagjainak vagy más jótevőknek évi önkéntes adományaiból; c) egyszerre s minden
korra szóló önkéntes adományokból; d) az egyesületi évi rendes közgyűlés által 
évről évre meghatározott felesleg részletből; e) az ezen czélra a fővárosban és a 
vidéken rendezendő felolvasások és előadások jövedelmeiből.

57. A segélyző alap tőkéje sértetlenül megőrzendő és az egyesület egyéb 
vagyonától elkülönítve kezelendő, a miért is külön könyvelés és számadás tár
gyát képezi.

58. Segélyezés csak a jövedelmekből adható.
59. A tőkésítendő bevételek rendszerint oly értékbe fektetendők, melyeket az 

állam árvapénztári tőkék elhelyezésére alkalmasaknak nyilvánít. Az értékpapírok 
a magyar földhitel-intézetnél letéteményképen helyezendők el. A kiosztható, vagy 
értékpapirokba még nem fektethető összeget takarékpénztárban kell gyümölcsöz- 
tetni. Az e szabálytól való eltérést a kezelő bizottság javaslatai alapján esetről 
s etre a választmány határozza el.

60. A pénztár nyilvántartása egyszerű könyvvitel alakjában történik. A 
bevételekről szóló kimutatásokat és nyugtatványokat a pénztárnok és ellenőr 
írja alá ; egyesületi tagok adományait a pénztárnok és ellenőr az egyesületi folyó
iratban nyugtázza. A kiadások csak az egyesületi elnök utalványozására telje
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síthetők. — A segélyzó' alap pénztárnoka és ellenőre a segélyző alap állapotáról 
minden egyesületi év végén számadást készít, melyben a bevételeket és kiadá
sokat czímük szerinti összegekbe foglalja. E számadásokat és kimutatásokat a 
kezelő bizottságnak mutatja be.

C )  K e ze lő  b izo ttság .

61. A segélyző alapot az e czélra az egyesületi választmány által évenkint 
kebeléből választott öt tagú «segélyügyi bizottság* kezeli, melynek azonban az 
egyesületi elnök és pénztárnok nem lehet tagja. E bizottság maga választja 
elnökét. A segély ügyi bizottság feladata és hatásköre a következő: a) Őrködik a 
pénztár kezelése fölött; gondoskodik az értékpapírok biztos elhelyezéséről; kebe
léből egy tagot megbíz az ellenőri teendőkkel; a pénztárnok számadásait és 
kimutatásait legalább félévenkint egyszer, vagy az egyesületi elnök kivánatára bár
mikor megvizsgálja és szigorú scontrirozást eszközöl, s ennek alapján az egye
sület választmányának a pénztár állapotáról félévenkint tüzetes jelentést tesz;
b) a segélyért benyújtott kérvényekre nézve a szükséges adatokat beszerzi s a 
kérvényeket saját javaslatával esetről esetre, de legkésőbb egy hónap alatt ér
demleges elintézés végett a választmánynak bemutatja. — Halasztást nem tűrő 
esetben a segélyügyi bizottság, vagy annak bármely tagja ajánlatára az egyesületi 
elnök is utalványozhat 20 írtig terjedő segélyt s erről a választmányt utólag 
értesíti; c) időnkint felhívásokat intéz testületekhez, intézetekhez és egyesek
hez a végett, hogy ezen segélyző alapot is részesítsék jótékony czélokra szánt 
adományaikban ; d) a segélyezésre vonatkozólag törzskönyvet vezet, mely ma
giban foglalja a segélyzettek neveit, a segély mennyiségét és ennek alapján a 
választmánynak a segélyzettek számáról s a kiosztott segélyösszegről évenkint 
jelentést tesz; e) érvényes határozatra legalább 3 tag jelenléte szükséges; szó
többség dönt. f) A segélyügyi teendőket végző tagok semminemű díjazásban 
nem részesülnek.

D) S e g é ly re  jo g o s u lta k .

62. Segélyben részesülhetnek : a) az egyesületnek szűkölködő tagjai; b) az 
egyesületi tagok hátramaradt törvényes gyermekei s özvegyei; c) azok, kik az ala
pítók rendelete szerint segélyben részesítendők; d) rendkívüli esetekben bármely 
középiskolai tanár vagy ilyennek vagyontalan özvegye és árvái.

63. Az egyszer élvezett segély nem zárja ki a lehetőséget, hogy új kér
vény alapján az illető uj segélyt ne kapjon.

64. Özvegyek csak addig részesülhetnek segélyben, míg elhalt férjök 
nevét viselik.

65. Rendszerint csak 16. életévöket meg nem haladott árvák részesül
hetnek segélyben.

66. A segélyzettek neveit sem a kezelő bizottság, sem a választmány, 
sem a közgyűlés nem hozza nyilvánosságra.

E) A  se g é ly k é ré s  m ó d o za ta .

67. A segély rendesen írásban kérendő; a kérvény az egyesületi elnök
höz czímezendő.
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68. Ha özvegy kér segélyt árvák részére, a kezelő bizottság kivánatára, 
a kérvényhez az apa halotti bizonyítványa, anyakönyvi kivonat, két egyesületi 
tag ajánlata és vagyontalansági bizonyítvány melléklendő. — Ha gyám kéri a 
segélyt, a fennebbieken kívül a gyámi minőséget és az anya halálát igazoló 
okiratok is mellékelendők. — Esetleg az illető alapítók rendelkezéseinek meg
felelő adatokkal is felszerelendő a kérvény.

69. Ha as özvegy maga részére kér segélyt, a kezelő bizottság kivána
tára, a kérvényhez a házassági s a férj halotti bizonyítványát, továbbá az 
özvegyi állapotot bizonyító lelkészi okiratot, ha gyermekei vannak, ezek anya
könyvi kivonatait s két egyesületi tag ajánlatát is tartozik csatolni; egyúttal 
vagyontalanságának igazolása mellett köteles kimutatni, hogy férjével halála 
napjáig együtt élt. A kérvény esetleg az illető alapítók rendelkezésének meg
felelő adatokkal is felszerelendő.

70. Rendkívüli esetben szóval is kérhető segély az egyesületi elnöknél, 
ki azután az ügyet a kezelő bizottság meghallgatása után intézi el.

71. Az elnök által utalványozott összegek a jogosultak, illetőleg ezek 
gyámjainak nyugtatványai alapján szolgáltatnak ki, a nyugtatványok, ha a 
jogosultakat illetőleg a nyugtatvány kiállítóit a pénztárnok személyesen nem 
ismeri, az illető lelkészi hivatal, esetleg a községi elöljáróság ellenjegyzésével 
látandók el.

VII. szakasz.

Az egyesület feloszlása.
72. Az egyesület feloszlása esetére a közgyűlés határozza el, hogy az 

egyesület vagyona mily czélra fordíttassék. A feloszlás elhatározásához, hogy 
érvényes legyen, az összes tagok háromnegyedének jelenléte és általános több
ség szükséges. Az alapszabályok módosítása, az egyesület feloszlatása és ez 
esetben vagyonának hováfordítása iránt esetleg hozandó határozatok foganato
sítás előtt a m. kir. közoktatásügyi minisztérium elé terjesztendők.

VIII. szakasz.

Hivatalos záradék.
73. Az egyesület, — ha az alapszabályokban meghatározott czélt és 

eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja — a magyar királyi kormány 
által, a mennyiben további működésének folytatása által az állam vagy az 
egyesületi tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik, 
s a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest 
végleg fel is oszlathatik vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására 
feloszlatás terhe alatt köteleztetik.

Budapesten, 1890. július hó 5-én.

47408. sz.
Jóváhagyom

Budapest, 1890. okt. hó 31-én.
Gróf Cstíky.
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1. A közgyűlésre vonatkozó szabályokat az alapszabályok 25., 26., 27. 
pontjai tartalmazzák.

2. A közgyűlés vitatkozásaiban résztvehet az egyesületnek minden tagja 
és az iskolák küldöttei; szavazati joguk csak az egyesület tagjainak van.

3. A tárgyalás alkalmával szólni akarók a jegyzőnél jegyeztetik fel 
magukat.

4. A jegyző a feljegyzés sorrendje szerint hívja fel a szólni kivánókat.
5. Fel nem jegyzett vagy a jegyző felhívása nélkül felszólalóktól az elnök 

a szólást megtagadja.
6. Másod Ízben, ugyanazon tárgyban, szóhoz bárki is csak akkor juthat, 

ha első szólásra senki sincs feljegyezve ; kivételt csak a személyes ügyben való 
felszólalás alkot. Harmadszor senki sem szólhat.

7. A napirendre térést czélzó indítványt a közgyűlés csak akkor tárgyalja, 
ha az írásban benyújtott indítványt 10 tag írta alá. Ily esetben a közgyűlés az 
indítványt minden vitatkozás nélkül pusztán szavazással dönti el. Ha a napi 
rendre térés elfogadtatik, csak két szólónak van még joga a szóláshoz ; egynek 
azok közül, a kik a kérdésben levő tárgy ellen s egynek azok közül, a kik 
mellette kívánnak szólni. Az ellene szóló mindig az ellene szólók sorában a 
legközelebbi feljegyzett; a mellette szóló pedig az előadó. Ezek szólásjogukat 
másnak is átengedhetik.

8. Ha a tárgyhoz vagy az indítványhoz már senki sem kíván szólni, az 
előadónak vagy indítványozónak van joga a szóhoz ; ezután rögtön szavazás 
következik ; 10 tag kívánságára a szavazás titkos. Szavazás közben a szavazatot 
okadatolni nem lehet.

9. Az elfogadott indítvány bővebb kidolgozására kiküldött bizottságnak az 
indítványozó mindenkor tagja.

10. A tisztviselők, a szerkesztő és a választmány választása szavazat- 
czédulák vagy nyomtatott bárczák beadásával, három külön választással történik. 
Az első választásban az elnök választatik ; általános többség hiányában a két 
legtöbb szavazatot nyert tag közt új választás történik. A második választásban 
választatnak az alelnökök, a főtitkár, a titkár, a szerkesztő és a pénztárnok. 
A harmadik választásban választatik 30 budapesti és 60 vidéki választmányi

AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET

I. A közgyűlés.
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tag. A vidéki választmányi tagok közül a közgyűlés 30-at szabadon, 30-at pedig 
a vidéki körök jelöltjeiből választ, mindig hármas kijelölés alapján oly formán, 
hogy a mely kör 10 tagnál kevesebb tagból áll, csak 1 választmányi tagot, a mely 
körnek 10-nél több, de 20-nál kevesebb tagja van, 2 választmányi tagot, a 
20-nál több tagból álló kör végre 3 választmányi tagot ajálhat.

II. A választmány.
11. A választmány a nagy szünet kivételével minden hó második keddjén 

rendes ülést tart.
12. A rendkívüli választmányi ülések legalább 3 nappal előbb az elsőbb

rangú napilapokban kihirdetendők.
13. A budapesti választmányi tagok mindamellett minden ülésre szemé

lyesen hivatnak meg.
14. A választmányi ülések jegyzőkönyvét a titkárok egyike készíti el.
15. A választmányi jegyzőkönyv hitelesítése mindenkor a következő 

választmányi ülés tárgya; a jegyzőkönyvet az elnök és az egyik titkár írja alá.
16. A választmány az egyesületnek szellemi és anyagi ügyeit kezeli; a 

pénztárt évenként legalább egyszer megvizsgáltatja ; a választmányhoz tétetnek 
át azon, a szakgyülésen tárgyalt tudományos kérdések és indítványok is, melyek 
végrehajtó intézkedést kivannak.

17. Kétes esetekben a választmány szavazás útján dönt; csak egy tag 
kivánatára is a szavazás titkos; személyes ügyekben mindig titkos a szavazás.

18. A pénztár, a könyvtár s a titkári irattár (jegyzőkönyvek, fontosabb 
iratok, igtatókönyv stb.) megvizsgálására a választmány a rendes közgyűlés előtt 
saját kebeléből két-két tagot küld ki, kik közvetetlen a közgyűlés előtti választ
mányi ülésen a vizsgálat eredményét a választmánynak írásban nyújtják be.

III. A szakosztályok.
19. A szakosztályok a) előkészítik és megvitatják mindazon kérdéseket, 

melyeket az egyesület közgyűlése, a választmány vagy illető kör hozzájuk 
utasít; 6) szemmel tartják az irodalmat, a mennyiben a középiskolát érdekli;
c) figyelemmel kisérik a tanszerek fejlődését; d) megvitatják a felmerülő tanügyi 
kérdéseket.

20. A közgyűlés akkor és annyi szakosztályra oszlik, a mikor és a hányra 
szükséges.

21. Az egyesület budapesti tagjai kör helyett két szakosztályt alkotnak, 
melyekről általánosságban az alapszabályok 49—53. pontjai intézkednek, és 
különösen az összes ülésekre nézve az 52. pontban foglaltak az irányadók.

22. A körök is rendesen az alapszabályok 49. pontjában körülirt két 
szakosztályra oszlanak.

23. A szakosztályok szabadon választják elnöküket és jegyzőjüket, még 
pedig a közgyűlés szakosztályai egy ülésszakra, a budapesti és köri szakosztá
lyok egy évre.

24. A szakosztályi üléseken a szakosztályi elnök, az ő akadályozása 
esetében, a szakosztálytól azon egy ülésre választott tag elnököl.

T
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25. A szakosztályi ülés jegyzőkönyvét a szakosztályi jegyző készíti el; 
ê jegyző jelen nem léte esetében jegyzőről a szakosztályi elnök gondoskodik.

26. A szakosztályi ülés jegyzőkönyvét mindig a következő szakosztályi 
ülésben a szakosztályi elnök és jegyző hitelesítik. Az időszakbeli utolsó szak
osztályi ülés jegyzőkönyve még abban az ülésben hitelesítendő.

27. Szakosztályi ülésre a tagokat az ülés tárgyainak megnevezésével 
általában az illető szakosztályi jegyző hívja meg.

28. A budapesti szakosztályi ülések idejét és tárgyait a szakosztályi jegy
zők a budapesti hírlapokhoz és tanártestületekhez küldött meghívón tudatják.

29. A budapesti szakosztályok az iskolai év alatt havonkint két ülést 
tartanak; az I. szakosztály a hó első, a II. pedig harmadik keddjén.

30. A budapesti szakosztályok hitelesített jegyzőkönyvei a választmánynak 
való bemutatás végett a főtitkárnak adandók át.

31. A szakosztályi ülésekről a közgyűlési szakosztályok elnökei a köz
gyűlésnek, a budapesti szakosztályok elnökei a választmánynak, a köri szak
osztályok elnökei pedig illető körüknek tesznek jelentést.

IV. Az elnök.
32. Az elnök teendői az alapszabályok 33. pontjában vannak kifejtve. 

Ezenkívül megnyitja, vezeti és bezárja a közgyűlést és a választmányi üléseket, 
valamely ügy részletes előadásával egyeseket megbíz.

V. A főtitkár.
33. Az egyesület ügyeire vonalkozó minden irat a főtitkárhoz czímzendő 

és küldendő. — Az egyesület többi tisztviselőihez érkező s az egyesületre vonat
kozó levelek szintén a főtitkárnak adatnak át, kivéve a pénzküldeményeket, 
melyek egyenest az egyesületi pénztárnokhoz küldendők.

34. A főtitkár a beérkező iratokat, valamint az egyesület érdekében foly
tatott levelezéseket az igtatókönyvbe vezeti.

35. Minden, az egyesület szellemi tevékenységére vonatkozó leyelezést a 
főtitkár a választmány, illetőleg az elnök megbízásából vezet.

36. Ily megbízás nélkül az egyesület nevében levelezést nem vihet, se 
iratokat alá nem írhat.

37. A tagok névsorának nyilvántartása a titkárok kötelessége. Az ő köz- 
vetetlen felügyeletök és vezetésök alatt áll a főkönyv, mely a tagok névsorát 
betűrendben magában foglalja. E főkönyv rovatai a következők:

а) a tag neve,
б) foglalkozása,
c) lakása,
d) a választmányi ülés megnevezése, melyen tagnak jelentkezett.
38. Az egyesület vagyonát kimutató mindennemű leltárnak s könyv- 

jegyzéknek egy példányát a főtitkár őrzi.
39. A főtitkár ellenjegyzi mindazokat az iratokat, melyeket az elnök aláír.
40. A főtitkár viszi a körökkel való levelezést.
41. A főtitkárt akadályozása esetében a titkár helyettesíti.



1 4

VI. A titkár.
42. Az egyesület könyveiről a titkár pontos jegyzéket készít, e jegyzék

nek egy példánya a főtitkárnál, a másik pedig a tagok használatára a könyvtár 
helyiségében van.

43. Könyvek térítvény mellett a budapesti tagoknak egy hónapi, vidékiek
nek két hónapi használatra adatnak ki. Eredménytelen visszakérés esetében a 
titkár jelentést tesz a választmánynak.

44. Az ismertetés végett beküldött könyveket a szerkesztőnek szolgáltatja át.
45. A könyvekről és folyóiratokról szóló számlák csak az ő ellenjegyzése 

mellett fizethetők ki. A titkár a gazda teendőivel is megbízható.

VII. A pénztárnok.
46. A pénztárnok teendőit az alapszabályok 38. pontja határozza meg. — 

Továbbá:
47. A személyesen kezébe szolgáltatott évi tagdíjról és előfizetési összeg

ről nyugtatványt ad. Azon tagoknak, kik évdíjukat postán küldik be, a postai 
vevény szolgál nyugtatványul. Mindazoknak neve, a kik tagdíjukat lefizették, 
vagy az egyesületi folyóiratra előfizettek, a folyóirat boríték lapján közzéteendő.

48. A pénztárnok mindennemű bevételről és kiadásról naplót, és ezen
kívül főkönyvet is vezet, melyekben minden adatnak egymásra vonatkozó kelte 
is föllelhető.

VIII. A szerkesztő és az egyesület folyóirata .
49. A szerkesztő kötelessége arról gondoskodni, hogy az egyesület folyó

irata az alább említett követelményeknek megfeleljen.
50. A szerkesztő könyvet vezet a beérkezett dolgozatokról és ennek alap

ján időnként jelentést tesz a választmánynak.
51-. A folyóirat tartalmáért a hatóság előtt a sajtótörvény értelmében a 

szerkesztő felelős.
52. A nem hivatalos közleményekért az egyesület nem felelős.
53. Az egyesület folyóiratának czíme: «Országos középiskolai tanáregye

sületi közlöny».
54. A folyóirat megjelenéséről évről évre a közgyűlés intézkedik.
55. A folyóirat a következő rovatokat foglalja magában:

1. Főkép a középiskolai paedagogia, methodika, didaktika és adminis
tratio köréből vett czikkek, különös tekintettel hazai viszonyainkra.

2. Irodalom :
a) hazai; lehetőleg minden magyar nyelven megjelent szak- és

középiskolai tankönyv ismertetése.
b) külföldi; csak oly külföldi szak- és tankönyvek ismertetése,

melyek vagy jelességükkel vagy új irányukkal tűnnek ki.
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3. Lapszemle.
4. Közoktatásügyi szemle.
5. Egyesületi élet.
6. Vegyes; a tanügyre vonatkozó mindennemű értesítések, személyi 

és irodalmi hírek.
56. Az egyesület folyóiratába fölvett dolgozatok díjaztatnak. A díjakat a 

szerkesztő' ajánlatára a választmány állapítja meg.
Kelt az egyesületnek 1890. július 5-én Budapesten tartott rendes köz

gyűlésén.

B erecz A n ta l s. k.
elnök.

D r. B ró z ik  K á ro ly  s. k.,
főtitkár.
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